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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 4 DE NOVEMBRO DE 1999 

ATAS 

ATA DA 42a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 20/10/99 
Presidência dos Deputados Anderson Adauto e Dilzon Melo 

Sumário: Comparecimento -Abertura - 1a Parte: Ata - 2a Parte (Ordem do 
Dia): Discussão e Votação de Proposições : Prosseguimento da votação, em 
turno único, do Projeto de Lei n° 399/99; discursos dos Deputados Antônio 
Carlos Andrada , Amilcar Martins e Paulo Piau; questão de ordem; discursos 
dos Deputados João Leite, Alberto Bejani e lrani Barbosa; votação do 
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discurso do Deputado Antônio Carlos Andrada ; questões de ordem; leitura do 
art. 30; aprovação; verificação de votação; ratificação da aprovação; questão 
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da emenda; questão de ordem ; leitura do § 2°; discursos dos Deputados João 
Leite e Alberto Pinto Coelho; aprovação; verificação da votação; ratificação da 
aprovação; declarações de voto - Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei n° 534/99; encerramento da discussão; discursos dos Deputados Márcio 
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- Comparecem os Deputados: 
Anderson Adauto - José Braga - Durval Ângelo - Dilzon Melo - Gil Pereira -

Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela -
Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - 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 Anderson Adauto) - Às 20 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. 

13 Parte 
Ata 

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

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

passar à 23 Parte da reunião, com a discussão e a votação da matéria 
constante na pauta. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Prossegu imento da votação, em turno único, do Projeto 

de Lei n° 399/99, do Governador do Estado, que dispõe sobre a organização 
da Governadoria, da Secretaria da Casa Civil e Comunicação Social, sobre a 
criação da Secretaria do Turismo, sobre a extinção da Secretaria de Assuntos 
Municipa is, cria unidades administrativas na Secretaria da Segurança Pública 
e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela 
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3 
constitucionalidade do projeto com a Emenda n° 1, que apresentou . As 
Comissões de Administração Pública e de Fiscalização Financeira perderam 
0 prazo para emitir parecer. Designado novo relator em Plenário, o Deputado 
Rêmolo Aloise opinou pela aprovação do Substitutivo no 1, que apresentou; 
pela rejeição das Emendas n°S 2 e 3; ficando prejudicada~ as Emend_as_ nos 1, 
4 e 5. O projeto teve sua discussão encerrada na reun1ao extraordmana de 
ontem à noite. No decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto 29 
emendas, que receberam os n°s 6 a 34. O relator designado em Plenário, 
Deputado Rêmolo Aloise, opinou pela aprovação das Emendas nos 6, 8, 1 O, 
11 , 16, 18, 19, 20, 21 , 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31 e 33, da Subemenda no 1 
à Emenda n° 32, da Emenda no 35, que apresentou, e pela rejeição das 
Emendas n°s 7, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 23, 30 e 34. Foram deferidos os 
seguintes requerimentos de votação destacada: do Deputado João Leite, para 
as Emendas n°s 14 e 15 e para o§ 2° da Emenda no 35; da Deputada Elbe 
Brandão, para a Emenda n° 7; do Deputado Hely Tarqüínio, para os arts . 30 e 
41 do Substitutivo n° 1, e do Deputado Amilcar Martins, para a Emenda no 34. 
Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Antônio Carlos 
Andrada, que disporá de 4 minutos. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
prezada assistência, para encaminhar um projeto tão complexo como esse, 4 
minutos é muito pouco. Vamos ater-nos a dois aspectos importantes, que 
gostaríamos de levantar nesse curto espaço de tempo. _ 

Primeiro : volto a reafirmar que esse projeto não trata de reforma, nao 
reforma nada: rearruma os órgãos do Estado de acordo com o interesse do 
Governo. Apenas isso. E achamos que esse não é um bom caminho. Por 
quê? Porque a estrutura do Estado não pode ser objeto de programa de 
governo. Implementar ações de governo para atender o povo de acordo com 
a concepção do governante é o que deve acontecer. Mas desmo~tar: 
desarrumar, ajeitar o Estado de acordo com o interesse do governante nao e 
correto, porque o Estado é permanente. E os Governos passam. A estrutura 
do Estado não pode estar a serviço de nenhum programa de governo. O 
Estado é permanente. O Estado tem de ter estabilidade. E é por isso que este 
Brasil vive essa confusão. Precisamos acabar com esse modismo de um 
Governador entrar e desfazer tudo aquilo que o Governador passado deixou . 
O outro Governador, com certeza , ao entrar, vai querer desfazer tudo de 
novo. E o Estado sofre, porque o emaranhado vai crescendo. As coisas vão 
ficando esdrúxulas. Cada emenda, cada projeto que anda vai recebendo um 
aditivo a mais, um aditivo a menos, e, no fina l das contas, o Estado e, por 
conseguinte, o povo é que saem pagando. Estão transformando o Estado 
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num programa de governo, quando, na verdade, não é. O programa de 
governo é a ação do Governo através do Estado, para atingir seus objetivos 
sociais, econômicos, de desenvolvimento, e não, ficar mudando a estrutura 
estatal para poder acertar acordos ou ajeitamentos políticos. 

O segundo ponto que gostaríamos de destacar é a questão da dita reforma 
que não é reforma, na questão financeira e econômica. Está-se tendo um 
entendimento errôneo de que a reforma trata da extinção de secretarias, 
simplesmente. E aí vem a pergunta: se está-se extinguindo uma secretaria, 
está havendo economia. Ora, vamos ser sinceros e abertos. Os órgãos estão 
sendo extintos como final idade, mas os seus cargos são todos mantidos e 
transferidos para a Casa Civil. Nenhum dos órgãos extintos nessa reforma 
está tendo os respectivos cargos extintos. Apenas os transferem de lugar. 
Está-se apenas apagando e mudando a casca , mas o conteúdo continua. E 
isso precisa ficar muito claro. Não há economia. E vou dizer mais: na prática , 
esse projeto vai acarretar despesas para o Estado, porque essas mudanças, 
esses ajeitamentos vão demandar tempo, dinheiro, porque vão ter de mudar 
até os papéis impressos. A papelada impressa na SEAM vai ser toda jogada 
fora. O timbre da SEAM não funcionará mais. Vão ter de ser impressos novos 
cartões de apresentação, novos registros e códigos. E vai por aí afora. Vão 
ser gerados custos indiretos num momento em que o Governo reclama e fala 
de economia. Essa é a falada reforma, que não muda nada no Estado. Daí o 
nosso encaminhamento contrário a ela . Poderíamos até discutir parte do 
projeto. Entendemos que algumas partes são até válidas e objetivam o 
aperfeiçoamento estatal. Da maneira como está sendo feito, não há 
aperfeiçoamento. É um grande embrulho, é um pacotaço para atender às 
necessidades políticas do Governo, colocando em segundo plano o interesse 
do Estado e do povo mineiro. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra , para encaminhar a votação, o Deputado 
Amilcar Martins. 

O Deputado Amilcar Martins - Sr. Presidente, Srs. Deputados, volto à 
Tribuna para, mais uma vez, discutir problemas, limitações, aspectos 
obscuros desse projeto que nos foi apresentado pelo Governo do Estado, que 
é o chamado projeto da reforma administrativa, Projeto n° 399/99. Existem 
questões de diferentes naturezas, de diferentes ordens a serem discutidas. 
Questões processua is, questões de fundo, mais importantes. 

A primeira questão que levanto diz respeito ao parecer do nosso relator, 
nobre colega Deputado Rêmolo Aloise, que, no seu parecer, apresenta-nos 
um substitutivo que traz informações importantes ao projeto inicial mas nã? 
incorpora, nos anexos, essas transformações , resultado de seu substitutivo. E 
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5 
preciso refletir e dimensionar o impacto que isso tem sobre a c~erência final 
do projeto que nos é apresentado. Esta é apenas uma da: questoes. ~osta~a 
de ater-me, já que temos tão pouco tempo para a discussao de um proJeto tao 
complexo, a dois aspectos: em primeiro lugar, o fim da Secretaria de 
Assuntos Municipais. A Secretaria de Assuntos Municipais tem sido 
instrumento extremamente importante, ao longo dos últimos anos, ao fazer o 
contato. do Poder Executivo central , do Governo do Estado com as Prefeituras 
dos municípios mais distantes. Tem sido um instrumento extremamente 
eficiente. Todos temos visto isso, e muitos dos senhores, como Deputados 
nas últimas legislaturas, e alguns como membros dos últimos governos, têm 
percebido o papel que a Secretaria de Assuntos Municipais tem prestado, 
sobretudo aos municípios mais pobres, mais distantes. E, no entanto, nessa 
megaloman ia deste Governo desequil ibrado, nessa trapalhada desse 
Governo trapalhão, mais uma vez se propõe o inchamento, a hipertrofia da 
Secretaria da Casa Civil , e, pura e simplesmente, acabar com a Secretaria de 
Assuntos Municipais . Isso deve ser objeto da nossa reflexão: a que tipo de 
interesse isso efetivamente atende? Atende aos interesses dos nossos 
Prefeitos, da população de Minas Gerais, da população desassistida, da 
população pobre do interior de Minas, ou é apenas um arranjo político para 
atender apaniguados, para fazer um rearranjo e, pura e simplesmente, 
parecer que foi feita uma reforma, dando mais poder à Secretaria da Casa 
Civi l. 

Mas um aspecto que gostaria de discutir, de forma defin itiva, é o 
compromisso da minha vida: a questão da cultura . Existe uma emenda, para 
a qual pedi destaque, que propõe o retorno da Rede Minas de Televisão para 
a Secretaria de Estado da Cultura. Esta é uma tendência geral. Todas as TVs 
públicas do Brasil são educativas, TVs de cultura. A TV Cultura de São P~u lo , 

a TV Cultura do Rio, no Brasil inteiro, cumprem um papel fundamental na area 
da educação, levando a cultura à população de todo o Brasil. Essa é uma 
tendência que se verifica nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Itália, enfim , é 
uma tendência universal o fato de que as TVs estatais devem ser ligadas ao 
setor da cultura . Aqui , esse Governador trapalhão retira a Rede Minas da 
Secretaria de Cultura e a coloca na Secretaria da Casa Civ il , transformando-a 
numa vergonha para a comunicação em Minas Gerais, numa TV chapa 
branca, numa TV oficia l. Qual Deputado ou membro da Oposição teve voz na 
Rede Minas de Televisão, a partir do dia 1° de janeiro deste ano, pergunto a 
todos. Ninguém. Uma televisão chapa branca é um desserviço à população 
de Minas Gerais. Portanto, faço um apelo a todos os Deputados: que a 
Emenda n° 34, do Pastor George, que abraço por convicção pessoal , seja 
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aprovada. Apelo para que a Rede Minas de Televisão, que foi reestruturada 
no Governo passado e prestou tanto serviço à população de Minas Gerais, 
volte à Secretaria da Cultura, para que possa continuar cumprindo o seu 
importante papel, como acontece em todos os países e, inclusive, nos outros 
Estados brasileiros. Obrigado. 

O Sr. Presidente- A Presidência informa ao Deputado Amilcar Martins que 
os anexos citados fazem parte do texto original e compõem o processo. O 
fato de o relator não os haver reproduzido no substitutivo constitui apenas 
aspecto formal, que pode perfeitamente ser corrigido na redação final. Com a 
palavra, para encaminhamento de votação, o Deputado Paulo Piau . 

O Deputado Paulo Piau*- Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, 
gostaria de manifestar minha preocupação com relação ao projeto que está 
sendo votado. Fomos relator desse projeto na Comissão de Constituição e 
Justiça. Analisamos, junto com a competente Consultoria desta Casa, todos 
os seus aspectos legais, constitucionais e jurídicos. Evidentemente, não era 
da nossa alçada achar, simplesmente por problemas de ordem política, algum 
meio para propor que esse projeto fosse reprovado naquela Comissão. Mas, 
dali para a frente, seguimos sua tramitação e concluímos que não houve uma 
análise do mérito desse projeto. Portanto, me sinto extremamente 
desconfortável para votá-lo. Acredito que cada um dos companheiros se sinta 
da mesma forma . Qual é a razão de se terem perdido todos os prazos nas 
Comissões de mérito, para que esse projeto fosse avante sem uma análise 
profunda, sem que se chamasse aqui o Secretário da Casa Civil , Sr. Henrique 
Hargreaves, para explicar o que se queria com um projeto dessa natureza, 
que é importante para o Governo? É muito interessante que a comunidade 
que nos ouve sinta e observe que esse projeto é importante para Minas 
Gerais. O Governo que entra não tem o direito de fazer o que quer, tanto é 
que o projeto está vindo a esta Casa para aqui receber a sua aprovação. 
Portanto, não tendo sido esse projeto analisado no mérito e não tendo sido 
discutido, as emendas apresentadas foram um esforço de cada um dos 
Deputados da Situação e da Oposição para remendá-lo, melhorá-lo, para que 
não fosse votado de maneira atabalhoada, com o que se prestaria um 
desserviço, no fim , ao Governo do Estado. Mas uma coisa ficou patente: 
existe uma concentração de poderes na Casa Civil. Não entro nesse mérito 
porque essa é uma questão de governo. Está patente que, em torno da 
Secretaria da Casa Civi l, existe um Governo paralelo. 

Questão de Ordem 
O Deputado Paulo Piau- Mas queria levantar também mais uma questão de 

ordem. A Emenda n° 41 diz respeito à construção emergencial e à 
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7 
manutenção corretiva ou preventiva de cadeia pública. Isso é um tremendo 
"frankenstein". Quero perguntar à Mesa, ao Sr. Presidente por que deixou de 
receber determinadas emendas alegando que não receberia emendas 
"frankenstein". Deputado Marco Régis , verifique a Emenda n° 41 . Vi o senhor 
elogiando o Presidente por não ter recebido aquelas duas emendas. Até 
concordo com a tese, mas observe se a Emenda n° 41 não é também um 
"frankenstein". 

Isso foi colocado pelo Governo. Então, está havendo aqui, nesta Casa, 
Deputados de primeira, de segunda, de terceira; Deputados cujas emendas 
são aceitas e Deputados cujas emendas são rejeitadas . Portanto, temos de 
buscar a união da Casa em torno dos interesses do parlamento. A partir do 
momento em que nos dividirmos, com a Situação em seu processo de 
apoiamento ao Governo - uma coisa lícita - e nós, da Oposição, fazendo o 
nosso trabalho de nos opor, de criticar, sugerir e até de dificultar, mesmo, o 
trabalho, porque é exatamente dessas discussões que surgem os melhores 
caminhos ... Mas ao se votar alguma coisa no escuro, ao se votar alguma 
coisa da qual não estamos seguros, como é o caso desse projeto, por não se 
ter discutido o seu mérito, tenho a impressão de que a emenda fica pior que o 
soneto. Temo o resultado final desse projeto. 

Vejam bem: o Corpo de Bombeiros foi desmembrado há pouco, para citar 
um exemplo. No projeto original do Governo, não foi colocado o Corpo de 
Bombeiros na estrutura administrativa. A Assessoria Internacional também 
não foi colocada . Isso foi emendado no trabalho competente do nosso 
companheiro e colega relator do projeto, que, na verdade, tentou ajudar a 
emendar. 

Acredito que não estamos devidamente preparados para votar esse projeto. 
Fica aqui a nossa preocupação. Evidentemente, somos obrigados a votar 
contrariamente ao projeto, não por sermos Oposição, mas porque ele não 
está devidamente instruído, de modo a ser um serviço prestado ao Estado. 

O Sr. Presidente (Deputado Dilzon Melo)- Com a palavra , para encaminhar, 
o Deputado João Leite. 

O Deputado João Leite* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas; 
gostaria especialmente de falar sobre alguns pontos do projeto que 
consideramos importantíssimos. Primeiramente, o importante é que a 
Assembléia Legislativa não pode colocar, numa lei estadual , a dispensa de 
licitação para a construção de cadeias ou unidades penais , como pretende 
essa reforma administrativa. 

Temos a legislação federal e a legislação estadual , que tratam disso. A 
própria Assembléia Legislativa , no ano passado, a partir da CPI Carcerária, 

~~----------------------------------------------------------_/ 
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tratou de uma legislação que cuidou desse tema. Estamos vendo, neste 
momento, o Secretário de Segurança Pública construindo uma cadeia em 
Belo Horizonte contra a legislação, sem o parecer prévio do Ministério Público 
e com o embargo da Juíza Ora. Luíza Combat, que embargou e impediu a 
construção. Em seu despacho, a MMa. Juíza diz que não considera 
emergência o que o Governo do Estado considera; que não há parecer prévio 
do Ministério Público para a construção da referida cadeia . 

Temos tido o cuidado de destacar o art. 41 , inciso VI , dessa reforma , para 
que possamos derrotá-lo. Ele permite, justamente, que não tenhamos 
transparência e que não haja uma concorrência. Neste momento, a Secretaria 
da Segurança está construindo uma cadeia com R$3.700.000,00. Uma 
construtora foi escolhida para construir essa cadeia . 

Outro ponto que gostaria de discutir e que tivemos a oportunidade de 
desmembrar é a Emenda n° 35 ao Substitutivo n° 1, que, no "caput" do art. 
35, fala da criação da estrutura orgânica da Secretaria da Segurança Pública, 
das Delegacias Regionais de Segurança Pública dos Municípios de Unaí, 
Varginha , Pará de Minas, Januária, São Sebastião do Paraíso, Salinas, 
Mantena, Nanuque e ltabira e da criação da Divisão de Referência da Pessoa 
Desaparecida, na Secretaria da Segurança Pública, objetivando coordenar as 
ações para a solução quanto ao desaparecimento de pessoas no Estado. 
Essa é uma emenda da Comissão de Direitos Humanos, e é importante. Não 
temos restrições quanto ao seu "caput", porque vai criar mais segurança. Mas 
quanto ao § 2°, que diz que fica criada a estrutura orgânica da Secretaria da 
Segurança Públ ica, a unidade administrativa , a superintendência e a 
assistência ao detento, com a finalidade de prestar assistência ao detento sob 
sua guarda, conforme a legislação em vigor, queremos encaminhar 
contrariamente e pedir que os Deputados não votem favoravelmente; que 
rejeitem, justamente porque perpetua a presença da polícia guardando 
presos. 

Quero lamentar o comentário do Líder do Governo em relação a este 
Deputado, quando diz que as nossas emendas tratam de interesses pessoais , 
de dificuldades deste Deputado em relação à área da segurança e, 
especialmente, que as nossas emendas tratam da instituição da gratificação 
anual para o policial civil e militar, que efetivamente trabalham nas ruas , 
dando segurança para a população; o que é algo que defendemos 
historicamente nesta Assembléia. Vemos, agora, esse ataque gratuito a 
nossa pessoa. 

Também propusemos a instituição de uma _indenização acidentária ao 
policial em serviço, morto ou tornado incapaz. E algo que já aconteceu em 
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São Paulo; por isso não é algo demagógico, como pretende o Líder do 
Governo dizer, não é algo pessoal nem de interesses, como foi dito, também, 
pelo Líder do Governo. É algo que faz parte da nossa história, d~ nosso 
trabalho aqui na Assembléia Legislativa, buscando avançar nas questoes dos 
direitos humanos e da segurança pública. Obrigado, Sr. Presidente. 

o Sr. Presidente - Com a palavra , para encaminhar a votação, o Deputado 
Alberto Bejani . 

o Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente, Deputados e Deputadas, 
gostaríamos apenas - e é bom deixar bem claro - que o Governo do Estado 
de Minas Gerais tivesse o equilíbrio de aceitar, dos Deputados classificados 
como Oposição, sugestões para melhorar o projeto que foi aqu i apresentado, 
para que a Casa Civil tivesse condições de administrar com muita 
tranqüilidade e, acima de tudo, firmeza. Estamos assistindo no dia de hoje à 
formação de um Governo paralelo, em que teremos, de um lado, o 
Governador Itamar Franco fazendo sua caminhada pelo Brasil, buscando a 
campanha para a Presidência da República e, em Minas, o Governo, com 
certeza , nas mãos do Sr. Henrique Hargreaves, ex-Ministro e hoje Secretário 
da Casa Civil. Isso nada mais é do que a preocupação de um cidadão, e de 
vários que aqui estão, para com Minas, para que possa começar a crescer e 
a ter tranqüilidade na área da segurança, da agricultura, da educação. 
Estamos assistindo a palestras , realizadas nesta Casa, em que o próprio 
Secretário de Educação disse que em Minas Gerais gastam-se R$333,00 por 
ano com uma criança na escola. 

Isso quer dizer que se gasta R$1 ,00 por dia com uma criança estudando. 
Por isso, Sr. Presidente, estamos até emendando as reuniões, para poder 
mostrar aos Srs. Deputados a necessidade de uma reflexão e de um maior 
aprofundamento, para sabermos melhor o que querem, na verdade, que 
aconteça a Minas Gerais. 

Aproveito a oportunidade, Sr. Presidente, para apresentar um requerimento 
que diz respeito a esta Casa. Nos termos regimentais, requeiro a V. Exa. seja 
solicitada à Rede Globo de Televisão cópia de entrevista concedida pelo 
Exmo. Sr. Governador do Estado àquela emissora e exibida no noticiário "MG 
TV" das 19 horas de hoje. Requeiro, ainda, caso sejam confirmadas as 
informações contidas na justificação abaixo, a exibição da referida entrevista 
aos Exmos. Srs. Deputados, neste Plenário. 

A justificação é a seguinte: fomos informados de que, na mencionada 
entrevista o Governador do Estado teria afirmado, entre outras coisas , não 
necessita; de Deputados para administrar o Estado, dispondo de outros 
dispositivos para alcançar seus objetivos. 

~~----------------------------------------------------------~ 
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O Sr. Presidente - Queríamos alertar o Deputado, pois, durante esse 

processo de encaminhamento, não se pode desviar do assunto em tela. 
Portanto, sol icitamos que se prenda ao propósito do encaminhamento. 

O Deputado Alberto Bejani - Muito obrigado, Sr. Presidente. Desculpe-me, 
mas não conheço totalmente o regimento e, por isso, já tinha terminado de ler 
o requerimento. Não há como retornar mais. Agradeço e digo-lhe que 
estamos com os pés no chão e com a consciência tranqüi la de que estamos 
buscando o melhor para Minas Gerais. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado 
lrani Barbosa. 

O Deputado lrani Barbosa* - Sr. Presidente; embora V. Exa. seja o 1°-
Secretário e o Presidente Anderson Adauto não esteja presente - e voltarei 
amanhã a esta tribuna para falar diante dele -, gostaria de dizer que não 
estamos fazendo uma reforma administrativa. Estamos fazendo uma reforma 
de ajeitamentos imediatistas para poder atender a interesses de alguns 
assessores do Governador Itamar Franco. Manifestava-me do Plenário desta 
Casa, quando fui cortado pelo Presidente, sob a alegação de que eu não 
havia votado. Infelizmente, o nosso Presidente, no afã de defender o 
Governador Itamar Franco, esqueceu-se de que a abstenção é, também, uma 
forma de votação. Posso abster-me de votar, estando no Plenário. A 
assessoria desta Casa, com a embocadura governista que tem , induziu-o a 
entender que não existe abstenção, mas sim voto em branco. Infelizmente, a 
assessoria da Mesa sempre foi governista, com embocadura e trejeitos 
governistas, e não soube entender, também, o que é mineiridade, assim 
como não entende o que é mineiridade o Governador Itamar Franco. Para se 
entender o que é mineiridade, tem que ser mineiro. Esse é um governo sem 
mineiridade. Estamos carentes de mineiridade no Governo Itamar Franco. Por 
quê? Não podemos utilizar uma polícia para tentar destruir a Usina de Furnas, 
quando não conseguimos, durante os seus governos como: Presidente 
interino, Presidente substituto e como Governador de Minas, construir a ( ... ) 
em Juiz de Fora. Jamais vai entender o valor de uma Usina de Furnas para 
Minas Gerais. Jamais vai entender o que é deslocar um grupamento de 
pol iciais para Furnas, quando temos a Capital e a periferia da cidade 
desguarnecidas. Jamais vai entender alguma coisa, Sr. Presidente, como V. 
Exa. , também , no afã de defender esse Governo, tem feito coisas do nível 
das que fez aqui hoje: eu estava com a palavra e tinha votado. A abstenção, 
guarde bem com V. Exa., é uma forma de voto. Embora o Regimento, esse 
Regimento feito às pressas, para atender interesses desta Casa, não 
interesses desta Casa, mas interesses governistas da Mesa passada, tenha 
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deixado lacunas dessa forma, que aí ficaram, como a isenção do voto em 
branco, da abstenção. A abstenção é uma forma de voto, como está no 
Regimento da Câmara dos Deputados, da Câmara dos Vereadores, e como 
está dito no Regimento anterior. Mas, essa assessoria, com a embocadura 
governista, continua com a mesma postura, queria apenas dizer a V. Exa. que 
não queria acreditar nas palavras do seu Governador, Sr. Itamar Franco, 
quando disse que V. Exa. só tinha nove votos nesta Casa. 

Quero dizer bem claro, muito alto e muito firme, que votei , trabalhei e 
acred itei em V. Exa., como Presidente desta Casa. Agora, hoje começo a 
acreditar que, dos nove votos, eu era um dos poucos que não tinha nada para 
trocar, a não ser a vontade de mudar nesta Casa e de dar dignidade e cara 
de poder a esta Assembléia. 

Quero dizer a V. Exa. que, quantas vezes V. Exa. me cortar a palavra, vou 
estar aqu i da mesma forma; seja como Deputado, como homem, como 
companheiro que fui de V. Exa. para ocupar a cadeira que ocupa, mas jamais 
vou omitir-me de estar aqui para cobrar de V. Exa. que a cada defesa 
veemente que V. Exa. faz do Governo, nesta Casa, seja do Sr. Itamar Franco, 
do Sr. Newton Cardoso, ou de quem for, sinto vergonha. Sinto vergonha, 
porque votei em V. Exa. , trabalhei para V. Exa., e montamos uma hierarquia 
nesta Casa para que déssemos altivez a este Poder e não manchetes como 
essa que vimos hoje, que Deputados só dão prejuízo. 

Por quê? Por que um governo fala o que quer, declara o que declarou hoje 
nos jornais e na televisão, e por que vamos pedir, amanhã, a transcrição 
dessas fitas aqui , colocando os Deputados como se fôssemos moleques, a 
serviço de um governo honrado e honesto? Um governo que está cheio de 
ladrões , cheio de canalhice por todos os lados, e vamos, daqui para frente, a 
cada dia trazer um escândalo desse Governo, para mostrar que o 
Governador Itamar Franco pode estar com um discurso muito bonito para 
quem quer só dizer, mas não está governando dessa forma e muito menos os 
assessores dele estão governando da forma que ele está imaginando. Se não 
sabe, é um imbecil . Se sabe, é conivente. 

O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto)- Em votação, o Substitutivo 
n° 1, salvo emendas e destaques. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado . 

O Deputado lrani Barbosa - Solicito a verificação de votação, Sr. 
Presidente . 

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de 
votação. Para tanto, solicita aos Deputados que ocupem os seus lugares. 

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 

~----------------------------------------------~ 
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O Sr. Presidente - Votaram "sim" 52 Deputados; votaram "não" 7 

Deputados; não houve voto em branco, num total de 59 Deputados. Está, 
portanto, ratificada a aprovação do Substitutivo n° 1 ao Projeto de Lei no 
399/99, salvo emendas e destaques. 

Questão de Ordem 
O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Sr. Presidente; tentei votar em 

quatro mesas distintas, as quais não aceitaram o voto. A . Me~a p~dena 
mandar fazer uma revisão no sistema eletrônico ou não considera-lo, Ja que 
grande parte das mesas disponíveis para a votação não registram o voto. E 
gostaria que V. Exa. computasse o meu voto como "sim", porque tente1 votar 
e não consegui. Então, não seriam 52 votos; mas 53. 

O Sr. Presidente - Com a aprovação do Substitutivo no 1, ficam 
prejudicadas as Emendas n°s 1, 5, 6, 8, 1 O, 11 , 16, 18, 20 a 22 e 24 a 29. Em 
votação, o art. 30 do Substitutivo n° 1, destacado. Para encaminhamento de 
votação , com a palavra , o Deputado Antônio Carlos Andrada. . 

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Esse destaque v1sa levantar a 
questão da SEAM. O art. 30 do projeto diz o seguinte: "Ficam extintos a 
Secretaria de Estado de Assuntos Municipais e o correspondente cargo de 
Secretário". Isso comprova o que eu já falei: acabam com o órgão e ~om o 
cargo de Secretário, mas todos os cargos da Secretaria continuam . E is:o 
que precisa ficar claro: não estão fazendo economia nenhuma e estao 
acabando com a SEAM, que é a Secretaria que cuida do relacionamento dos 
municípios com o Estado. Ela não trata apenas da questão de verbas, mas 
também de assessoria , acompanhamento, orientação. São diversos os 
setores que existem lá; estão sendo extintos e não prestarão mais o serviço 
que prestavam. E isso está acontecendo em um Estado que ten:: o ma1or 
número de municípios do Brasil. Aqui , liqüida-se com a ass1stenc1a aos 
municípios, com o elo entre os municípios e o Estado. 

Achamos que essa atitude não é justa num momento em que se levanta a 
questão federativa. A Federação é formada pela União, pelos .Governos dos 
Estados e pelos municípios. Minas usa um discurso, e, na prat1ca, faz outra 
coisa . Ela não valoriza a Federação que tanto defende. Essa é a prática 
contraditória do Governo de Minas. Esse fato é curioso, porque a SEAM está 
sendo liqüidada em um momento em que também acontece o recolh~mento 
de máquinas de associações microrregionais do interior. E a Federaçao. das 
Associações Microrreg ionais de Minas Gerais - FEMAM - encaminhou of1c1os 
para todos os Deputados, pedindo a manutenção da SEAM. Logo em 
segu ida, o Governo - segundo o entendimento de mu1tos, r~tal1ando a 
FEMAM e as associações microrreg ionais - mandou recolher maqumas no 
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interior. Talvez isso seja feito como retaliação, como perseguição. 

Não queremos acreditar que o Governo chegue a um patamar tão 
mesquinho, a ponto de prejudicar uma estrutura que serve aos municípios, 
mas esse é um duplo golpe do Governo do Estado contra os municípios 
mineiros, acabando com a SEAM e desmantelando as associações 
microrregionais, que, durante tantos anos, serviram e prestaram apoio aos 
municípios pequenos e desestruturados, que não têm condições de manter 
máquinas, engenheiros e assessorias jurídicas. Achamos isso injusto. Nós, 
que já tivemos a oportunidade de ser Prefeito e de administrar uma cidade do 
interior, sabemos como isso é difícil. E o mais difícil na missão de um Prefeito, 
hoje em dia, não tem sido enfrentar os problemas da sua terra , mas as 
incompreensões e dificuldades criadas pelos próprios Governos Estadual e 
Federal. Essa tem sido a luta inglória dos Prefeitos : enfrentar os desafios 
colocados pelo próprio poder público. Assim , peço a derrubada desse artigo, 
em favor da valorização dos municípios mineiros. 

Questões de Ordem 
O Deputado lrani Barbosa - Sr. Presidente, solicito a V . Exa. que, amanhã, 

peça a sua secretária que faça a leitura do contrato de manutenção desse 
painel eletrônico, para que a população tome conhecimento de quanto se 
gasta com ele, já que nunca funciona . V. Exa. declarou , hoje, que ele não 
funciona por falta de uso. Mas isso não é falta de uso. É falta de manutenção. 

Hoje, vimos na imprensa a notícia de que damos prejuízo para o Estado. 
Mas um negócio desses é uma vergonha. Gasta-se muito dinheiro para fazer 
uma manutenção ineficiente. Peço a V. Exa. que leia amanhã o contrato de 
manutenção e os valores destinados a ele, para que todo o mundo tome 
conhecimento de quanto se gasta para manter essa vergonha . Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente - A Presidência informa aos Deputados que, até sexta-
feira , não será possível consertar os teclados dessa coluna . Só estarão em 
funcionamento a partir de segunda-feira . 

O Deputado Paulo Piau - Ped iria a leitura do art. 30 antes de fazer o 
encaminhamento, para que todos pudessem saber o que estão votando. 

O Sr. Presidente - É regimental. Solicito ao Sr. Secretário que faça a leitura 
do art. 30 . 

O Sr. Secretário (Deputado Dilzon Melo) - (- Lê:) "Art. 30- Ficam extintos a 
Secretaria de Estado de Assuntos Municipais e o correspondente cargo de 
Secretário de Estado". 

O Sr. Presidente - Em votação, o art. 30 do Substitutivo n° 1, destacado. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa .) 

~--------------------------------------------------------------__/ 
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Aprovado. _ 

O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Solicito verificação de votaçao, Sr. 
Presidente. 

O Sr. Presidente -A Presidência vai proceder à verificação de votação; para 
tanto, solicita aos Deputados que ocupem seus lugares. 

- Procede-se à verificação de votação pelo painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 46 Deputados; votaram "não" 11 

Deputados,não houve voto branco ou nulo, num total de 57 votos . Está, 
portanto, ratificada a aprovação do art. 30. 

Questão de Ordem 
O Deputado Alencar da Silveira Júnior- Sr. Presidente, aqui também temos 

um teclado estragado, ali também e lá atrás. Meu voto não foi computado por 
falta de teclado . 

O Sr. Presidente - Em votação, o art. 41 do Substitutivo n° 1, destacado. 
Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Alberto Pinto Coelho. 

O Deputado Alberto Pinto Coelho* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, esta 
proposta está de acordo com a linha que se busca em muitas oportunidades. 
Diante de quadros de emergência, de necessidades prementes, podemos, 
através do DEOP, a construir de cadeias e presídios. Entendemos que essa 
medida é salutar, benéfica. Diria até que é imprescindível. Nesse mister, 
gostaria de chamar a atenção do Deputado João Leite, parlamentar que se 
tem notabilizado nesta Casa pelas questões que dizem respeito à segurança 
pública, para o propósito dessa emenda, que é exatamente, no ~osso 
entender, ir ao encontro daquela preocupação de buscar a seren1dade, 
quando se torna imperativa a construção de cadeias e presídios. _ 

Portanto venho fazer um encaminhamento para que haja aprovaçao dessa 
proposta, 'porque vai ao encontro dos interesses do Estado na área da 
segurança pública. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado 
João Leite. 

O Deputado João Leite* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, 
já tive oportunidade de tratar do art.41 , que, inclusive, busca m_udar uma 
legislação votada em 1998 pela Assembléia Leg islativa. A part1r da CPI 
carcerária , demos oportun idade para que as Secretarias de Justiça e da 
Segurança Pública, nas pequenas reformas, como as celas que 
apresentassem problemas de manutenção, que o ordenador de despes~s , o 
Diretor da unidade penal pudesse fazer aquelas obras , aquela manutençao. 

Mas está claro no inciso VI aqu ilo de que trata a reforma administrativa. (-
Lê:) "O serviço de construção emergencial ou de manutenção corretiva ou 
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preventiva em cadeia pública ou estabelecimento prisional poderá ser 
executado mediante a celebração de convênio". 

Estaremos colocando numa legislação a dispensa de concorrência , de 
licitação, nos moldes como estão sendo construídas algumas cadeias em 
Minas Gerais, no momento. Já tive a oportunidade de dizer que a MM. Juíza 
Heloísa Combar determinou no despacho o embargo da obra da Nova 
Gameleira, por entender que falta a licitação pública. É uma obra que vai 
custar R$3.700.000,00, e não tivemos ainda tempo para fazer uma 
comparação com os custos da ONU, nas regras mínimas de tratamento do 
preso, para ver quanto está custando cada cela , para abrigar 170 presos 
nesse custo. 

Então, é uma situação que a Assembléia Legislativa não pode permitir. Vai 
se tornar lei em Minas Gerais a construção emergente de cadeias pela 
Secretaria da Segurança Pública. Há uma questão que é mais filosófica, 
defendida pela Assembléia no ano de 1998: a de que é a Secretaria de 
Justiça que tem de cuidar de preso. Temos de perpetuar a presença da 
Polícia Civil cuidando de preso e vamos dar também permissão para que 
essa Secretaria construa sem licitação, sem concorrência pública. Vamos 
abrir mão do menor preço e da transparência. Convido os Deputados da 
Assembléia Legislativa a rejeitar o art. 41 , em sua totalidade, porque 
determina a obscuridade, a nebulosidade e abre mão da transparência . E 
nós, representantes do povo de Minas Gerais, não podemos permitir, numa 
reforma administrativa, que se perpetuem convênios, a liberação de licitação, 
que foi conseguida através de grande luta de muitas pessoas neste País. 
Temos uma lei de licitações e, neste momento, vamos rasgá-la para construir 
sem licitação. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente - Em votação, o art. 41 do Substitutivo n° 1, destacado. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. 

O Deputado João Leite - Solicito verificação de votação, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de 

votação; para tanto, solicita aos Deputados que ocupem os seus lugares. 
- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 49 Deputados, votaram "não" 11 

Deputados, não houve voto em branco, num total de 60 votos . Está ratificada 
a aprovação do art. 41 . Com isso, fica prejudicada a Emenda n° 19 . 

O Sr. Presidente - Em votação, as Emendas n°s 31 , 33 e 35 e a 
Subemenda n° 1 à Emenda n° 32, salvo destaques, as quais receberam 
parecer pela aprovação. Os Deputados que as aprovam permaneçam como 
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se encontram.(- Pausa.) Aprovadas. 

Questão de Ordem 
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, pela ordem. O senhor havia dito 

que faria a leitura das emendas, e estamos aguardando que isso aconteça. O 
senhor colocou-as em votação, sem fazer a leitura delas. 

O Sr. Presidente - a Presidência esclarece ao Deputado que disse que leria 
novamente o que seria votado. Nenhum Deputado solicitou a leitura das 
emendas. 

O Deputado João Leite- Solicito verificação de votação, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de 

votação e, 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" 48 Deputados, votaram "não" 7 

Deputados, e houve 3 votos em branco, num total de 58 votos. Está, protanto, 
ratificada a aprovação das Emendas n°s 31, 33 e 35 e da Subemenda no 1 à 
Emenda n° 32. Com a aprovação da Subemenda n° 1, fica prejudicada a 
Emenda n° 32. 

Questões de Ordem 
O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, gostaríamos que fosse feita a 

leitura das emendas, para maior conhecimento delas. 
O Sr. Presidente - A Presidência indaga ao Deputado Hely Tarqüínio se 

está requerendo que as emendas sejam conhecidas no processo seguinte de 
votação. As emendas que acabamos de votar já são matéria vencida . 

O Deputado Paulo Piau - O meu requerimento feito verbalmente pedia a 
leitura de todas as emendas feitas. Abstive-me de votar porque duvido de que 
alguém saiba o conteúdo das emendas que acabamos de votar. Acho que 
não é bom para o parlamento o comportamento verificado aqui. Todos os 
destaques, todas as emendas têm que ser lidos, para que saibamos o que 
estamos votando. 

O Sr. Presidente - A Presidência entende que a solicitação de V. Exa. foi 
plenamente atendida. No momento em que a Presidência colocou em votação 
o art. 30 , V. Exa. solicitou a sua leitura, e ele foi lido antes da votação. Em 
votação, as Emendas n°s 2, 3, 4, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 23, 30 e 34, salvo 
destaques, as quais receberam parecer pela rejeição. Os Deputados que as 
aprovam permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovadas. 

O Deputado Hely Tarqüínio- Solicito verificação de votação, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de 

votação; para tanto, solicita aos Deputados que ocupem seus lugares. 
O Deputado Hely Tarqü ínio- Sr. Presidente, já não queremos a verificação. 
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Questões de Ordem 

o Deputado Márcio Cunha - Posso pedir um esclarecimento, Presidente? É 
permitido? . 

o Sr. Presidente - E perfeitamente permitido. 
o Deputado Márcio Cunha - Eu gostaria que a Mesa esclarecesse, de uma 

forma definitiva , se estamos votando o conjunto das emendas ou se estamos 
votando o parecer. O parecer é pela rejeição das emendas, portanto, se 
estivermos votando o parecer, aqueles que desejarem rejeitar as emendas 
deverão votar "sim". Gostaria de saber se estamos votando o parecer sobre 
as emendas ou se estamos votando o bloco das emendas. Gostaria que isso 
fosse esclarecido de forma transparente e segura, com tranqüilidade, por V. 
Exa., Sr. Presidente. 

o Deputado Amilcar Martins - Pela ordem, Sr. Presidente. O que precisa ser 
esclarecido de forma clara e transparente é que isso aqui não é lugar de 
palhaçada, Deputado Márcio Cunha . Se houve um erro na condução do 
processo de votação, azar é de quem errou. V. Exa. deveria ter mais respeito. 

o Sr. Presidente - A Presidência esclarecerá. Solicita, ainda, aos 
Deputados que, como estamos chegando ao final, não haja alteração nem 
atropelamento. A Presidência concederá a palavra , pela ordem, a todos os 
Deputados que a solicitarem. Está em votação o conjunto de emendas que 
receberam parecer pela rejeição, salvo os destaques. Foram destacadas as 
Emendas n°s 7, 14 e 15. 

O Deputado Carlos Pimenta - Está muito confusa a votação. Reforço a 
solicitação do Deputado Paulo Piau de que, quando formos fazer votação de 
qualquer emenda e artigo, pelo menos, haja a leitura do que estamos 
votando. Era isso que gostaria de pedir a V. Exa. Estamos todos votando sem 
saber o quê, da mesma forma que foi pedida a verificação e, depois, houve 
pedido de retirada da verificação. Estamos sem saber do que se trata . Peço a 
V. Exa., com a devida vênia , que se faça a leitura da emenda, antes de 
colocá-la em votação. 

O Sr. Presidente- A Presidência esclarece ao Plenário que, todas as vezes 
que o parlamentar desejar tomar conhecimento do que vai ser votado, ele 
será atendido de pronto pela Mesa. Até agora, só houve uma solicitação 
nesse sentido, que foi relativo ao art. 30. Não houve nenhuma outra 
sol icitação. A Presidência vai proceder à verificação de votação e, para tanto, 
sol icita aos Deputados que ocupem seus lugares. 

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 4 Deputados; votaram "não" 46 

Deputados; houve 8 votos em branco, num total de 58 votos. Estão, portanto, 
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rejeitadas as Emendas n°s 2 a 4, 7, 9, 12 a 15, 17, 23, 30 e 34. Vamos dar 
início à votação dos destaques. Em votação, a Emenda n° 7, destacada. Com 
a palavra , para encaminhar a votação, o Deputado Agostinho Silveira. 

O Deputado Agostinho Silveira* - Queremos registrar que, quando 
apresentamos a Emenda n° 7, foi visando única e exclusivamente ao 
aperfeiçoamento da proposta encaminhada pelo Governo. Nosso 
compromisso está , acima de tudo, em dar uma contribuição para que o 
Estado possa, de fato, cumprir o seu papel perante o povo de Minas Gerais. 
Entendemos que, do jeito que vem, no bojo da mensagem enviada pelo 
Governo e como o projeto está susceptível de receber as melhorias 
necessárias, esse é o nosso dever. Portanto, não está aqui qualquer 
contradição à orientação do Governo. Não existe, por parte desse Deputado, 
a pretensão de colocar em xeque a orientação da proposta enviada pelo Sr. 
Governador. Todavia , é nosso dever procurar aperfeiçoar aquilo que é 
enviado a esta Casa. Com todo respeito ao nosso relator, Deputado Rêmolo 
Aloise, que não aceitou a nossa emenda, respeitamos a sua posição e 
entendemos que se é, de fato, desejo do Governo dar uma estrutura ao 
turismo de Minas Gerais com a criação da Secretaria , não se pode tirar dela 
os aparelhos essenciais, como é o caso da Pro-Minas. E é por isso, 
Deputados, que ped imos a consideração dos companheiros desta Casa, para 
que mantenham o Pro-Minas na estrutura da Secretaria do Turismo e não na 
Casa Civil , que nada tem a ver com o turismo de Minas Gerais. Portanto, fica 
aqui o apelo e a certeza de que, com a consciência dos nobres 
companheiros , estaremos aprovando a Emenda n° 7, mantendo o Pro-Minas 
na estrutura da Secretaria de Turismo do Estado de Minas Gerais. Gostaria 
apenas de pedir que o voto fosse "sim" à Emenda n° 7. Muito obrigado a 
todos . 

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário, que faça a leitura 
da emenda . 

O Sr. Secretário- (- Lê:) "Emenda n° 7 ao Projeto de Lei no 399/99. 
Suprima-se a alínea 'a', do inciso V do art. 10 e, em conseqüência , dê-se ao 

art. 27 a seguinte redação: 
Art . 27 - Integram a área de competência da Secretaria de Estado de 

Turismo, como órgão colegiado, o Conselho Estadual de Turismo e a 
Companhia Mineira de Promoções. 

Sala das Reuniões, 1 o de setembro de 1 999." 
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 7, destacada, que recebeu 

parecer pela rejeição . Os Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram.(- Pausa.) Aprovada . 
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O Deputado Alencar da Silveira Júnior - 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 pelo painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 55 Deputados; votaram "não" 5 

Deputados; não houve nenhum voto em branco; no total , 60 votos. Está, 
portanto, ratificada a aprovação da Emenda n° 7. Em votação, a Emenda no 
14, destacada, que recebeu parecer pela rejeição. A Presidência solicita ao 
Sr. Secretário que faça a leitura da emenda. 

O Sr. Secretário- (-Lê:) "Emenda n° 14 ao Projeto de Lei n° 399/99. 
Acrescente-se onde convier: ' ... - Fica instituída a gratificação anual 

correspondente a um vencimento para policial civil e militar em efetivo 
exercício de atividades nas ruas. 

Sala das Reuniões, 14 de setembro de 1999'." 
O Sr. Presidente - Para encaminhar a votação da Emenda no 14, com a 

palavra, o Deputado João Leite. 
O Deputado João Leite* - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. 

Deputadas, aproveitamos essa reforma administrativa que tratou da 
segurança pública para apresentar algo que já está acontecendo em outros 
países. Muitas vezes, o sistema de segurança, tanto a Polícia Civil como a 
Militar, investe muito no polic ial , que acaba ficando em uma função 
administrativa, que é importante, mas não tanto quanto a sua presença 
ostensiva nas ruas, dando segurança à população. Portanto, a nossa 
sugestão já está consagrada em diversos países, como forma de incentivar a 
presença ostensiva do policiamento nas ruas: dar um 14° salário, ou seja , um 
salário a mais para os policiais que estejam nas ruas, lutando contra a 
criminalidade, muitas vezes , colocando sua vida em risco. O Estado gasta 
muito com a preparação do policial , e, muitas vezes, ele se dedica a um 
trabalho administrativo, não enfrentando a criminalidade nas ruas. 
Acompanhamos, recentemente, a presença de 2.500 pol iciais em Furnas, 
policiais esses que deveriam estar nas ruas, pois , somente este ano, em Belo 
Horizonte, tivemos aproximadamente 500 homicíd ios, sem contar os d~ 
adolescentes. Portanto, a nossa pretensão é de termos, efetivamente, não so 
em Belo Horizonte, mas em outras cidades de Minas Gerais, a presença dos 
policiais nas ruas . Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 14, destacada, que recebeu 
parecer pela rejeição. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram . (- Pausa.) Rejeitada. 
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O Deputado Hely Tarqüínio- Solicito verificação de votação, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de 

votação; para tanto, solicita aos Deputados que ocupem seus lugares. 
- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 24 Deputados, votaram "não" 29 

Deputados, houve 3 votos em branco, num total de 56 votos. Está, portanto, 
ratificada a rejeição da Emenda n° 14. 

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 15, destacada, que recebeu 
parecer pela rejeição . A Presidência solicita ao Sr. Secretário que faça a 
leitura da emenda. 

O Deputado Dilzon Melo - (- Lê:) "Acrescente-se onde convier: 
' .... - Concede indenização acidentária de 400 salários mínimos aos 

beneficiários , ou a policial civil ou militar morto ou tornado incapaz em 
decorrência do desempenho da atividade pol icial.' ." 

o Sr. Presidente - Para encaminhar a votação, com a palavra , o Deputado 
João Leite. 

o Deputado João Leite* - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
novamente apresentamos algo que já está acontecendo em outros Estados. 
Infel izmente, nessa questão de segurança pública e direitos human_os, 
estamos atrasados. O programa de proteção às testemunhas, em n1vel 
federal, já existe . Já existe também em Santa Catarina, São Paulo, 
Pernambuco e vários Estados. Em Santa Catarina, está há três anos 
ajudando no combate ao crime organizado. Novamente~ essa é u.~a outra 
questão que os outros Estados já trabalharam, e Sao P~ulo Ja t_em a 
concessão de indenização aos policiais que morrem ou f1cam mval1dos, 
definitivamente, nas suas ações nas ruas. Aproveitamos essa reforma e o 
tratamento em relação à segurança públ ica para essa proposta. Esperamos 
que seja aprovada, além dessa emenda. 

Pensamos que a Assembléia Legislativa tem que se debruçar sobre a 
questão da segurança pública. A legislação que trata da Pol ícia ~iv i l é de 
1940. A Polícia Militar é de 1960, o Regulamento Disciplinar da Pol1c1a Militar 
é do tempo da ditadura. Tudo isso tem que ser trabalhado pela Assembléia 
Legislativa. Infelizmente, propostas como essa, que tivemos anteriormente, 
não foram aprovadas. . _ 

Algumas coisas foram aprovadas hoje, no Plenário. Não foi _uma opos17ao 
de 11 Deputados, que votaram aqui, que parou a Assemble1a Leg1slat1va. 
Ficou patente isso. Creio que está patente para a imprensa e para o 
telespectador da TV Assembléia que não foram os 11 Deputados da 
Oposição que pararam esta Casa. 
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Não temos cond ições de parar a Assembléia Legislativa , somos 11 na 

Oposição. Não somos capazes também de aprovar avanços como esse na 
área da segurança pública e na de direitos humanos; depende da base 
governista. E espero que ela vote, para avançarmos não apenas nessa 
emenda. Isso ainda é muito pouco do que tem que se trabalhar para melhorar 
a legislação relacionada com a segurança pública. 

A criminalidade avança a cada dia mais. E a Assembléia Leg islativa , 
infelizmente, não avança em relação à legislação, para dar condições de se 
modernizar o sistema de segurança. No orçamento deste ano, na rubrica da 
Secretaria da Segurança Pública, há apenas R$1 .500.000,00 para 
investimentos. É muito pouco diante do número de homicídios e assaltos que 
vêm ocorrendo. 

Solicito que a Assembléia Legislativa vote "sim" à indenização para aqueles 
policiais tornados incapazes ou mortos em serviço. Muito obrigado, Sr. 
Presidente. 

O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto)- Em votação, a Emenda n° 
15, destacada, que recebeu parecer pela rejeição. Os Deputados que a 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada . 

O Deputado Miguel Martini - Solicito verificação de votação, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de 

votação; para tanto, solicita aos Deputados que ocupem seus lugares. 
- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 25 Deputados; votaram "não" 27 

Deputados; houve 1 voto em branco; no total , 53 votos . Está, portanto, 
ratificada a rejeição da Emenda n° 15. Em votação, a Emenda n° 34, 
destacada, que recebeu parecer pela rejeição. A Presidência solicita ao Sr. 
Secretário que faça a leitura da emenda. 

O Sr. Secretário (Deputado Dilzon Melo)-(- Lê:) "Suprima-se a alínea 'a' do 
inciso IV do art. 1 O. " 

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 34, destacada, que recebeu 
parecer pela rejeição. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Rejeitada . 

O Deputado Hely Tarqü ínio- Sol icito verificação de votação, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de 

votação; para tanto, solicita aos Deputados que ocupem seus lugares. 
- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 13 Deputados; votaram "não" 45 

Deputados; houve 1 voto em branco; no total , 59 votos. Está, portanto, 
ratificada a rejeição da Emenda n° 34. Em votação, o § 2° da Emenda n° 35, 
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destacado, que recebeu parecer pela aprovação. A Presidência solicita ao Sr. 
Secretário que faça a leitura da Emenda n° 35. 

O Sr. Secretário- (-Lê:) "Emenda no 35 ao Substitutivo no 1: 
Art . 35 - Ficam criadas , na estrutura orgânica da Secretaria de Estado da 

Segurança Pública, Delegacias Regionais de Segurança Pública nos 
Municípios de Unaí, Varginha, Pará de Minas, Januária, São Sebastião do 
Paraíso, Sal inas, Mantena, Nanuque e ltabira. 

§ 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." 

Questão de Ordem 
O Deputado João Leite - Tenho uma dúvida, Sr. Presidente. O destaque é 

para o § 2°, e não para todo o artigo ou para toda a Emenda no 35. O Sr. 
Secretário fez a leitura de toda a emenda. Solicito a V. Exa . que esclareça 
essa dúvida, porque o destaque é para o§ 2°. 

O Sr. Presidente- Foi destacado apenas o § 2° 
O Deputado João Leite - Então, solicito que seja feita a leitura apenas do § 

2°, já que a votação será feita separadamente. Na verdade, a emenda será 
votada , e, depois, separadamente, será votado o § 2°. Assim, solicito a V. 
Exa. que indique qual será a ordem de votação. Será votada a emenda 
primeiramente e, depois, destacadamente, o § 2°? 

O Sr. Presidente- A emenda já fo i aprovada. 
O Deputado João Leite- Sim . Então, temos apenas o destaque ... 
O Sr. Presidente- A Presidência solicita ao Sr. Secretário que faça a leitura 

do que foi sol icitado: o § 2° da Emenda n° 35. 
o Sr. Secretário - (- Lê:) "§ 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 
ass istência ao detendo sob sua guarda, conforme a legislação em vigor." 

O Sr. Presidente- Com a palavra , para encaminhar a votação, o Deputado 
João Leite . 

O Deputado João Leite* - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Deputadas, a 
Assembléia Legislativa , por força de lei , determinou , no ano passado, a 
transferência de todos os presos da Secretaria da Segurança Pública para a 
Secretaria da Justiça e Direitos Humanos. 

Esse prazo extingue-se em julho do próximo ano. Foi constituído um grupo 
técnico da Fundação João Pinheiro, para que pudesse planejar essa 
transferência dos presos. Aqui , vemos a intenção real da Secretaria da 
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Segurança Pública do Estado de Minas Gerais. Ela quer permanecer 
guardando presos. Estamos vendo como se dá essa guarda pela Secretaria. 
Temos a Delegacia de Furtos e Roubos, com capacidade para 60 presos, 
mas hoje tem 370. Temos a Divisão de Tóxicos, com capacidade para 40 
presos, mas hoje encontram-se, em suas dependências, mais de 200. O 
extinto mas agora reativado Inferno da Lagoinha, tem capacidade para 60 
presos e hoje tem aproximadamente 130. Ainda pretende a Secretaria criar, 
no seu âmbito, uma superintendência para cuidar de presos. 

Toda essa estrutura já existe na Secretaria da Justiça e Direitos Humanos, 
que dispõe de médicos, de dentistas, de advogados, de assistentes sociais, 
etc. A Assembléia Legislativa já tratou disso. Na sexta-feira, aqui no Plenário 
da Assembléia , vamos debater com os técnicos da Fundação João Pinheiro e 
com o Dr. Nagashi Furucaua, que é o Diretor Penitenciário do Ministério da 
Justiça, a trasnferência desses presos. Não há porque criar uma 
superintendência de assistência ao detento na polícia judiciária, que é a 
polícia que tem que tratar dos inquéritos, das investigações, mas quer 
perpetuar-se no cuidar de presos. Então, quero solicitar aos Deputados que 
rejeitem esse § 2°, porque ele vem justamente trazer uma situação 
incompatível. Somos a favor do cuidar dos presos, mas isso tem que 
acontecer no âmbito da Secretaria da Justiça e Direitos Humanos. Lá estão a 
estrutura e a assistência adequada para os presos. Lá estão as 
penitenciárias, as unidades penais. Quando daquela lei de 1998, 
determinamos também a transferência das cadeias, das unidades Dutra 
Ladeira e outras. Isso já aconteceu em Uberlândia, Juiz de Fora, Santa 
Terezinha. Todas essas unidades têm que ser transferidas para a Secretaria 
da Justiça. Não há motivo para votarmos uma estrutura para cuidar de presos 
na Polícia Civil. 

Criamos delegacias, divisão de referência para pessoas desaparecidas, 
mas para cuidar de presos, não. A lei de execução penal é clara : os presos 
provisórios têm que estar sob a custódia da Secretaria da Justiça. Isso está 
no art. 170. Foi qualificado preso, este tem que ser entregue à Secretaria da 
Justiça . Por quê? Porque senão ele vai para uma cela da Polícia Civil. Ali 
estão o latrocida e um jovem adulto que cometeu um furto leve. Temos 
perpetuada aí uma faculdade do crime. É isso o que se pretende. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente - Para encaminhar, com a palavra, o Deputado Alberto 
Pinto Coelho. 

O Deputado Alberto Pinto Coelho* - Quero encaminhar pela aprovação, 
esclarecendo que concordo, em parte, com o que o Deputado João Leite 
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disse, mas não podemos ser mais realistas que o rei. A proposta inicial do 
Governo visava à criação desse núcleo somente na Secretaria da Segurança 
Pública. Atendendo à emenda do Deputado para que à Secretaria da Justiça 
coubesse essa unidade, nós e o Governo entendemos que deveríamos 
acolhê-la, porque era procedente e coerente. Todavia o quadro de realidade 
mostra que temos mais presos em cadeias do que em penitenciárias. A 
proposta desdobrou-se de tal forma que, onde quer que estejam , eles terão 
esse atendimento. A proposta está desdobrada e o que se pretende 
realmente é propiciar a assistência ao preso. 

O Deputado Miguel Martini- Para encaminhar a votação, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Só são permitidos dois 

encaminhamentos, além do encaminhamento do relator, um a favor e o outro 
contra. Os dois encaminhamentos já foram feitos. 

Em votação, o § 2° contido na Emenda n° 35, destacada, que recebeu 
parecer pela aprovação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (-Pausa.) Aprovado. 

O Deputado João Leite - Solicito verificação de votação, Sr. Presidente. 
O Sr . Presidente- É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de 

votação; para tanto, solicita aos Srs. Deputados que ocupem seus lugares. 
- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 45 Deputados, votaram "não" 13 

Deputados, não houve voto em branco, num total de 58 votos. Está, portanto, 
ratificada a aprovação do § 2° da Emenda n° 35. Está, portanto, aprovado, em 
turno único, o Projeto de Lei n° 399/99 na forma do Substitutivo no 1 com a? 
Emendas n°s 7, 31 , 33, 35 e com a Subemenda no 1 à Emenda no 32. A 
Com issão de Redação. 

Declarações de Voto 
O Deputado Paulo Piau - Queria apenas dizer que guardamos a coerência 

do nosso voto. Pode parecer incoerência porque o relatamos na Comissão de 
Constitu ição e Justiça, mas fomos obrigados a dar o nosso voto contrário, 
como os sete que votamos contrariamente a ele porque não houve uma 
análise de mérito, não houve uma discussão em torno dele. 

Queria contestar também, Sr. Presidente, o não-recebimento de algumas 
emendas. Pronunciei-me sobre isso na tribuna, e não podemos admitir nesta 
Casa a diferenciação entre Deputados. Foi feita a retirada dos chamados 
"frankensteins", mas ainda ficaram alguns. E penso que deveriam ter sido 
retirados todos eles. E a não-aceitação de emendas dos Deputados cria um 
precedente extremamente danoso para a credibilidade da Mesa e para a 
credibilidade do processo legislativo como um todo. 
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Gostaria de manifestar o meu descontentamento com o projeto, exatamente 

em vista do não-recebimento de emendas que são importantes para a 
administração do Estado e para Minas Gerais. 

Gostaria de fazer esse manifesto aqui também com relação ao pedido das 
emendas. Quando apresentamos o requerimento para leitura de todas elas, 
penso que não seria necessária a dispensa do pedido a cada destaque, quer 
dizer, todos eles deveriam ser destacados. 

E, no caso da Emenda n° 41 , que trata da construção das cadeias públicas, 
gostaria de dizer que é um verdadeiro absurdo porque o Governo, podendo 
colocar como emergência obras de reforma, deixa uma válvula de escape, 
uma vasa para que ele faça alguma construção , que não seja emergencial , 
não respeitando a Lei n° 8.666. É, portanto, uma fonte de fuga para algumas 
ações do Governo. Penso que esta Casa está assinando um cheque em 
branco para o Governo do Estado. A Casa não deu um bom exemplo com a 
aprovação dessa Emenda n° 41 , que, além de ser um "frankenstein ", é uma 
emenda danosa à transparência na administração pública. Muito obrigado. 

O Deputado Rogério Correia- Sr. Presidente, solicitei declaração de voto na 
votação do art. n° 41, julgando que foi feita uma tremenda confusão pelo 
orador que fez a defesa da rejeição. Na verdade, nenhuma lei estadual pode 
terminar com o processo de licitação porque a lei que rege a licitação é a Lei 
Federal n° 8.666. Portanto, não há condições, nem que se queira, para que 
alguém possa, no âmbito de lei estadual , retirar o processo de licitação 
pública , pois que se trata de legislação federal. Portanto, há uma 
argumentação equivocada porque se queria provocar equívoco, ou por 
equívoco mesmo. Mas o fato é que o que altera é apenas procurar agilizar a 
possibilidade de construção de cadeias, o que não era permitido, sendo 
permitido apenas para o DEOP. 

Assim, estende-se para convênios com Prefeituras, etc. , mas é evidente 
que se mantém a questão da licitação pública . Houvesse a hipótese de poder, 
por lei estadual , acabar com a licitação pública, evidentemente que nós, do 
PT, seríamos contrários , pois somos favoráveis ao processo de licitação. Ela 
está garantida e só pode haver a sua ausência de acordo com o Lei n° 8.666. 
Caso tenham sido construídas cadeias sem o processo de licitação pública, 
isso não é devido à lei estadual , e sim a um equívoco relativo à interpretação 
de uma lei federal que devemos investigar. Aliás, apresentei um requerimento 
à Comissão de Orçamento para que proceda à verificação dos motivos da 
ausência de licitação. É evidente que lei estadual não pode ferir lei federal. 
Por isso, votamos favoravelmente, o que faci lita a execução de obras em 
cadeias , podendo ser feitos convênios com municípios, repito, desde que se 
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mantenha a licitação pública . 

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, quero lamentar o recuo que 
hoje aqui tivemos neste processo de votação; lamentar que esta Casa tenha 
votado sem haver lido direito a própria lei nem o substitutivo; lamentar que o 
projeto tenha sido votado sem que fosse examinado pelas Comissões de 
Assuntos Municipais, de Administração Públ ica , de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária Quero lamentar o fato de que se abriu mão da Lei n° 8.666, e, 
agora, basta a vontade do Secretário para dizer que se trata de uma 
emergência, e faz-se o processo todo sem a licitação; lamentar a votação 
desta noite. Acho que foi um desserviço para o aprimoramento das estruturas 
e da administração pública do Estado de Minas Gerais . Quero lamentar a 
extinção da Secretaria de Assuntos Municipais, que seria o órgão capaz de 
auxil iar os municípios no seu aprimoramento, desenvolvimento, até mesmo 
no seu fortalecimen to. É lamentável o fato de bastar o Governador ir à 
televisão e dizer que não precisa dos Deputados para que todos os 
parlamentares da base governista , que até então se encontravam sem querer 
votar, venham ao Plenário e passem a votar. O Governador já sabe como 
fazer: é só dar um pito, e todos passam a votar. É lamentável a falta de 
independência do Poder Legislativo. 

A Deputada Maria Tereza Lara - Sr. Presidente, quero discordar do 
Deputado que me antecedeu porque só não discutiu esse projeto quem 
realmente não quis, pois que se encontra há vários dias na Casa. Se as 
Comissões perderam o prazo, tiveram seus motivos; e isso pode até 
desmerecer o trabalho desta Casa. Isso não é verdade. 

Se alguns não discutiram, não podemos general izar. Na nossa b~ncada 
discutimos exaustivamente, e outros Deputados assim o fizeram. E uma 
questão muito séria dizer que uma Casa Leg islativa vota um projeto dessa 
envergadura sem conhecê-lo. Isso não é verdade. 

Gostaria de dizer também o segu inte: só votamos o art. 41 porque, no 
entend imento da nossa assessoria jurídica, ele não está dispensando a 
licitação pública. É uma lei federal e, se o Secretário da Segurança Públ ica 
assim está fazendo, não é porque está bal izado por uma lei estadual. São 
definições da lei federal. Defendemos, inclusive, que tem que haver licitação 
pública para obras, principalmente para obras grandes. Gostaria de deixar 
isso também registrado. 

O Deputado João Leite - Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de 
reafirmar minha posição . Está claro que o que a Assembléia Legislativa 
aprovou não é equívoco e vem reforçar a posição do Secretário da Segurança 
Pública, que, nesse momento, está constru indo uma cadeia sem licitação. 
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Vem reafirmar algo que este Governo já vem fazendo. Já fez comprar na BR 
Distribuidora sem licitação. Isso vai se tornar uma prática neste Governo. A 
partir de agora , também com o apoio da Assembléia Legislativa. 

Temos a consciência tranqüila de ter procurado demonstrar para os 
Deputados a pretensão da Secretaria da Segurança Pública de constru ir 
cadeias sem licitação, celebrando convên ios, como celebrou ~gora um 
convênio de R$3.700 .000,00 para a cadeia da Nova Gameleira. E isso que 
votamos. Creio que vamos fortalecer a posição do Secretário da Segurança 
Pública, que amanhã poderá encaminhar para a Ju íza dizendo que a 
Assembléia Legislativa permite . É legislação. A partir da 399/99 é possível a 
construção de cadeias sem licitação. Demos um c~eque em branco para que 
sejam construídas cadeias sem concorrência . E isso que aconteceu no 
Plenário da Assembléia Legislativa . Não há equívoco. 

Também não há equívoco no fato de que nós, hoje, decidimos que a Polícia 
Civil de Minas Gerais é que deve cuidar de presos. Não é a Secretaria de 
Justiça. Como foi extinta a SEAM, deveríamos pensar também na extinção da 
Secretaria de Justiça. Ela foi criada para cuidar de presos, para cu idar dos 
internos do sistema prisional , mas hoje a Assembléia Leg islativa decidiu que a 
Polícia Civil de Minas Gerais é que cuida de presos. Já temos 11 mil. Os 
3.700 que estão com a Secretaria de Justiça vão para a Polícia Civil. Já não 
precisamos do trabalho da polícia judiciária , e a Polícia Civil se torna uma 
polícia carcereira . Também não precisamos do DEOP. 

A Secretaria da Segurança Pública fica agora legalizada para a construção 
de cadeias sem licitação. Foi isso que votamos, literalmente. Este Deputado 
está com a consciência tranqüila , porque, para nós, é fundamenta l que haja 
concorrência, licitação, transparência nos contratos que são feitos pelo 
Estado. Muito obrigado. 

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, acho que fel izmente essa Casa 
começou a votar. Acredito que o dia propício para que isso acontecesse não 
seria hoje, por questões até da conjuntura política, mas acho que Poder 
Legislativo é isso. Temos que estar presentes, votando, posicionando-nos, 
dizendo "sim" ou "não" em relação a projetos e programas do Governo. 

Lamento que não tenhamos votado favoravelmente à questão da 
periculosidade para os policiais militares, porque foi uma das primeiras 
medidas que o Prof. Cristóvão Buarque implantou no Governo em Brasília. 
Votamos favoravelmente à questão das viúvas de policiais que morreram em 
combate, porque entendemos ser o correto . Quanto à transferência dos 
presos para a Secretaria de Justiça, a CPI foi favorável. Entendemos que o 
Governo não está rea lmente fazendo esforço para que isso aconteça. Criar 
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uma Superintendência do Detento na Secretaria da Segurança Pública pode, 
de alguma forma , perpetuar e atrasar o processo de transferência dos presos. 
A Pastoral Carcerária, as entidades de direitos humanos e a Pastoral de 
Direitos Humanos sempre reivindicaram . Há uma tese correta, encampada 
por movimentos nacionais, de que a guarda e o trabalho educativo dos presos 
têm que ser feitos pela Secretaria de Justiça; no caso de Minas, pela 
Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. 

Quanto à Emenda n° 41 , que perm ite estabelecer convênios com os 
municípios, é uma questão que a própria CPI do sistema carcerário levantou. 
É uma forma de desburocratizar o processo de construção e barateá-lo . 
Entendemos que é uma medida correta do Governo. 

Hoje, se alguém falar que a questão do preso não é emergencial , há 
alguma coisa errada. Estamos vendo rebeliões e mais rebeliões em presídios. 
Podemos até discutir se o preço não está superfaturado, se está correto do 
ponto de vista técnico; podemos até solicitar plan ilhas; a Comissão de 
Fiscalização Financeira poderia , inclusive, requerer, no caso, os contratos 
feitos para a construção do presídio . Essa situação, hoje, é emergente. E a 
própria Lei n° 8.696 permite que, num caso de emergência, os presídios 
sejam construídos de forma emergencial. Se não considerarmos emergencial 
a situação em que está a Furtos e a Tóxicos, hoje, não é o correto, a meu ver. 

O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto)- Discussão, em turno único, 
do Projeto de Lei n° 534/99, do Governador do Estado, que autoriza o Poder 
Executivo a extinguir a Empresa Mineira de Turismo - TURMINAS - e dá 
outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade 
do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. As Comissões de 
Turismo, de Administração Pública e de Fiscalização Financeira opinam por 
sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de 
Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. Com a palavra , para encaminhamento de votação, o Deputado 
Márcio Cunha. 

O Deputado Márcio Cunha* - Gostaria de responder ao Deputado Amilcar 
Martins, que me ofendeu. No entanto, respeitei o desejo de todos os 
senhores. 

Encaminhando a votação, logicamente, pela aprovação desse projeto, 
quero, em primeiro lugar, parabenizar os companheiros da Comissão de 
Turismo mesmo os da base do Governo. Desde o primeiro instante, 
poslclon~mo-nos contrariamente à extinção da TURMINAS, numa 
demonstração inequívoca de que nem sempre aqui lo que o Governo deseja, 
temos de achar correto e inevitável. 
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Portanto, é por isso que quero cumprimentar o relator, que produziu um 

texto que, sem dúvida, atende a todos nós desta Casa. 
Gostaria de responder ao Deputado Amilcar Martins dizendo que respeitei , 

sim, a ele e a esta Casa; usei das prerrogativas regimentais que a Oposição 
vem usando o tempo todo. Quero dizer a ele que não há, da minha parte, 
nenhuma mágoa pela forma como me tratou , até mesmo porque já passava 
das 21 horas, e tenho certeza de que ele, que é um Deputado trabalhador - à 
semelhança deste Deputado, que chegou à Assembléia, hoje, às 9 horas da 
manhã - também chegou cedo , e todos nós estamos exaustos. Portanto, não 
vou cansá-los ainda mais; apenas quero deixar registrada a importância da 
continuação da TURMINAS, que, sem dúvida, é o grande braço operacional 
da Secretaria de Estado do Turismo. Hoje, esta Casa, sem dúvida, faz justiça 
a um setor que vem trabalhando há muito tempo para que o turismo seja uma 
estrela de primeira grandeza, dentro da estrutura organizacional do Governo 
do Estado. Parabéns a todos os Deputados. Parabéns à nossa Comissão de 
Turismo e parabéns ao relator, que produziu um texto que atende a todos 
nós. 

O Deputado Amilcar Martins- Sr. Presidente, peço a palavra pelo art. 164. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Amilcar Martins, pelo art. 

164. 
O Deputado Amilcar Martins - Serei breve, em respeito à Deputada Elbe 

Brandão. Quero dizer ao Deputado Márcio Cunha que é o contrário : eu é que 
posso me perm itir não ficar ofendido com o que aconteceu no Plenário nesta 
noite e , em nome do espírito de companheirismo de todos os Deputados, vou 
dizer que o perdôo, assim como a todos aqueles que usaram de seu poder 
para massacrar a Oposição, num gesto pouco democrático. E ele, querendo 
prestar serviços ao Governador, participou de forma que me pareceu 
inadequada. Não quero estender essa discussão; estamos aqu i para votar um 
projeto de extrema importância para todos. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo n° 1. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, 
portanto, aprovado, em turno único, o Projeto de Lei no 534/99 na forma do 
Substitutivo n° 1. À Comissão de Redação. 

Declaração de Voto 
A Deputada Elbe Brandão - Gostaria de agradecer imensamente a todos os 

colegas e, em especial, ao Deputado Alberto Pinto Coelho, que tanto nos 
ajudou para que o Governo pudesse ter a compreensão de que, se o turismo 
nasce em Minas Gera is com a Secretaria, precisa nascer fortalecido. Muito 
obrigada. 
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o Sr. Presidente- Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição 

de Lei n° 14.125, que estabelece as diretrizes para os orçamentos fiscal e de 
investimento das empresas controladas pelo Estado para o exercício de 2000. 
A Comissão Especial perdeu o prazo para emitir parecer. Nos termos do§ 2° 
do art. 145 do Regimento Interno, a Presidência designa como relator o 
Deputado Gil Pereira, para emitir parecer sobre o veto . A Presidência indaga 
ao relator se está em condições de emitir parecer ou se fará uso do prazo 
regimental. 

O Deputado Gil Pereira- Farei uso do prazo regimental, Sr. Presidente. 
Questões de Ordem 

O Deputado Carlos Pimenta - O Deputado Gil Pereira é membro da Mesa e 
não pode ser designado como relator. 

O Sr. Presidente- Ele pode perfeitamente ser relator em Plenário. 
o Deputado Carlos Pimenta - Então, pediria a V. Exa. que encerrasse na 

reunião de plano, antes da discussão, por falta de "quorum" neste Plenário . 
Inclusive, pedi a palavra pela ordem , antes de V. Exa. colocar o veto em 
discussão. Gostaria que não fosse encerrada a discussão desse veto nesta 
noite. 

o Sr. Presidente - A Presidência esclarece ao Deputado Carlos Pimenta 
que, como fez a indicação de um relator e este sol icitou o prazo regimental: 
que obviamente não se esgotou, a discussão não será encerrada, pois ela so 
terá início após a emissão do parecer pelo relator. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - Como o relator fará uso do prazo regimental e o veto 

encontra-se sobrestando as demais matérias em pauta, a Presidência encerra 
a reunião, convocando os Deputados para as especiais de amanhã, dia 21 , 
às 9 e às 20 horas, nos termos do edital de convocação, bem como para a 
ordinária da mesma data, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a 
reunião. 

* -Sem revisão do orador. 
ATA DA 2a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DAS OBRAS 

MUNICIPAIS 
Ás quinze horas e trinta minutos do dia cinco de outubro de mil novecentos 

e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os De;putados Dalmo 
Ribeiro Silva, Antônio Júlio, Antônio Carlos Andrada e Alvaro Antônio, 
membros da supracitada comissão. Havendo número regimental , o 
Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, em 
vi rtude da aprovação de requerimento do Deputado Antônio Júlio, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita 
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pelos membros da Comissão presentes. Encontram-se presentes, também , 
os Deputados Arlen Santiago, Doutor Viana e Chico Rafael. O Presidente lê 
comunicação da Liderança do PDT, informando que o Deputado Doutor Viana 
substituirá o Deputado Álvaro Antônio como membro efetivo desta Comissão, 
e acusa o recebimento da seguinte correspondência : do Sr. Ubiratan Soares 
de Sá, justificando sua ausência nesta reunião; de Prefeituras Municipais, 
encaminhando quadro informativo. A Presidência informa que a reunião se 
destina a ouvir os Srs. Ubiratan Soares de Sá, Secretário de Assuntos 
Municipais; Marcus Vinicius Caetano Pestana da Silva, ex-Secretário de 
Planejamento e Coordenação-Geral; Maria Luíza Leal , ex-Diretora da 
Superintendência Central de Planejamento da Secretaria de Planejamento e 
Coordenação-Geral ; Antônio José Gundim, Presidente da Federação Mineira 
de Associações das Microrregiões de Municípios- FEMAM -; Armando Costa, 
Secretário da Saúde, e Murílio de Avellar Hingel , Secretário da Educação. 
Informa também que os quatro primeiros convidados não compareceram e os 
dois últimos se fizeram representar, respectivamente, pelos Srs. Hélio 
Salvador Arêas, Secretário Adjunto da Secretaria da Saúde, e Carlos 
Henrique Porto, Sub-Secretário de Administração de Ensino da Secretaria da 
Educação. O Deputado Dalmo Ribeiro Silva reg istra a presença dos Srs. Silas 
Fagundes de Carvalho, Técnico da Diretoria da Rede Física, e Gilberto José 
Rezende dos Santos, Diretor da Superintendência de Planejamento e 
Coordenação, ambos da Secretaria da Educação. Com a palavra , o Deputado 
Antônio Carlos Andrada , autor do requerimento que motivou esta reunião, 
tece considerações iniciais a respeito do tema a ser discutido. Prosseguindo, 
a Presidência passa a palavra aos convidados mencionados, que, cada um 
por sua vez, fazem suas exposições, seguindo-se amplo debate com a 
participação dos Deputados, conforme consta nas notas taquigráficas. Os 
convidados entregaram ao Presidente documentos referentes a convênios 
entre Prefeituras Municipais e o Estado de Minas Gerais. Prosseguindo, o 
Deputado Antônio Carlos Andrada passa às mãos da Presidência 
levantamento de propostas priorizadas nas audiências públicas regionais e de 
propostas priorizadas relativas à CEMIG, à COPASA, ao DER-MG, à saúde, 
de 1997. Com a palavra, o Deputado Antônio Carlos Andrada apresenta 
requerimento em que solicita sejam convidados para participar de reunião 
desta Comissão representantes das seguintes instituições: CEMIG, COPASA-
MG, DER-MG e SERVAS. Colocado em votação, é o requerimento aprovado. 
Prosseguindo, o Deputado Antônio Júlio sugere que ao levantamento de 
obras realizado pela Comissão seja acrescentado trabalho desenvolvido pela 
Área de Projetos Institucionais, com o levantamento dos convênios firmados a 
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partir das propostas das audiências públicas regionais, o que é acatado pelos 
Deputados. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos convidados e dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária , determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos . 

Sala das Comissões, 19 de outubro de 1999. 
Antônio Júlio, Presidente - Antônio Carlos Andrada - Doutor Viana. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 499/99 

Comissão de Educação, Cultura , Ciência e Tecnologia 
Relatório 

O projeto de lei em epígrafe, da Deputada Maria Tereza Lara e do 
Deputado Ivo José, dispõe sobre a distribuição da quota estadual do salário-
educação entre o Estado e os municípios. 

A proposição foi encaminhada, para estudo preliminar, à Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade com as Emendas n°s 1 a 4, e vem agora a esta Comissão a fim de 
receber parecer para o 1 o turno, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
O salário-educação, estabelecido pela Constituição Federal , é uma forma 

de financiar o ensino fundamental , no que respeita ao ensino público. 
A Lei Federal n° 9.424, de 24/12/96, que trata do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, 
estabelece que os 2/3 do montante dos recursos arrecadados a serem 
creditados em favor das Secretarias da Educação dos Estados e do Distrito 
Federal representam a quota a estes pertencente, destinada ao custeio de 
projetos, programas e ações do ensino fundamental. 

A Lei n° 9.766, de 18/12/98, determina, por sua vez, que a quota estadual 
do salário-educação, mencionada pela lei federal citada, seja redistribuída 
entre o Estado e os municípios, segundo critérios definidos em lei estadual. 

O projeto de lei em epígrafe expressa a preocupação de regulamentar a 
distribuição referida , propondo percentuais sign ificativos, que têm como 
objetivo a manutenção e a implementação de melhorias no ensino 
fundamental. Trinta por cento da quota do Estado se destinariam a assegurar 
sua participação no ensino fundamental, pois o processo de municipalização 
do ensino não o isenta dessa responsabilidade. O restante da quota deve ser 
distribuído de acordo com o número de alunos matriculados em cada 
município, nos respectivos sistemas de ensino. 
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Observamos, no entanto, que o art. 6° do projeto de lei conflita com lei 

federal em vigor. Apresentamos, por isso, a Emenda n° 5, suprimindo-o, por 
esse motivo e pela impossibilidade de lei estadual modificar o que estabelece 
lei federal sobre o mesmo assunto. A Lei Federal n° 9.424, de 24/12/96, que 
dispõe sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental e de Valorização do Magistério, define, em seu art. 4°, o 
acompanhamento e a fiscalização da apl icação dos recursos do Fundo. Logo, 
a Emenda n° 5 é apresentada com o intuito de desfazer o conflito com essa 
lei . 

Conclusão 
Pelas razões apresentadas, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 

499/99 no 1° turno , com as Emendas n°s 1 a 4, da Comissão de Constituição 
e Justiça, e com a Emenda n° 5, a seguir apresentada. 

EMENDA N° 5 
Suprima-se o art. 6°. 
Sala das Comissões, 3 de novembro de 1999. 
Sebastião Costa, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva , relator - Agostinho 

Patrús. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 507/99 

Comissão de Administração Públ ica 
Relatório 

De autoria do Deputado Rogério Correia , o Projeto de Lei no 507/99 dispõe 
sobre a incorporação do benefício de que trata o art. 147 da Lei n° 7.109, de 
1977, ao vencimento dos servidores. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 6/8/99, o projeto foi distribuído às 
comissões competentes, para receber parecer, nos termos do art . 193, c/c o 
art. 102, do Regimento Interno. 

Cabe a esta Comissão apreciar o mérito da matéria em estudo. 
Fundamentação 

A Lei n° 7.109, de 1977, que contém o Estatuto do Pessoal do Magistério 
Público do Estado de Minas Gerais, atribuiu , por meio do art. 147, ao 
Professor e ao Especialista de Educação, enquanto no exercício das 
atribuições específicas de seus cargos efetivos, uma gratificação sobre o 
respectivo vencimento, a título de incentivo à produtividade. 

Pretende-se, agora, por meio do projeto de lei em exame, proceder à 
incorporação dessa gratificação aos vencimentos dos servidores 
beneficiados; é de se esclarecer, todavia , que a Lei no 8.517, de 1984, 
promoveu a incorporação da referida gratificação aos vencimentos desses 
servidores, fazendo-o por meio do seu art. 1°, vazado nos seguintes termos: 
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"Art. 1° - O valor correspondente à gratificação de incentivo à produtividade, 

de que trata o artigo 14 7 da Lei n° 7.1 09, de 13 de outubro de 1977, alterado 
pelos artigos 1° e 2° da Lei n° 7.515, de 23 de julho de 1979, e 11 da Lei n° 
7.516, de 30 de julho de 1979, fica incorporado aos níveis de vencimento dos 
cargos das séries de classes de professor e de especialista de educação, a 
partir de 1° de janeiro de 1984". 

Além disso, o art. 12 dessa mesma lei revoga expressamente o art. 147 da 
Lei n° 7.109, de 1977, justamente o dispositivo que criou a gratificação de que 
trata o projeto . 

Dessa forma , o projeto de lei em tela carece de qualquer objeto, uma vez 
que se refere a um dispositivo já revogado; frise-se, porém , que a 
incorporação pretendida já foi plenamente efetivada pela Lei n° 8.517, de 
1984, conforme demonstramos. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei n° 507/99. 
Sala das Comissões, 3 de novembro de 1999. 
Jorge Eduardo de Oliveira , Presidente - Arlen Santiago, relator - Agostinho 

Patrús - Sargento Rodrigues - Doutor Viana - Chico Rafael. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 536/99 

Comissão de Educação, Cultura , Ciência e Tecnologia 
Relatório 

De autoria do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira , o projeto de lei em 
epígrafe autoriza a Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG - a 
receber a Escola Superior de Agronomia e Ciências de Machado como 
unidade associada. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 3/9/99, foi a matéria distribuída à 
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela 
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 536/99 na forma do 
Substitutivo n° 1. 

Vem a esta Comissão para receber parecer de mérito, em obediência ao 
que prescreve o Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em pauta, na forma que lhe deu o Substitutivo n° 1 da 

Comissão de Constituição e Justiça, parece-nos, do ponto de vista do mérito, 
plenamente justificado. 

De fato, o que se pretende pela proposição é permitir que a UEMG, por 
convênio ou por outro instrumento eficaz, possa associar-se a outras 
instituições de ensino superior, com vistas à cooperação no campo didático-
científico. 
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É oportuno e conveniente estimular esses convênios. A cooperação 

didático-científica entre instituições de nível superior é absolutamente 
necessária, particularmente quando se trata da atualização e da viabilização 
do trabalho específico dessas entidades no campo do ensino e da pesquisa. 
Suprem-se carências, complementam-se instrumentos, trabalho e recursos 
humanos especializados, viabiliza-se trabalho conjunto com entidades que, 
por si só, não poderia ser validado. 

A UEMG, como instituição pública, deve ter interesse nessas parcerias, 
pois, com isso, estará melhor cumprindo os objetivos institucionais definidos 
pela própria norma constitucional que a criou . 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 536/99 na forma 

do Substitutivo n° 1 da Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 3 de novembro de 1999. 
Sebastião Costa, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Agostinho 

Patrús. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 545/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria da Comissão de Direitos Humanos, a proposição em epígrafe 
determina o pagamento de indenização a vítima de crime de tortura praticado 
por agente do Estado. 

Publicado no "Diário do Legislativo" em 11/9/99, o projeto foi distribu ído 
preliminarmente a esta Comissão para receber parecer quanto aos aspectos 
de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, c/c o 
art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em tela visa a instituir indenização a ser paga pelo Estado a 

vítima de crime de tortura praticado por servidor público no exercício de suas 
funções . 

O projeto estabelece, também, os limites da indenização, de acordo com os 
danos que a tortura tiver acarretado à vítima: lesão corporal de natureza leve 
- no mínimo, R$50.000,00; lesão corporal de natureza grave - no mínimo, 
R$ 1 00.001 ,00; lesão corporal de natureza gravíssima - no mínimo -
R$200.001 ,00; morte- no mínimo- R$300 .001 ,00. 

Quanto à iniciativa da proposição por parlamentar, inexiste vício, porquanto 
a matéria não se acha relacionada no inciso 111 do art. 66 da Constituição 
Estadual , que dispõe sobre a competência privativa do Governador. 

Do ponto de vista da constitucional idade, não há óbice à tramitação da 
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matéria nesta Casa. Aliás, o Legislativo mineiro, por diversas vezes , editou 
leis concedendo subsídios dessa natureza. É oportuno lembrar, também, que 
a Constituição Federal , em seu art. 37, § 6°, consagrou o prin.cípio da 
responsabilidade objetiva do Estado, segundo o qual as pessoas JU~1d1cas de 
direito público, independentemente de se apurar culpa , são responsave1s pe~a 
reparação de danos causados a terceiros em razão de ação ou de om1ssao 
de seus agentes. 

o art. 25 da mesma Carta confere aos entes federados prerrogativas para 
leg islar acerca de assunto de seu interesse, o que reforça o respaldo legal do 
projeto em discussão. _ 

Contudo a nosso ver, alguns aspectos do projeto merecem correçao. 
o pri mei~o é a restrição à indenização. A proposição prevê que a vítima t~rá 

direito à verba indenizatória somente quando da tortura resultar em lesoes 
corporais de natureza leve, grave ou gravíssima ou morte. T?davia , esse 
crime poderá se configurar sem que ocorram esses resultados . E o caso, por 
exemplo, da grave ameaça, que causará à vítima sofrimento mental , ou 
mesmo da agressão física , que poderá causar sofrimento físico e mental , sem 
que produza, necessariamente, lesão corporal. 

Constatamos, ademais , que os valores das indenizações são extremamente 
elevados. Para se ter uma idéia, fixou-se indenização mínima de 
R$50.000,00, na hipótese de a tortura acarretar lesão corporal de natureza 
leve. Esse tipo de lesão, também chamada de simples, está prevista no 
"caput" do art. 129 do Código Penal e s~rá assim consid~rada oquand? da 
lesão não resultar uma das formas qualificadas nos § 1 a 3 do c1tado 
dispositivo, isto é, quando não for grave, gravíssima ou seguida de morte. 

Já a lesão corporal grave se configura quando dela resultam 1ncapac1dade 
para as ocupações habituais, por mais de trinta dias; perigo de vida; 
debilidade permanente de membro, sentido ou função; e aceleração do part~. 

Embora não conste na rubrica do art. 129 do Código Penal , a denom1naçao 
"gravíssima" é tradicional na jurisprudência e na . doutrina. Ela é prevista 
quando ocorrem as lesões definidas no § 2° do c1tado d1spos1t1VO, ou . seJa, 
quando acarreta incapacidade permanente para o trabalh_o, enferm ~dade 
incurável , perda ou inutilização de membro, sentido ou funçao, deformidade 
permanente ou aborto. . . 

Assim, se a agressão acarretar lesão física que não seja uma das _defm1das 
como grave, gravíssima ou seguida de morte, qualificar-se-á , entao, como 
leve. Assim , apenas como exemplo, se da lesão resultar incapacidade para 
as ocupações habituais por menos de trinta dias, ela será leve. 

É importante lembrar, por outro lado, que foram ed itadas , recentemente, a 
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Lei n° 13.187, de 20/1/1999, que determina o pagamento de indenização a 
vítima de tortura praticada por agentes do Estado, em razão de participação 
ou de acusação de participação em atividades pol íticas, no período de 2/9/61 
a 15/8/79, que não tenha resultado em morte, e a Lei n° 12.994, de 30/7/1998, 
que concede indenização às vítimas do desabamento do pavilhão da 
Gameleira, ocorrido em 4/2/71. 

Ambos os diplomas estabelecem indenizações em valores bem inferiores 
aos do projeto em exame. Na Lei n° 13.187, de 1999, os limites são os 
segu intes: 

-no mínimo, R$5.000,00 e, no máximo, R$10.000,00, nos casos em que a 
tortura houver acarretado lesão corporal de qualquer natureza; 

-no mínimo, R$10.001 ,00 e, no máximo, R$20.000,00, nos casos em que a 
tortura houver acarretado invalidez parcial ; 

-no mínimo, R$20.001 ,00 e, no máximo, R$30.000,00, nos casos em que a 
tortura houver acarretado invalidez permanente. 

Já na Lei n° 12.994, de 1998, foram observados os seguintes limites: 
- de R$5 .000,00 a R$10.000,00, em casos de lesão corporal de natureza 

grave ou permanente; 
-de R$15.000,00, em caso de morte. 
Desse modo, tendo em conta o princípio da isonomia , faz-se necessária a 

correção dos limites das indenizações de que trata o projeto, de forma a fixá-
las em valores cond izentes com os de outras indenizações concedidas pelo 
Estado, previstas em nossa legislação. 

Não podemos concordar, também, com a norma prevista no art. 3° do 
projeto, segundo a qual o pagamento de eventual indenização decorrente de 
processo judicial , fundada em iguais motivos, não inibirá a indenização 
estabelecida no diploma legal que se originar da proposição em estudo. Se o 
Estado, voluntariamente, se dispõe a indenizar a vítima de tortura , por via 
administrativa, não seria correto nem direito ter de arcar novamente com o 
pagamento de indenização, por via judicial , em razão do mesmo fato. 

Por fim , entendemos serem inócuas tanto a norma contida no art. 2° da 
proposição, que se restringe a reproduzir o art. 1° da Lei Federal n° 9.455, de 
1997, no que tange à definição das condutas que tipificam o crime de tortura , 
quanto a previsão, no art. 5° do projeto, do direito do Estado à ação 
regressiva contra o agente agressor para reaver dele o valor da indenização 
paga à vítima, uma vez que o § 6° do art. 37 da Constituição Federal já prevê 
a responsabilidade objetiva das pessoas juríd icas de direito público e as de 
direito privado prestadoras de serviços públ icos pelos danos que seus 
agentes, nessa qual idade, causarem a terceiros e assegura o direito de 
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regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa . 

A fim de sanar as irregularidades apontadas, apresentamos, ao final deste 
parecer, o Substitutivo n° 1. 

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

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 545/99 na forma do Substitutivo n° 1, a 
segu ir apresentado. 

SUBSTITUTIVO N° 1 
Dispõe sobre pagamento de indenização a vítima de tortura praticada por 

servidor público do Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art . 1° - O Estado pagará indenização a vítima de tortura praticada por 

servidor público no exercício de suas funções, observados os seguintes 
limites e condições : 

I -no mínimo, R$2.000,00 (dois mil reais) e, no máximo, R$5.000,00 (cinco 
mil reais) , nos casos em que a tortura não houver acarretado lesão corporal; 

11- no mínimo, R$5.001 ,00 (cinco mil e um rea is) e, no máximo, R$8.000,00 
(oito mil reais), nos casos em que a tortura houver acarretado lesão corporal 
de natureza leve; 

111- no mínimo, R$8.001 ,00 (oito mil e um reais) e, no máximo, R$20.000,00 
(vinte mil reais), nos casos em que a tortura houver acarretado lesão corporal 
de natureza grave; 

IV - no mínimo, R$20.001 ,00 (vinte mil e um reais) e, no máximo, 
R$30.000,00 (trinta mil reais), nos casos em que a tortura houver acarretado 
lesão corporal de natureza gravíssima; 

V - no mínimo, R$30.001 ,00 (trinta mil e um reais) e, no máximo, 
R$50.000,00 (cinqüenta mil reais) , nos casos em que a tortura houver 
acarretado morte. 

Parágrafo ún ico - A indenização de que trata este artigo será requerida pela 
vítima, por seu representante legal ou por seu sucessor legal , podendo 
qualquer um deles se fazer representar por procurador legalmente constituído 
para esse fim, no prazo de cento e oitenta dias contados da data em que o 
crime de tortura tiver ocorrido. 

Art . 2° - O direito à indenização de que trata esta lei está condicionado à 
renúncia expressa nos autos ao direito em que se funda a ação judicial 
proposta contra o Estado, decorrente dos mesmos fatos, ou à renúncia ao 
direito à indenização judicial , caso a ação não tenha sido aju izada . 

Art . 3° -A decisão sobre o pagamento da indenização instituída por esta lei 
será do Conselho Estadual de Direitos Humanos e terá caráter irrecorrível. 
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§ 1 o - São válidas , visando a comprovar a tortura sofrida, todas as provas 

admitidas em direito, resguardado ao agressor o direito à ampla defesa e ao 
contrad itório . 

§ 2° - Decidindo pela indenização, o Conselho fixará o seu valor e, não 
havendo disponibilidade financeira para a quitação, determinará sua inclusão 
na proposta orçamentária da Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos 
Humanos, para liquidação no exercício f iscal seguinte. 

Art. 4° - Para custeio das despesas decorrentes da aplicação desta lei , o 
Estado incluirá dotação específica na lei orçamentária . 

Art. 5° - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de 
noventa dias contados da data de sua publicação. 

Art. 6° - Esta lei entra em vigor no exercício fiscal seguinte ao de sua 
publicação. 

Art. 7° - Revogam-se as disposições em contrário . 
Sala das Comissões, 28 outubro de 1999. 
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira , relator - Eduardo Daladier -

Paulo Piau -Antônio Júlio- Maria Tereza Lara . 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 589/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Chico Rafael , o projeto de lei em epígrafe dispõe 
sobre a proteção e a defesa do usuário de serviço público prestado pelo 
Estado de Minas Gerais. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 7/10/99, a proposição foi distribuída 
às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos ter~o_: do 
art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno, cabendo a esta Comrssao o 
exame preliminar da matéria, quanto a sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade. 

Fundamentação 
o projeto de lei em tela objetiva estabelecer regras permanentes de 

proteção e defesa do usuário de serviço público prestado pelo Estado de 
Minas Gerais. 

Em linhas gerais, a proposição define, no art. 1°, seu conteúdo básico e, 
para os f ins a que se destina, conceitua serviço públ ico, usuário de serviço 
público e servidor público. Nos dispositivos subseqüentes, determina os 
princípios inscritos no art. 5°, LV, e no "caput" do art. 37 da Constitu ição da 
República e tenciona agluti nar todos esses princípios consti tucionais em favor 
do usuário da prestação dos serviços públicos estaduais; defi ne a 
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obrigatoriedade de os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário publicarem 
e divulgarem, anualmente, um quadro geral dos serviços públicos que 
oferecem , no âmbito das respectivas competências; assegura ao usuário de 
serviço público o acesso a documentos e a informação sobre assuntos de seu 
interesse; descreve as situações que caracterizam abuso de autoridade 
contra o usuário do serviço público; define as competências da Secretaria de 
Estado de Recursos Humanos e Administração e as das corregedorias das 
Pastas do Poder Executivo, em relação à matéria; e, finalmente, estabelece 
que a infração às suas normas sujeita o servidor público às sanções previstas 
nos respectivos estatutos, bem como na legislação aplicável às autarquias e 
às fundações públicas. 

As linhas gerais do projeto, como se vê, evidenciam a mudança de postura 
que os novos tempos têm exigido da administração pública, nas suas 
relações com o usuário de seus serviços. O Estado tem de modernizar-se, 
diminuir custos, estabelecer metas e indicadores, tornar-se eficiente, 
fiscalizar-se para cumprir o planejado, alcançar os resultados esperados, para 
adequar-se às exigências decorrentes da conscientização do direito de 
cidadania, que provoca inversão de enfoque na relação entre o poder público 
e o cidadão. O eixo dessa relação passa a ser o cidadão, cabendo ao Estado 
o papel de assegurar aos usuários de seus serviços o exercício pleno da 
cidadania. O cidadão paga tributos, mas o faz de forma consciente, para que 
cada cidadão possa ser beneficiado pelo resultado final , cuja parcela maior de 
responsabilidade cabe ao poder público, como caixa de ressonância dos 
anseios e das necessidades dos diversos segmentos da sociedade, em prol 
da melhoria da qualidade de vida de todos. Essa seria, com certeza , a 
verdadeira comunidade solidária . 

A reforma administrativa preconizada pela Emenda à Constituição no 19, de 
4/6/98, caminhou para que se promovessem mudanças, pois deu nova 
dimensão às relações entre a administração pública e o usuário dos seus 
serviços, ao prever várias formas de participação do usuário na administração 
pública direta e indireta, deixando para a lei ordinária o poder para disciplinar 
e regular: 

I - as reclamações relativas à prestação dos serviços públ icos em geral , 
asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a 
avaliação periódica da qualidade dos serviços; 

11 - o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre 
atos de governo, assegurados os direitos e as garantias individuais de que 
tratam os incisos X e XXXIII do art . 5° da Constituição da Repúbl ica ; 

111 - a discipl ina da representação contra o exercício negligente ou o abuso 
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de cargo, emprego ou função na administração pública. 

Cumpre observar, ainda, que, nos termos do art. 175 da Carta Magna, 
incumbe ao Poder Público, nas três esferas de governo, na forma da lei , 
diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre mediante 
licitação, a prestação de serviços públicos. 

A Lei n° 8.987, de 13/2/95, que dispõe sobre o regime de concessão e 
permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da 
Constituição Federal , enumera, no seu art. 7°, sem prejuízo do disposto na 
Lei n° 8.078, de 11 /9/90, os direitos e as obrigações dos usuários, tais como 
receber serviço adequado e informações para a defesa de interesses 
individuais ou coletivos e contribuir para a permanência das boas condições 
dos bens públicos, por meio dos quais lhes são prestados os serviços. 

A Lei n° 8.078, de 11 /9/90, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, 
no seu art. 2°, considera como consumidor toda pessoa física ou jurídica que 
adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. A posição de 
consumidor, por sua vez, pressupõe a figura do fornecedor, que a citada lei 
conceitua como toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que 
desenvolve as atividades descritas no seu art. 3°, nelas incluída a de 
prestação de serviços. O consumidor, portanto, em determinadas situações, 
confunde-se com o usuário dos serviços públicos, na condição de destinatário 
destes. 

Como essas novas regras estão inseridas no § 3° do art. 37 da Lei Maior, 
dispositivo que inicia o Capítulo VIl , destinado à administração pública direta e 
indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos municípios, cabe a cada um desses entes federativos, nos respectivos 
âmbitos de atuação, editar a norma legal a que se refere o texto 
constitucional . 

Como são reservadas aos Estados as competências não vedadas pela 
Carta Magna, nos termos do § 1° do art. 25 desta, o projeto sob exame tem 
por escopo regulamentar, em âmbito estadual , as regras gerais constantes na 
Lei Maior, não havendo óbice constitucional à tramitação, nesta Casa, da 
proposição em tela. 

Quanto ao processo legislativo, não vislumbramos vício de iniciativa, pois a 
matéria se insere no comando do "caput" do art. 65 da Constituição mineira . 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucional idade 

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 589/99. 
Sala das Comissões, 28 de outubro de 1999. 
Ermano Batista, Presidente - Ronaldo Canabrava, relator - Eduardo 

~------------------------------------------------------~ 
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O projeto de lei em tela , do Deputado Miguel Martini , objetiva alterar a Lei no 
6.763, de 26/12/75, que consolida a legislação tributária do Estado de Mmas 
Gerais e dá outras providências. 

Publicada em 8/10/99, foi a proposta distribu ída a esta Comissão, nos 
termos do art. 188, c/c o art. 102, 111 , "a", do Regimento Interno, para receber 
parecer. 

Fundamentação 
Ao alterar a disposição constante no art. 12, I, da Lei n° 6 . 763, de 26/12/75, 

assim como o disposto no item 6 da Tabela F, anexa à referida lei , a 
proposição objetiva diminuir a carga tributária incidente sobre os cosméticos e 
produtos de toucador. Segundo os termos da proposta , passaria de 25% para 
18% o ICMS incidente sobre os mencionados produtos. 

Quanto ao aspecto da constitucionalidade, vale lembrar que o ICMS é um 
tributo instituído pelo Estado, nos termos do disposto no art. 155, I, "b", da 
Constituição da República . A Carta mineira dispõe sobre o tema no capítulo 
relativo às finanças públicas , e o ICMS foi instituído pela Lei n° 6.763, 
acolhida na Carta Estadual de 1989. 

Observa-se, com base nos termos do projeto, que o novo parâmetro para 
incidência do ICMS não é inferior à alíquota estabelecida para as operações 
interestaduais, o que coloca a proposta em consonância com a norma 
constante no art. 155, VI , da Constituição Federal. 

Inexiste, por outro lado, vedação a que se instaure o processo legislativo 
por iniciativa parlamentar, uma vez que as matérias de natureza tributária não 
se encontram entre as arroladas no art. 66 da Constituição do Estado. 

A proposta deve ser apreciada por esta Casa Legislativa , à qual cabe dispor 
sobre todas as matérias de competência do Estado, especificamente as que 
dizem respeito ao sistema tributário estadual (art. 61 , 111 , da Constitu ição 
mineira ). 

Entendemos que é pertinente a apresentação do Substitutivo no 1, a seguir, 
uma vez que é desnecessária a inclusão das alíneas "a"-1 e "a"-2 ao art. 12, I, 
da lei de forma simultânea à exclusão dos cosméticos e produtos de 
toucador do item 6 da Tabela F, anexa ao referido texto legal. 

Conclusão 
Em face do exposto, conclu ímos pela juridicidade, pela constitucional idade 

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 593/99 na forma do Substitutivo no 1, a 
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seguir apresentado. 

SUBSTITUTIVO N° 1 
Dá nova redação ao item 6 da Tabela F anexa à Lei n° 6.763, de 26 de 

dezembro de 1975. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art . 1° - O item 6 da Tabela F anexa à Lei n° 6 .763, de 26 de dezembro de 

1975, passa a vigorar com a seguinte redação: 
"06 perfumes, exceto água-de-colõn ia, conforme disposto em 

regulamento;". 
Art . 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo 

efeitos a partir de 1° de janeiro de 2000 . 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 28 de outubro de 1999. 

Eduardo Daladier, Presidente- Ermano Batista, relator- Maria Tereza Lara-
Ronaldo Canabrava. 

~~----------------------------------------------------------~ 
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 5 DE NOVEMBRO DE 1999 

ATAS 

ATA DA 88a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 3/11/99 
Presidência dos Deputados Anderson Adauto, Durval Ângelo e Dilzon Melo 
Sumário: Comparecimento- Abertura- 1a Parte: 1a Fase (Expediente):.Ata: 

Correspondência : Mensagem n° 60/99 (encaminha o Veto Parc~a l a 
Proposição de Lei n° 14.199), do Governador do Estado em exerc~c1o -
Ofícios, telegrama e cartão- 2a Fase (Grande Expediente) : Apresentaçao de 
Proposições: Proposta de Emenda à Constituição n° 26/99 - Projetos de Le1 
n°s 650 a 654/99 - Requerimentos n°s 853 a 858/99 - Requerim~nto dos 
Deputados Antônio Carlos Andrada , Paulo Piau e Durval An~elo -
Comunicações: Comunicação do Deputado Alencar da S1lve1ra Jun1or -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados João Leite , Carlos P1menta, 
Sargento Rodrigues e lrani Barbosa - 2a Parte (Ordem do Dia) : 1 a Fase: 
Abertura de Inscrições - Questão de ordem- Encerramento- Ordem do D1a . 

Comparecimento 
-Com parecem os Deputados: 
Anderson Adauto - Durval Ângelo - Dilzon Melo - Adelino de Carvalho -

Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Alb:rto 
Pinto Coelho - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antomo 
Andrade - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arlen Santiago -
Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael -
Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo 
Hermeto - Elaine Matozinhos - Elmo Braz - Ermano Batista - Fábio Avelar -
Glycon Terra Pinto- lrani Barbosa- Ivo José- João Batista de Oliveira- Joã~ 
Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - Jose 
Henrique - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Marcelo Gonçalves ~ Má~cio 
Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen - Mana Ol1v1a 
- Mauri Torres - Mauro Lobo- Miguel Martini - Olinto Godinho - Pastor George 
- Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Ronaldo Canabrava -
Sargento Rodrigues- Sebastião Costa- Wanderley Ávila . 

Abertura 
o Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Ás 14h15min, a lista de 

comparecimento registra a existência de número reg imental. 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 
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- O Deputado Doutor Viana , 2°-Secretário "ad hoc", procede à leitura da ata 
da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 

Correspondência 
- Esgotado o prazo destinado a esta fase, nos termos do parágrafo único do 

art. 25 do Regimento Interno, o Deputado Wanderley Ávila , 1 °-Secretário "ad 
hoc", despacha a seguinte correspondência : 

"MENSAGEM N° 60/99* 
Belo Horizonte, 28 de outubro de 1999. 
Senhor Presidente, 
Cumpre-me levar ao conhecimento de V. Exa . que, no uso de atribuição 

que me confere o art. 90, inciso VIII , combinado com o art. 70, inciso 11, da 
Constituição do Estado, opus veto parcial à Proposição de Lei n° 14.199, que 
dispõe sobre a organização da Governadoria do Estado e da Secretaria de 
Estado da Casa Civil e Comunicação Social , cria a Secretaria de Estado do 
Turismo, extingue a Secretaria de Estado de Assuntos Municipais, cria 
unidades administrativas nas Secretarias de Estado da Segurança Pública e 
da Justiça e de Direitos Humanos e dá outras providências . 

Para apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa , encaminho-lhe, em 
anexo, as razões de veto. 

Atenciosamente, 
Newton Cardoso, Governador do Estado de Minas Gerais . 

Razões do Veto 
A Companhia Mineira de Promoções - PROMINAS - é na verdade uma 

administradora de espaços de eventos, sem qualquer direcionamento à área 
turística, embora possa eventualmente promover locações para ta l. 

Tanto é assim que se pretende reunir no âmbito de sua competência todos 
os espaços disponíveis a fim de equalizar a sua administração, mantendo 
uma única política de locação e preços, evitando principalmente uma 
concorrência entre os principais órgãos públicos. 

A vinculação dessa empresa à Secretaria de Estado de Turismo recém-
criada, conforme dispõe o art. 26 da proposição, trará uma significativa 
distorção dessa diretriz. A proposta de vinculação à Secretaria de Estado da 
Casa Civil e Comunicação Social decorreu justamente da inexistência de 
correlação direta da final idade dessa empresa a qualquer Secretaria, 
tornando-se imperativo promover a sua vinculação diretamente ao 

~~--------------------------------------------------------------__/ 
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Governador do Estado. 

São essas as razões que me levaram a vetar o dispositivo em questão, 
levando-se em conta ainda que o Conselho Estadual de Turismo - CET - nele 
constante já está regulado no artigo 8° da Lei n° 12.398, de 12 de dezembro 
de 1996, modificado pelo art. 28 da presente lei . 

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 28 de outubro de 1999. 
Newton Cardoso, Governador do Estado de Minas Gerais." 
-À Comissão Especial. 
* - Publ icado de acordo com o texto original. 

OFÍCIOS 
Do Sr. José Pereira da Silva, Diretor substituto do Departamento de Gestão 

do Fundo Nacional de Assistência Social, encaminhando cópias das planilhas 
informando os valores repassados para os municípios e fundos relacionados, 
referentes aos Serviços Assistencia is de Ação Continuada. 

Do Deputado Welington Landim , Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado do Ceará, encaminhando moção de solidariedade dessa Casa para 
com 0 Estado de Minas Gerais, em face das declarações do Presidente do 
Banco Central , contrárias aos interesses deste Estado. (- Distribuídos à 
Comissão de Fiscalização Financeira .) 

Do Sr. Alexandre Brasileiro Cardoso, Presidente da Câmara Municipal de 
Rio Paranaíba, e outros Vereadores, solicitando o empenho dos Deputados 
na rejeição do Projeto de Lei n° 356/99, que cria a autarquia DETRAN-MG. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei n° 356/99.) 

Do Sr. Gilberto Caixeta da Silva, Vice-Presidente da Câmara Municipal de 
Uberaba encaminhando cópia da moção de apoio ao Governador do Estado 
pela def~sa de nossos recursos naturais ~ por . su~ oposição à política 
econômica adotada pelo Governo Federal.(- A Com1ssao de Me1o Amb1ente.) 

Do Sr. Jésus Mário de Almeida Lima, Prefeito Municipal de Bet1m , 
informando que a obra referente ao único convênio firmado com o Estado que 
se encontra em vigor está em andamento e tem recebido os recursos 
financeiros normalmente. (- À Comissão Especial de Obras Municipais.) 

Do Sr. Alcino Ananias Mattar Handan , Presidente da Câmara Municipal de 
São Gonçalo do Abaeté, informando o nome dos Vereadores desse Município 
que aderiram ao Manifesto pela Implantação do Parlamentansmo, do 
Deputado Antônio Carlos Andrada e outros. . 

De Lacy Carlos Dias, Presidente da Câmara Municipal de Santa ~uz1a , 
encaminhando cópia do processo em que o Estado notifica essa Camara 
Municipal da necessidade de desocupar o imóvel onde está instala?a, bem 
como solicitando a di latação do prazo de entrega ou a analise da 
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possibilidade de compra desse imóvel. (- À Comissão de Fiscalização 
Financeira .) 

Do Sr. José Cláudio Junqueira Ribeiro, Presidente da Fundação Estadual 
do Meio Ambiente, informando, em atenção a requerimento da Comissão de 
Meio Ambiente, que a FEAM, em reuniões com o IBAMA, reafirmou sua 
posição quanto à necessidade de revisão da licença prévia concedida à Usina 
Hidrelétrica de ltapebi e do indeferimento do pedido de licença de instalação, 
bem como encaminhando uma cópia do relato das reuniões havidas, para 
conhecimento desta Casa.(- À Comissão de Meio Ambiente.) 

Do Sr. Caio Brandão, Presidente da RURALMINAS, encaminhando a 
relação dos processos de terras devolutas rurais a serem legitimados por 
essa Fundação.(- À Comissão de Política Agropecuária .) 

Do Sr. Homero Ferreira Diniz, Superintendente de Negócios da Caixa 
Econômica Federal , notificando a liberação de recursos financeiros 
destinados ao Estado, referentes às parcelas dos contratos que relaciona . (-
À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da 
Constituição Estadual , c/c o art. 100, inciso XVI , do Regimento Interno.) 

Da Sra. Lenir Pinto de Miranda, Secretária Municipal de Assistência Social 
de Candeias, manifestando apoio ao Governador do Estado por ele não ter 
repassado recursos de subvenção social ao Poder Legislativo e pedindo a 
garantia da alocação desses recursos no Fundo Estadual de Assistência 
Social. (-À Comissão de Fiscal ização Financeira .) 

Do Sr. Brazilino Martins Silva, Vereador à Câmara Municipal de Rio Pomba, 
encaminhando cópia de denúncia por ele apresentada ao Promotor Público 
da Comarca de Rio Pomba contra o Sr. Antônio Fernando Fernandes Caiafa , 
Prefeito desse mumc1p1o, na qual lhe são imputados crimes de 
responsabilidade. (- À Comissão de Administração Pública.) 

Do Sr. Marcílio Bezerra da Cruz, Vereador à Câmara Municipal de 
Taquaraçu de Minas, protestando contra declarações do Sr. Armínio Fraga, 
Presidente do Banco Central , contrárias aos interesses do Estado. (- À 
Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. Tabajara Novazzi Pinto, Diretor da Academia de Polícia de São 
Paulo, solicitando cópia da legislação estadual relativa aos direitos da mulher. 

Do Sr. Davidson Barbosa Dantas, Gerente do Pólo de Desenvolvimento 
Integrado do Norte de Minas, solicitando empenho para que as demandas da 
região sejam atendidas no orçamento do Estado e convidando para reunião 
de trabalho do referido órgão, a realizar-se em Janaúba, em 12/11/99. (- À 
Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. Paulo de Tarso Leonel Manna, Presidente do Sindicato Rural de 

~~----------------------------------------------------------------J 
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Campina Verde, levantando objeções com relação a soluções propostas pela 
indústria mineira para os problemas por ela enfrentados, as quais considera 
prejudiciais aos interesses dos produtores rurais . (- À Comissão de Política 
Agropecuária .) 

Das Sras. Adriana Apda de Oliveira e Marise Marques Silva, Presidentes 
dos Conselhos Municipais de Assistência Social de Conceição dos Ouros e 
São João del-Rei , respectivamente, apoiando a decisão do Governador do 
Estado de não repassar a esta Assembléia os recursos destinados a 
subvenções sociais e defendendo a alocação destes no Fundo Estadual de 
Assistência Social - FEAS -, para distribuição nos termos da Lei Orgânica de 
Assistência Social- LOAS. (-À Comissão de Fiscalização Financeira .) 

Da Delegacia Especializada de Crimes Contra a Fazenda e Administração 
Públ ica da Polícia Civil do Estado, solicitando que se informe se o Sr. Laertes 
Alves exerce o mandato de Deputado nesta Casa e, em caso negativo, que 
sejam fornecidos seus dados qualificados e endereço. 

Do Núcleo Regional de Manhumirim da Sociedade Mineira de Engenheiros 
Agrônomos e outros, solicitando seja estudada a viabilidade técnica e 
econôm ica da mudança do leito da Ferrovia Vitória-Minas para o vale do 
Manhuaçu, liberando as águas do rio Doce para o aproveitamento total do 
seu potencial. (- À Comissão de Meio Ambiente.) 

Do Sr. Paulo Cabral de Araújo, Presidente dos Diários Associados -
Emissoras Associadas, agradecendo a comunicação da aprovação de 
requerimento do Deputado Marco Régis, contendo voto de congratulações 
pelos 75 anos dos Diários Associados. (- Anexe-se ao Requerimento no 
686/99.) 

Do Sr. Reginaldo Bosco, informando que, se persistir o comportamento de 
não "l impar" a pauta dos trabalhos legislativos, como forma de pressão ao 
Executivo irá iniciar uma campanha em toda Minas Gerais para que os 
Deputado~ atuais não se elejam para a próxima legislatura. (- À Comissão de 
Fiscal ização Financeira .) 

TELEGRAMA 
Do Sr. Sérgio Lellis Santiago, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, 

agradecendo convite para participar de reunião nesta Casa. 
CARTÃO 

Do Sr. Geovan i José de Souza, Prefeito Municipal de Campo Belo, 
agradecendo o voto de congratulações formulado por esta Casa, pelos 120 
anos de emancipação pol ítico-administrativa desse município, a partir de 
requerimento da Deputada Maria Olívia . (- Anexe-se ao Projeto de Lei no 
682/99.) 

2a Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 
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o Sr. Presidente (Deputado Durval Ângelo) - 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 segumtes propos1çoes . 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 26/99 

Dá nova redação ao Parágrafo único do art. 34 da Constituição do Estado. 
A Assembléia Leg islativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art . 1° - O parágrafo único do art. 34 da Constituição do Estado passa a 

vigorar com a segu inte redação: 
"Art. 34- .. ... .............................................. ... ................. . 
Parágrafo único - Os servidores eleitos para cargos de direção ou de 

representação serão liberados, na segu inte proporção, para cada entidade 
sindical : 

1- de 501 (quinhentos e um) a 1.000 (mil) , dois representantes; 
11- de 1.001 (mil e um) a 1.500 (mil e quinhentos) , três representantes; 
111 - de 1.501 (mil qu inhentos e um) a 2 .000 (dois mil), quatro 

representantes; 
IV- de 2.001 (dois mil e um) a 3.000 (três mil), c inco representantes ; 
v- de 3.001 (três mil e um) a 5.000 (cinco mil), seis representantes; 
VI- de 5.001 (cinco mil e um) a 10.000 (dez mil), sete representantes; 
Vil- acima de 10.000 (dez mil), dez representantes . 
Art . 2° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Sala das Reuniões, 8 de outubro de 1999. 
Rogério Correia - Amilcar Martins - Antônio Júl io - Maria Olí~ia - Anders?n 

Adauto - Rêmolo Aloise - Elaine Matozinhos - Agostinho Patrus - Ivo Jose -
Bené Guedes - Hely Tarqüínio - Gil Pereira - Paulo Piau - Edson Rezende -
Durval Ângelo - Djalma Diniz - Maria Tereza Lara - Márcio Cunha - Mauro 
Lobo - Elmo Braz - Márcio Kangussu - Carlos Pimenta - Sebastião Navarro 
Vieira- Antônio Andrade- Marcelo Gonçalves - Mauri Torres . 

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial , para parecer, nos termos 
~ do art. 201 do Regimento Interno. 
' PROJETO DE LEI N° 650/99 

1'1 Acrescenta parágrafo ao art.12 da Lei n° 6. 763, de 26 de dezembro de i 1975 que consol ida a legislação tributária do Estado, autorizando o Poder 
~ Exec~t ivo a reduzir a carga tributária do ICMS nas operações com papel, 
~ papelão e cortiça . 
as 
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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 §: 
"Art . 12- ..... ....... ........ ... ....... .. ... .. ..... . . 
§ .. .. - 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 papel, papelão e cortiça .". 

Art. 2° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta 
dias contados da data de sua publ icação. 

Art . 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo 
efeitos no primeiro dia do exercício imediatamente subseqüente. 

Art . 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 27 de outubro de 1999. 
Maria Olívia 
Justificação: A medida ora proposta visa a estabelecer condições mais 

favoráveis de competitividade pela indústria de papel , papelão e cortiça no 
Estado de Minas Gerais, 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 Constiutição 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 
dos nobres Deputados à aprovação deste 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° 651 /99 
Dispõe sobre o Conselho de Administração das Empresas Públicas do 

Estado de Minas Gerais. 
A Assembléia do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O conselho de administração, ou equivalente, de órgãos, empresas 

ou entidades da administração pública direta ou indireta do Estado de Minas 
Gerais será integrado obrigatoriamente por, no mínimo, dois representantes 
dos trabalhadores, indicados pelo sindicato majoritário da categoria e 
nomeados pelo Governador do Estado. 

Parágrafo único - O conselho de administração, ou equivalente, de órgãos, 
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empresas ou entidades já existentes terá o acréscimo dos representantes 
conforme mencionado no "caput" deste artigo, que serão nomeados trinta dias 
após a publicação desta lei. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 28 de outubro de 1999. 
Rogério Correia 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Administração 

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

PROJETO DE LEI N° 652/99 
Dá a denominação de Dr. Márcio de Andrade ao Pavilhão Multiuso 

(pavilhão redondo), localizado no Centro de Feiras e Exposições de Minas 
Gerais do Parque Salivar de Andrade, no Bairro Gameleira, Município de Belo 
Horizonte. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica denominado Dr. Márcio de Andrade o Pavilhão Multiuso 

(pavilhão redondo), localizado no Centro de Feiras e Exposições de Minas 
Gerais do Parque Salivar de Andrade, no Bairro Gameleira, 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. 
Luiz Fernando Faria 
Justificação: Márcio de Andrade, falecido em 15/3/97, dedicou-se com 

afinco às atividades agropecuárias, disseminando seu vasto conhecimento 
por onde transitou . 

Formou-se na Faculdade de Engenharia de Araraquara, no curso de 
Engenharia de Agrimensura, e pós-graduou-se em Zootecn ia na Oklahoma 
A&M , em Oklahoma, Estados Unidos. Desenvolveu, na Universidade de 
Upsala, em Estocolmo, Suécia, um trabalho sobre a fertilidade do gado sueco 
vermelho . 

Entre as muitas realizações, fruto de seu empreendimento, foi juiz de 
eqüinos, caprinos e bovinos, no Brasil e nos Estado Unidos. Assu~iu _a 
presidência da Associação Brasileira do Cavalo Pampa, da Assoc~aç~o 
Brasileira de Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador, da Assoc1açao 
Brasileira dos Criadores do Cavalo Campolina e da Associação Brasileira de 
Criadores de Jumento da Raça Pega. 

Foi Delegado representante, junto à FAEMG, do Sindicato Rural de Passa-
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Tempo e Delegado da FAEMG junto à Confederação Nacional da Agricultura-
C NA. 

Cidadão ilustre e honrado, foi membro do Conselho Técnico Deliberativo da 
Associação Brasileira de Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador, ~a 
Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Campolina, .da _Assoc1~çao 
Brasileira de Criadores de Jumento da Raça Pega e da Assoc1açao Brasileira 
de Criadores do Cavalo Pônei , além do Conselho Superior da Associação 
Brasileira de Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador e do Conselho 
Consultivo da Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Campolina. 

Foi , ainda, provedor da Santa Casa de Misericórdia de Passa-Tempo. 
Filho de Bolivar de Andrade, figura ilustre que hoje empresta seu nome ao 

complexo constituído pelo Parque de Exposições Agropecuár!as da 
Gameleira e pelo Centro de Feiras e Exposições de Minas Gera1s, Marc1o de 
Andrade cultivou a amizade, a admiração e o respeito de todos os que 
tiveram o privilégio de desfrutar da sua convivência . 

Por toda uma vida em prol da agropecuária nacional , justa e meritória se faz 
a homenagem que ora pretendemos prestar-lhe. E, para tanto, contamos com 
o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei. . . 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça , para exame preliminar, 
e de Política Agropecuária para del iberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 
103, inciso I, do Reg imento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 653/99 
Dá a denominação de Elias Pereira Tavares ao Pavilhão Quadrado da 

EXPOMINAS, localizado no Centro de Feiras e Exposições de Minas Gerais 
do Parque Bol ivar de Andrade, no Bairro Gameleira, Município de Belo 
Horizonte. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica denominado Elias Pereira Tavares o Pavilhão Quadrado da 

EXPOMINAS, localizado no Centro de Feiras e Exposições de Minas Gerais 
do Parque Bolivar de Andrade, no Bairro Gameleira , 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. 
Luiz Fernando Faria 
Justificação: Elias Pereira Tavares, natural de Pedro Leopoldo, teve s~a 

trajetória sempre marcada pela dedicação e o profissionalismo. Desde mu1~o 
jovem , trabalhou na gráfica do pai e na Fazenda Modelo da lnspetona 
Regional e Fomento da Produção Animal. Mudou-se aos 23 anos para Belo 
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Horizonte e foi trabalhar na Gráfica Tamóios e posteriormente abriu seu 
próprio negócio - a Gráfica Acaiaca - em sociedade com seu irmão Geraldo. 

Em 1956 decidiu mudar de atividade e ingressou no Ministério da 
Agricultura , onde foi escolhido para atuar como locutor do recém-implantado 
serviço de alto-falantes da Secretaria de Agricultura de Minas Gerais. Ali , 
atuava na divulgação de julgamentos, atos oficiais e informações gerais ao 
público. Pelo bom desempenho em sua função , conqu istou em definitivo a 
vaga de locutor-geral. 

Com estilo próprio, ele criou um modelo de animação para rodeios, 
considerado o melhor do gênero no País. A sua atuação era de fundamental 
importância para o sucesso de qualquer evento agropecuário. Por mais de 40 
anos, El ias Pereira Tavares exerceu a função de locutor oficial do Ministério 
da Agricultura em eventos agropecuários por todo o País. 

O reconhecimento de seu trabalho fica evidente nas incontáveis 
homenagens que lhe foram prestadas por entidades civ is e da classe 
empresarial agropecuária em todo o Estado. 

Por certo este parlamento, reconhecendo as razões que fundamentam a 
proposição, se empenhará na aprovação deste projeto de lei . 

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

PROJETO DE LEI W 654/99 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais- APAE de Ritápolis, com sede nesse município. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcionais- APAE de Ritápolis, com sede nesse município. 
Art . 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publ icação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reun iões, de outubro de 1999. 
Sebastião Navarro Vieira 
Justificação: São inegáveis os relevantes serviços prestados pelas APAEs 

em todo o Estado. Esses serviços merecem grande destaque, notadamente 
no interior, onde sobrevivem graças ao esforço, à abnegação e, sobretudo, ao 
espírito de amor ao próximo de seus dirigentes. 

Sem possuírem um orçamento fixo, sobrevivem de subvenções, de 
promoção de eventos rentáveis, de doações e de gestos de pessoas 
caridosas. 

A declaração de utilidade pública da APAE de Ritápol is permitirá que a 
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entidade se torne apta a alçar projetos maiores no desenvolvimento de suas 
atividades. 

Assim sendo, conto com o apoio dos meus pares, para a aprovação deste 
projeto . 

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

REQUERIMENTOS 
N° 853/99, da Deputada Maria Olívia, solicitando seja consignado nos anais 

da Casa votos de congratulações com o Sr. Tuica Rabelo pelos 35 anos de 
atividades ininterruptas do Restaurante Chez Bastião. (- À Comissão de 
Turismo.) 

N° 854/99, da Deputada Maria Olívia, solicitando seja consignado nos anais 
da Casa voto de congratulações com Dom Ricardo Pedro Chaves Pinto Filho, 
Arcebispo de Pouso Alegre, pela elevação da Igreja Matriz ~e Monte Sião a 
Santuário de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. (- A Comissão de 
Educação.) 

N° 855/99, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja consignado nos 
anais da Casa voto de congratulações com o Sr. Emílio Carrazai, Presidente 
da Caixa Econômica Federal em Brasília , pelo brilhante trabalho que o Sr. 
Gilberto Nonato Ferreira da Costa vem desenvolvendo na Gerência de 
Mercado de Fomento Público da Superintendência Regional dessa entidade 
em nosso Estado. (- À Comissão de Administração Pública.) 

N° 856/99, do Deputado João Leite, solicitando sejam encaminhados ao 
Secretário Adjunto de Direitos Humanos os pedidos de transferência , para a 
Pen itenciária de Neves, dos presos José Geraldo da Silva e Aílton Azevedo 
Profeta . 

N° 857/99, do Deputado João Leite, solicitando seja encaminhado ao 
Secretário Adjunto de Direitos Humanos pedido de transferência de Ronaldo 
Venâncio da Si lva da DEOSP para uma pen itenciária, apresentado a esta 
Casa por Maria Auxiliadora da Silva Quadros. (-Distribuídos à Comissão de 
Direitos Humanos.) 

N° 858/99, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja consignado 
nos anais da Casa voto de congratulações com o Sr. Fernando Araújo, 
Presidente da Academia Mineira de Medicina, pela proclamação do Ano de 
Carlos Chagas. ~ 

Dos Deputados Antônio Carlos Andrada , Paulo Piau e Durval Angelo, 
solicitando informações sobre a ausência, na ed ição de 28/10/99 do 
"Assembléia Informa", de noticiário relativo à audiência pública da Comissão 
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de Justiça destinada à discussão do Projeto de Resolução no 578/99, da 
Mesa da Assembléia, que dispõe sobre a estrutura da Secretana da 
Assembléia e dá outras providências , e solicitando, ainda, cópia de vídeo da 
edição do noticiário televisivo "Repórter As?embléia" de 27/10/~9 , transmitido 
pela TV Assembléia e pela Rede Minas. (- A Mesa da Assemble1a.) 

Comunicações 
_ É também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado Alencar da 

Silveira Júnior. 
Oradores Inscritos 

o Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado João Leite. 
o Deputado João Leite- Sr. Presidente, Srs. Deputados, público presente, 

pessoal da imprensa, telespectadores da TV Assembl~ia , gostaríamos de 
discutir dois assuntos que estão colocados em nosso Pa1s e, especialmente, 
em nosso Estado. 

Não poderíamos deixar de fazer menção, Sr. Presidente, Srs. Deputad_os, 
no início da nossa fala , ao escândalo que estamos acompanhando, em n1vel 
federal , hoje, em que está envolvido o Ministério dos Transportes e o DNER 
São lamentáveis as denúncias que estamos acompanhando, são da ma1or 
gravidade. . . 

O DNER, há pouco tempo, esteve envolvido em algumas denunc1as 
gravíssimas, como o asfaltamento de ruas em algumas cidades, usando o 
asfalto da BR-381 - esse asfalto da BR-381 estava sendo usado em algumas 
cidades para beneficiar candidatos -, e o superfaturamento do serv iç~ 
odontológico para os funcionários do DNER. Mais uma vez, o . ~NER esta 
envolvido em denúncias gravíssimas: pagamentos dos precatonos, sendo 
beneficiadas pessoas que pagam 15% para uma caixinha no DNER, no 
Ministério dos Transportes . 

Penso que o Presidente da República e os órgãos federa is_ devem, 
imediatamente, explicar à população brasileira essa maracuta1a, essa 
vergonha que está acontecendo no DNER, que está acontecendo no 
Ministério dos Transportes. Do pagamento dos precatórios, 15% ficam para 
essa caixinha . Tivemos a informação do afastamento do Procurador e do 
Diretor Financeiro do DNER. Sabemos do valor de alguns precatórios, que 
chegam a R$1 .900 .000,00. É uma verdadeira vergonha o ~ue está 
acontecendo. O Presidente da Repúbl ica tem de tomar uma at1tude em 
relação ao Ministério dos Transportes, em relação ao DNER. O que acontece 
no DNER mancha e macula o Governo Federal. Não só esse fato macula, 
fato que, por si só, é gravíssim?, como também o que já foi denunciado 
anteriormente sobre esse órgão. E uma vergonha. 
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Temos a BR-040 com a situação do Viaduto Vila Rica da mesma maneira, 

enquanto o Ministério dos Transportes absolutamente nada faz; vemos a má 
situação em que se encontram as nossas estradas, enquanto esse roubo, 
esse assalto acontece. 

É lamentável vermos repetir-se mais uma denúncia dessa gravidade no 
Ministério dos Transportes , no DNER. 

o Deputado Edson Rezende (em aparte)*- Muito obrigado, Deputado João 
Leite. Não somente por meio da BR-040, mas de todo o traçado de estradas 
do País, vemos a necessidade de integração das reg iões, com a 
comunicação dos grandes centros entre si e com as reg iões rurais . E~sas 
estradas, em péssimo estado de conservação, têm trazido um grande onus 
para a sociedade brasileira . Sendo assim , essa discussão, Deputado, deve 
ser colocada na ordem do dia, pois é da máxima importância . Não é possível 
aceitar a corrupção que rola naquele Departamento, enquanto a sociedade 
paga seus impostos e não os tem de volta . Temos uma das n:aiores 
tributações do mundo, mas, enquanto outros países, com o mesmo n1vel de 
tributação, têm uma excelente qualidade de vida , aqui não vemos nenhum 
investimento nesse sentido. Portanto, quero apoiar V . Exa. nesse 
pronunciamento, dizendo que essa situação é uma vergonha para nós, pois 
sabemos da necessidade de integração neste País . Quantas cidades no 
interior estão isoladas, não têm estradas asfaltadas e, na época das chuvas , 
não podem escoar sua produção, ficando os agricultores prejudicados! Isso é 
um absurdo, uma vergonha , e temos que denunciar os fatos, alto e bom som , 
pois não é possível que os parcos recursos existentes no Tesouro Fede~al 
possam ser surrupiados dessa maneira, graças à plena corrupçao, 
denunciada por uma jornalista da "Folha de S. Paulo". Muito obrigado. 

O Deputado João Leite - Agradecemos a intervenção do Deputado Edson 
Rezende. Essa situação é realmente lamentável. Apresentaremos um 
requerimento para que sejam apuradas, com rigor , todas as 
responsabilidades dessas pessoas que estão se beneficiando dos recursos 
públicos. Temos viajado muito e conhecemos bem a situação da BR-262, 
com seus pontos críticos, onde acontecem vários acidentes. O Governo 
Federal, o DNER e o Ministério dos Transportes alegam não ter recursos, 
mas os têm para essa corrupção, ou seja , há recursos para o pagamento 
adiantado de precatório e para a caixinha do Ministério dos Transportes; 
Estamos denunciando seguidamente essa situação do Governo Federal. E 
governo do PSDB, mas é dominado pelo PMDB. O PMDB é Governo Federa l, 
é governo Estadual e é Governo Municipal em Belo Horizonte, ma~ quer, ao 
mesmo tempo, fazer oposição. Como fazer oposição dessa mane1ra , com o 
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Ministério dos Transportes nessa situação? 

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte)* -Agradeço a V. Exa. o aparte e 
gostaria de cumprimentá-lo pela escolha dos temas que tem trazido a esta 
tribuna , em uma demonstração, acima de tudo, de responsab il idade. O 
Deputado João Leite tem feito um trabalho esplêndido de denunciar o que 
está errado, apontar as falhas e resolver os problemas. Especificamente com 
relação ao DNER, tivemos uma grande surpresa, mesmo porque, no final do 
ano passado, tivemos a oportunidade de conhecer o Ministro El iseu Padilha , 
gaúcho, do PMDB, que cumpriu tudo o que acertamos em relação à BR-035 
nesse encontro, juntamente com o Deputado Fernando Diniz. Mas, hoje, 
aquele Ministério se vê manchado por uma série de denúncias . 

É um dever do Presidente da Repúbl ica e das pessoas que compõem o seu 
"staff' tomar uma providência. A denúncia foi muito grave e clara. Não 
podemos deixar passar despercebido, não podemos fazer ouvidos de 
mercador, não podemos ignorar uma denúncia dessa natureza, porque trata-
se de milhões e milhões de reais , que são recursos do povo brasileiro. 
Portanto, isso precisa de uma explicação. 

Como bem disse V. Exa ., em Minas Gerais temos algumas BRs que estão 
em estado de calamidade pública , intransitáveis, algumas estradas que 
precisam dos recursos do Governo Federal. Assim , não podemos ver calados 
o escoamento dos recursos públicos, por meio de denúncias como essa, sem 
que medidas sejam energicamente tomadas. Mas não as medidas que foram 
anunciadas hoje, como a demissão do chefe do departamento financeiro , isto 
é, a demissão de pessoas do terceiro escalão. É necessário que as pessoas 
responsáveis paguem, doa a quem doer. Parabéns, Deputado João Leite! 

O Deputado João Leite - Agradeço a intervenção do Deputado Carlos 
Pimenta e, com muito prazer e respeito, concedo aparte ao Deputado Luiz 
Menezes. 

O Deputado Luiz Menezes (em aparte) - Deputado João Leite, 
primeiramente, quero bater palmas de contentamento por sua atuação, 
denunciando as bandalheiras que ocorrem neste País, que, lamentavelmente, 
é dominado por todos os lados pela corrupção. Assim, temos de protestar. 
Não medirei esforços nem pouparei sacrifícios , farei o difícil e tentarei fazer 
até o impossível para que possamos ao menos diminu ir a corrupção no Brasil. 
Era o que gostaria de dizer. Muito obrigado. 

O Deputado João Leite - Agradeço a intervenção do Deputado Luiz 
Menezes, que, como ex-Prefeito de ltabira, é conhecedor da situação da BR-
262, especialmente o trecho até Monlevade, cujas obras estão sendo 
aguardadas durante anos e anos, local em que perdemos tantos cidadãos 
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mineiros. Há muito tempo, estamos esperando a duplicação da BR-262, 
ligando a Região Sul do País a lpatinga e a Governador Valadares. No 
entanto, os recursos do Governo Federal estão sendo desviados 
vergonhosamente pelo Ministério dos Transportes, pelo DNER. 

O Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Muito obrigado, Deputado João 
Leite, boa-tarde aos demais Deputados. Gostaria de aproveitar esta 
intervenção para lembrar que o Governador Itamar Franco esteve, nesta 
semana, em sua terra natal , que é Juiz de Fora, onde assinou vários 
convênios, beneficiando aquela cidade com uma nova adutora, novo sistema 
de iluminação em todo o centro comercial , casas populares e 400km de 
asfalto, que serão aplicados na região periférica. Gostaria de lembrar ao Sr. 
Governador que em Minas Gerais não há apenas Juiz de Fora, pois são mais 
de 800 municípios. 

Quero perguntar ao nobre Deputado João Leite - que é muito mais 
conhecedor das necessidades de Minas Gerais, porque está aqui há mais 
tempo: será que os outros municípios também estão recebendo algum 
benefício do Governo do Estado, como 400km de asfalto, de concreto 
betuminoso usinado a quente - CBUQ -, iluminação nova, casas populares, 
adutora e dinheiro para ser emprestado ao micro- empresário? Tudo isso está 
acontecendo em Juiz de Fora. Não tenho nada contra Juiz de Fora, que 
também é minha cidade. No entanto, hoje, como Deputado do Estado de 
Minas Gerais, tenho de perguntar: será que os outros municípios também 
estão recebendo alguma coisa? Era somente isso, Deputado. Obrigado. 

O Deputado João Leite - Obrigado, Deputado Alberto Bejani . Existe ainda 
uma situação mais grave. Esperamos que, a exemplo de Juiz de Fora - que é 
uma cidade tão importante para os mineiros, e reconhecemos a luta 
empreendida por V. Exa . nesta Assembléia na defesa de sua cidade -, o 
Governador Itamar Franco anuncie obras para os outros municípios e decline 
a sua preferência com relação ao candidato à Prefeitura, como fez em Juiz de 
Fora, pois, ao mesmo tempo em que anunciou as obras disse qual era o seu 
candidato à Prefeitura dessa cidade. Espero que o Ministério Público, sempre 
tão atento, preste atenção a esse movimento em Juiz de Fora, ou seja, o 
anúncio de tantas obras ocorrendo ao mesmo tempo do anúncio do candidato 
da preferência do Governador do Estado. Esperamos que isso ocorra também 
nos outros 852 municípios de Minas Gerais. Todos estamos ansiosos por 
saber, além de Juiz de Fora, quais são os candidatos de preferência do 
Governador Itamar Franco, além das obras que serão realizadas nos outros 
municípios, com todo esse "show", isto é , ao mesmo tempo que anuncia as 
obras, com fogos , com luzes, anuncia também o candidato de preferência . 
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Portanto, espero que o Ministério Público esteja acompanhando o que houve 
em Juiz de Fora. Todos estamos acompanhando e esperamos justiça, 
Deputado Alberto Bejani . Muito obrigado, Sr. Presidente. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra , o Deputado Carlos Pimenta . 
O Deputado Carlos Pimenta* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, imprensa, 

senhoras e senhores, povo de Minas Gerais, na semana passada, desta 
mesma tribuna , tecíamos comentários acerca de duas medidas, 
extremamente antipáticas e injustas, tomadas pelo Governo do Estado contra 
municípios e associações microrregionais. Manifestávamos o nosso 
inconformismo com a decisão do DER de recolher as máquinas que foram 
emprestadas a todas as microrregiões do Estado e que estavam fazendo um 
belo trabalho para os municípios mais carentes. Solicitamos também, naquela 
ocasião, do Secretário Sávio Souza Cruz, que fizesse cessar aquele ato 
contra algumas pequenas Prefeituras, que tinham alguns veículos, a grande 
maioria deles velhos, acabados, cedidos pelo Estado e que estavam 
prestando um grande trabalho nas áreas de educação, social e de saúde. . 

Citemos como exemplo a cidade de Verdelândia , no Norte de M1nas. HoJe, 
volto a citar essa cidade, com pouco mais de 7 mil habitantes, às margens do 
rio Verde Grande, perto das cidades de Janaúba e Jaíba. 

Neste final de semana, o Prefeito José de Souza Gomes, nosso 
companheiro e amigo, José Didi , promoveu um ato que, no m í~imo , foge aos 
padrões - ao comemorar o mês das crianças, escolheu, atraves das e_scolas 
municipais, mais de uma centena de crianças que nunca tmham sa1do da 
zona rural e jamais tinham tido acesso a uma televisão, famílias inteiras que 
viviam num total abandono e sem contato literalmente com a civilização, para 
fazerem uma visita de um dia à cidade de Montes Claros. 

Passearam, conheceram o centro cultural , a biblioteca. Viram pela primeira 
vez um cinema. Visitaram os parques, o zoológico de Montes Claros. 
Passaram um dia inesquecível e retornaram à noite para Verdelândia. 

Alguém poderia perguntar o que esse fato tem de relevante. Cito ~s.se fato 
apenas para mostrar que muito pouco resta aos pequenos munlcipiOS, ou 
melhor, a quase todos os municípios mineiros e brasileiros com escassez de 
recursos . Cito esse fato para mostrar o contraste que existe entre o Norte de 
Minas e as outras regiões do nosso Estado. Esse contraste ficou 
expressamente manifestado nas audiências públicas realizadas em M?~tes 
Claros, quando, de dez prioridades, seis foram para atend~r , o .mmm~o 
possível , com dignidade, ao povo daquela reg ião no tocante a eletnf1caçao 
rural , à perfuração de poço artesiano, ao conserto de algumas estradas, 
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enfim , necessidades básicas que há décadas não existem no Sul do Estado. 

Está de parabéns o Prefeito de Verdelândia . Mostrou que a grande mídia, o 
Sistema Brasileiro de Televisão- SBT -, a Rede Globo, o "Estado de Minas" e 
a :·F?Iha de São Paulo", pôde seguir o "passeio" dessas crianças . Esse 
ep1sod1o serv1u para mim e para todos nós podermos denunciar o descaso 
que ainda existe para com aquela região, a sua falta de estrutura, e, também, 
para ~os dar uma lição, uma lição de cidadania, uma lição de respeito ao 
~1dadao , e, ac1ma de tudo, para mostrar que todo o trabalho que fizemos nos 
ult1mos quatro anos está começando a aparecer. Os frutos desse nosso 
trabalho estão aparecendo. 

E para mi~ , e~ particular, como Deputado Estadual no segundo mandato, 
como tambem sao os nossos colegas aqui presentes, deu-me outra lição: 
todo trabalho que fizemos de emancipação dos pequenos municípios, hoje, 
praticamente, está sendo recompensado e reconhecido, graças ao 
desenvolvimento que esses pequenos municípios tiveram nos últimos quatro 
an~~- Verdelândia pertencia à cidade de Varzelândia e, após a emancipação 
pol1t1ca , teve um avanço fantástico. Hoje o município conta com sistema de 
abastecimento de água tratada pela COPASA, quando, antigamente, as 
pessoas eram obrigadas a beber água de poços artesianos e de cisternas, a 
grande maioria contaminados. A cidade não tinha energia elétrica , não tinha 
nenhuma estrutura urbana, não tinha o mínimo de atendimento na área da 
saúde. Hoje tem um posto de saúde, tem calçamento, pracinhas que estão 
sendo construídas, e, principalmente, o seu povo tem esperança. E o 
Governo do Estado está preocupado em dotar ainda mais esses municípios e 
diminuir a distância que ainda existe entre o Norte de Minas e o vale do 
Jequitinhonha com o resto do nosso Estado. 

Procurarei , a partir deste momento, a partir de exemplos como o de 
Verdelândia , de Ponto Chique, às margens do São Francisco, recém-
emancipado; de Matias Cardoso, também às margens do São Francisco· de 
Jaíba, que foi emancipada e já conta com mais de 30 mil habitantes e va i' ser 
uma das cidades mais importantes deste Estado nos próximos 1 O anos. 
Cidades como Patis, Guaraciama e várias outras. 

Acho que o Congresso está devendo uma satisfação ao povo brasileiro, de 
maneira muito especial ao povo deste Estado, porque o projeto que prevê 
novas emancipações, que muda as regras do jogo, que estabelece normas 
diretrizes e condições para novas emancipações está encalhado n~ 
Congresso Nacional , e não há nenhuma perspectiva ou notícia de que venha 
a ser, novamente, regulamentado pelas Assembléias Legislativas. 
Seguramente, em Minas Gerais existem, pelo menos, mais 30 ou 40 distritos 
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em condições de ser emancipados, em condições de poder ter a mesma 
chance e a mesma oportunidade de outros 100 municípios que foram 
emancipados na última legislatura . É necessário que os Srs. Deputados 
Federais e que os Srs. Senadores pelo menos dêem uma resposta , pelo 
menos estabeleçam novas regras e condições porque, se esses 30 ou 40 
distritos, hoje em condições de emancipação, não tiverem essa nova 
oportunidade, certamente irão continuar presos, dependentes e sem 
condições e oportunidades de devolver a cidadania a milhares de pessoas em 
nosso Estado que estão à espera desse grande benefício. 

Quero terminar, Sr. Presidente, tecendo alguns comentários acerca do 
orçamento participativo da reunião que aconteceu em Montes Claros na 
última quinta-feira, dia 28, uma reunião extremamente importante, bem 
"participativa" na essência da palavra, e que contou com a presença de mais 
de 365 lideranças. A reunião de Montes Claros - não sei se aconteceu 
também nas outras regiões - mostrou claramente a esperança e a vontade do 
povo daquela região em ter acesso a um programa do Governo do Estado. 
Não quero aqui fazer nenhuma crítica ao Governador, mas gostaria, 
sinceramente, que a meta de governo, que o programa do Governador Itamar 
Franco pudesse ser claramente debatido nesta Casa. Estamos observando 
uma série de medidas atropeladas, uma série de medidas sem uma diretriz 
bem-ordenada e bem-organizada. Não sabemos o que vai acontecer ou quais 
são os programas específicos para todas as regiões do Estado. Agora 
mesmo, o Deputado Alberto Bejani, que é de Juiz de Fora, que foi Prefeito 
daquela cidade e que hoje é Deputado representante daquele povo, veio 
anunc1ar, na presença do Sr. Governador, talvez pela 303 vez, o lançamento 
da candidatura à reeleição para Prefeito daquela cidade de quem, por 
coincidência, é o Presidente da Associação Mineira de Municípios, e vem 
abrir oficialmente o processo sucessório, atropelando todo o bom-senso, 
recebendo milhões de reais em obras, conforme disse o próprio Deputado 
Bejani , mostrando claramente a discrepância que existe de tratamento para 
Juiz de Fora em relação aos outros 852 municípios. 

Queremos que Juiz de Fora cresça e receba os benefícios. Mas é 
necessário que se reparta o bolo do Estado, os orçamentos do Estado. É 
necessário que o Prefeito de Juiz de Fora, representante máximo dos 
municípios mineiros, se empenhe na atitude que aconteceu em sua cidade no 
fim de semana . E que assuma de fato a defesa dos outros 852 municípios 
que estão constantemente sendo vítimas do descaso ou , no mínimo, da 
ignorância do Palácio da Liberdade. É necessário que se inteire de sua 
responsabilidade, tome as dores e use a estrutura da sua associação, para 
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defender as microrregiões, associações regionais e mun1c1p1os que estão 
sendo perseguidos e passando pela humilhação de devolver um carro fiat 
uno-1986. 

A responsabilidade é do Sr. Tarcísio Delgado, Presidente da Associação de 
Municípios do Estado. Ele não é apenas o Prefeito do Sr. Itamar Franco; é 
Prefeito de Juiz de Fora e representante maior de todos os outros municípios 
do Estado. Não queremos tentar inibir os benefícios que vão para Juiz de 
Fora. É uma grande e belíssima cidade. Mas é necessário que as outras 
cidades também tenham acesso às benesses do Governo do Estado. É 
necessário que a Associação Mineira dos Municípios levante a bandeira do 
municipal ismo mineiro. É necessário que o Sr. Tarcísio Delgado, antes de 
lançar a sua candidatura à reeleição em Juiz de Fora, lance um movimento 
em defesa dos municípios de Minas Gerais que estão à mercê da sorte, sem 
nenhuma estrutura e ávidos para receber alguma notícia do Palácio da 
Liberdade. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues. 
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. 

Deputada e público presente, é com imensa tristeza que volto a esta tribuna 
para dar uma notícia que certamente os Deputados já conhecem. Neste f inal 
de semana, tivemos mais uma perda de um pol icial , que servia há 18 anos na 
Polícia Militar. Casado, pai de dois filhos - uma filha de 11 anos e um filho de 
7 -, estava "pegando bico" numa danceteria para completar o seu salário. 
Esse policial ganhava R$20,00 por noite para completar o seu salário. 

Quando vemos a polícia agir arbitrariamente, recebemos inúmeras críticas 
e queixas. Concordo, porque é para isso que o parlamento serve e a 
população tem que cobrar o seu serviço de segurança pública . Mas não 
podemos esquecer que o policial, para que tenha dignidade, para que possa 
servir à sociedade, para que possa garantir o direito de ir e vir do cidadão e 
defender o patrimônio e a liberdade, deve ter no mínimo uma condição digna 
de vida. Infelizmente, há muito tempo isso não acontece no Estado. 

Por isso, enquanto for Deputado e estiver exercendo as minhas funções na 
Casa, ficarei vigilante e atento 24 horas por dia. Não deixarei passar em 
brancas nuvens as mortes dos nossos companheiros, dos nossos servidores 
da segurança pública de uma forma geral , quer sejam policiais civis , militares, 
federa is ou rodoviários federais . Queremos demonstrar a toda a sociedade 
que esse servidor precisa ser respeitado e tratado com dignidade. Há alguns 
dias, denunciamos que um Cabo foi morto, no Bairro Cabana, porque era 
vizinho de um traficante - e não queremos isso para nossa pol ícia . 
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As esposas e filhos dos Deputados, do público presente e dos 

telespectadores que nos ouvem querem ter segurança. Queremos que 
nossos filhos possam ir à escola e voltar livremente; que nossas esposas 
possam fazer compras em supermercados ou em lojas dos centros urbanos e 
possam voltar livremente. Para isso, temos de pensar que esse serv1dor: 
realmente, precisa não de um tratamento especial , mas de um tratamento a 
altura , como o têm o Juiz, o Promotor, o Deputado e o Secretário de Estado. 
Ele precisa de um tratamento mínimo para exercer sua profissão dignamente. 
E um cidadão que precisa "pegar bico" para ganhar R$20 ,00 a ma1s, par~ dar 
uma vida mais digna à sua família merece, realmente, um pouco ma1s de 
respeito e um carinho especial da sociedade e, principalmente, do Governo 
do Estado. 

Foi por essas razões que vim a esta tribuna . Nas últimas pesquisas para a 
sucessão municipal de Belo Horizonte, a segurança pública foi apontada 
como a prioridade número um, a bandeira que o próximo Prefeito deveria 
defender. Então, estamos aqui mostrando a necessidade de termos uma 
política de segurança mais eficaz, que receba investimentos não só na 
melhoria das condições de trabalho - com coletes à prova de bala , algemas e 
novas viaturas e armamentos -, mas também no homem; a necessidade de 
que se invista nas condições para que o policial possa prestar seu serv!ço 
com segurança . Não adianta termos um cidadão que vai prestar um serv1ço 
de segurança, se ele mesmo não tem segurança para prestar esse serv1ço. 

E essa segurança, Srs. e Sras. Deputadas, implica també~ em 
vencimentos dignos, em salários condizentes com a reall~ad~ soc1al . do 
Estado e do País. E, infelizmente, R$500 ,00 por mês ainda nao e um salano 
com 0 qual possamos viver dignamente. Se fosse, não veríamos vários 
policiais morrendo ou sendo baleados quando "pegavam bicos", como f~i o 
caso do soldado Mendes, a quem visitei no Hospital Militar e que faz1a a 
segurança em um restaurante no Bairro Alípio de Melo. Ele foi ba~e~do com 
cinco tiros e está internado até hoje. Quer dizer, se temos pol1c1a1s sendo 
mortos ou baleados porque estão "fazendo bico", há algo de errado . 

Então temos de investir um pouco mais em nossa segurança, na 
segura~ça de toda a sociedade; investindo no homem, estarem~s investindo 
na segurança de todos , pois, conseqüentemente, ele prestara um serv1ço 
melhor. Então, que ele possa morar dignamente e v iver dignamen~e com seu 
salário. Aí , sim, poderemos subir a esta tribuna e cobrar mu 1~o . m~1s a 
qualidade dos serviços desses servidores públ icos que são os polici~ IS . CIV IS e 
mil itares- aqueles que realmente trabalham na área de se.gurança p~bllca . 

A pesquisa que citamos aponta a segurança como a pnondade numero um 
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que o futuro Prefeito de Belo Horizonte terá de enfrentar nas próximas 
eleições. E por que nós, Deputados, não termos um carinho especial , no 
orçamento de 2000, com a segurança pública em nosso Estado? Precisamos 
investir na segurança pública. Não agora, exatamente, mas não deixemos 
que nosso Estado vire um Rio de Janeiro ou São Paulo, onde o crime já se 
enraizou de tal maneira, que a polícia precisa de 1 O ou 15 viaturas para subir 
em uma favela. Aqui , não. Graças a Deus, aqui uma viatura policial , mil itar ou 
civil , ainda sobe em qualquer morro ou favela - onde, infelizmente, estão 
enraizados os pontos de droga - e vai atender o cidadão e resolver o 
problema. Em Belo Horizonte, não podemos deixar que o crime caminhe para 
uma situação em que não haja mais estratégia alguma que possa revertê-la . 
Então, temos de estar atentos. 

Como Deputado que carrega a bandeira da segurança pública, que chegou 
a este parlamento defendendo essa bandeira , já disse, por várias vezes, que 
sempre estarei atento a isso, denunciando que nosso policial também é vítima 
- vítima da má distribuição de renda, de políticas que não atingem 
determinadas classes. A ele, não deve ser dado um tratamento especial, mas 
digno, com vencimentos dignos, para que, amanhã, seu superior, seu 
Comandante de Batalhão, não venha a puni-lo porque estava "pegando bico" 
ou dormindo no local de trabalho - pois pegou uma viatura e, infelizmente, 
depois de rodar por toda a noite, teve de ir "pegar um bico". Aí , sim , ele estará 
prestando um serviço de má qualidade à sociedade. 

Enquanto não ganhar um salário condizente, com o qual o policial possa 
viver com dignidade, infelizmente não poderá ser punido. Prefiro ver policiais 
acumulando serviços, fazendo "bicos", a vê-los enveredando pelo caminho da 
extorsão, do tráfico, envolvendo-se com quadrilhas e assaltando Bancos. 
Disse um sociólogo, com quem concordo inteiramente, quando do movimento 
de julho de 1997, que prefere ver uma polícia rebelde, insurreta, a vê-la 
obediente, mas corrupta . Esse sociólogo descreveu com muita precisão o 
motivo pelo qual a polícia fazia aquele movimento. Queremos dignidade. O 
servidor da segurança pública quer receber seu vencimento ao final do mês e, 
com ele, consegu ir fazer seu armazém e pagar a prestação de uma casa 
diona tendo ainda, direito ao merecido descanso semanal . 
Ãnt~s de i~vestir em viaturas, armamentos, coletes à prova de bala, temos 

que pensar no homem que vai servir à sociedade, proteger os adolescentes à 
noite. Precisamos de uma polícia respeitada, que tenha dignidade para 
exercer o seu papel. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, peço-lhes que tenham um carinho especial 
na destinação da verba para a segurança pública , no orçamento para o ano 
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2000. Venho cobrar do Governador Itamar Franco a adoção de uma política 
salarial compatível e digna. Nesta Casa, estará sendo votado o regulamento 
disciplinar e o estatuto de pessoal , quando esperamos contar com o apo1o 
dos nobres pares desta Casa para que possamos resgatar a dignidade do 
servidor da segurança pública. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado lrani Barbosa. 
o Deputado lrani Barbosa - Sr. Presidente, Srs. Deputados, ~ Governador 

Itamar Franco solicitou que, toda vez que houvesse uma denuncia em seu 
Governo, ocupássemos a tribuna ou nos dirigíssemos pessoalmente a ~le . 
Prefiro ocupar o lugar que me foi destinado pela população de Mmas, que e a 
tribuna desta Assembléia. Na semana passada, os moradores da penfena de 
Belo Horizonte foram surpreendidos com um aumento linear de R$0, 1 O nas 
tarifas do transporte coletivo da Região Metropolitana, autorizado pela 
Assembléia Metropolitana de Belo Horizonte. 

Sr. Presidente, R$0, 1 O nas tarifas representam 10% em algumas, mas 
representam 20% em grande parte delas. O sistema de transporte, neste ano, 
foi beneficiado com 46% de aumento, sem que nenhuma justificativa plausível 
se tenha para sustentar essa aberração. O Governador Itamar_ Franco disse 
que em seu Governo nada aconteceria que não fosse defensavel. Pergunt~ 
ao Governador: um aumento desses, na calada da noite, se deve a 
aquiescência de quem? Do Governador do Estado? Ele estava viajand~; . , 

Como se isso não bastasse, a nossa gloriosa PMMG tem fe1to bl1tze 
sistemáticas para prender os perueiros que trafegam cada vez em maior 
número não só na nossa Capital como também na Região Metropolitana. 

Posso não ter freqüentado escolas por muito tempo, mas imbecil não sou . 
Faço uma pergunta aos Srs. Deputados: um carro é construído para o 
transporte de passageiros; o DETRAN-MG emplaca esse carro para 
transporte de passageiros ; numa "van" que serve pa_ra transpo~ar 12 
pessoas é colocada uma placa de aluguel, e a nossa glonosa PM va1 ajudar 
a BHTr~ns e o DER-MG a apreender esse carro, porque ele não pode 
transportar passageiros? . _ 

Clandestinos? Tudo bem. O sistema de transporte colet1vo, que nao tem 
concorrência há 30 anos e só consegue prorrogação à base de propinas e 
corrupção, é legal? Mais uma pergunta para o Governador Itamar Franco:_ Dr. 
Itamar Franco, no seu Governo, permanece o mesmo sistema de prop1nas 
para manter as concessões de ônibus na Região Metropolitana de Belo 
Horizonte e em Minas Gerais? 

Governador, o senhor está com a palavra sobre o aumento de R$0, 10: na 
calada da noite, e a perseguição aos perueiros, dentro do Estado de M1nas 
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Gerais, da Região Metropolitana de Belo Horizonte, com o apoio da nossa 
gloriosa PM, que, ultimamente, tem tido muito trabalho para fazer manobras 
em Furnas e para prender perueiros. Os ladrões estão soltos pelos quatro 
cantos da nossa Região Metropolitana e de Minas Gerais. Polícia para 
prender esse povo, não tem ; mas, para prender perueiros que fazem 
transporte clandestino, tem; para prender os empresários de ônibus que 
fazem transporte clandestino, não tem. Se o senhor não explicar, Governador, 
não vou consegu ir entender. Muito obrigado. 

2a Parte (Ordem do Dia) 
1a Fase 

Abertura de Inscrições 
O Sr. Presidente (Deputado Dilzon Melo) - Não havendo outros oradores 

inscritos, a Presidência passa à 2a Parte da reunião, com a 1a Fase da Ordem 
do Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a 
apreciação de pareceres e de requerimentos . Estão abertas as inscrições 
para o Grande Expediente da próxima reunião. 

Questão de Ordem 
O Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente, solicito o encerramento da 

reunião por falta de número regimental. 
Encerramento 

O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) -A Presidência verifica, de 
plano, a inexistência de "quorum" para o prosseguimento dos trabalhos e 
encerra a reunião, convocando os Deputados para a reunião ordinária de 
amanhã, dia 4, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (-A ordem do dia 
anunciada é a publicada na ed ição anterior.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA SOLENIDADE REALIZADA NA 85a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 
26/10/99 

Presidência dos Deputados Anderson Adauto e Durval Ângelo 
Sumário: Composição da Mesa - Destinação da 1a Parte da reunião -

Execução do Hino Nacional - Palavras do Deputado Rogério Correia -
Palavras do Sr. Moussa Daoud - Entrega de placa - Palavras do Sr. 
Presidente. 

Composição da Mesa 
O Sr. Presidente (Deputado Durval Ângelo) - A Presidência convida a 

tomarem assento à mesa Sua Beatitude D. Moussa Daoud , Patriarca da 
Igreja Siríaca Católica de Antioquia ; os Exmos. Srs. Rachid El Rachid , 
Cônsul-Geral da Repúbl ica Árabe da Síria ; Antônio Chahda, Bispo da Igreja 
Siríaca da Venezuela ; Lou is Awad , Vigário da Igreja Siríaca no Brasil; Lycio 
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Cadar, Cônsul da Síria; Georges Masri , Secretário do Patriarca; e M_arcelo 
Antônio dos Santos Ferreira, Presidente da Federação das Ent1dades Arabes 
em Minas Gerais ; e o Deputado Rogério Correia , autor do requenmento que 
deu origem a esta solenidade. ·-

Destinação da 1a Parte da Reumao 
o Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Destina-se esta parte da 

reunião à realização de homenagem à Igreja Siríaca Católica de Antioquia . 
Execução do Hino Nacional 

o Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvirem a 
execução do Hino Nacional. 

- Ouve-se o Hino Nacional. 
Palavras do Deputado Rogério Correia 

Exmo. Sr. Deputado Anderson Adauto, Presidente da Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais; Sua Beatitude D. M_oussa Daoud , 
Patriarca da Igreja Siríaca Catól ica de Antioquia; Exmo. Sr. Co~s~I-Geral da 
República Árabe da Síria , Dr. Rachid El Rachid ; Monsen~or AntomoC~ahda , 
Bispo da Igreja Siríaca da Venezuela; Monsenhor LoUIS Aw~? · V1gano da 
Igreja Siríaca do Brasil; Exmo. Sr. Lycio Cadar, Cônsul da S~r~a ; E:'~o . Sr. 
Georges Masri , Secretário do Patriarca; Exmo. Sr. Mar<:elo Anton1o _dos 
Santos Ferreira , Presidente da Federação das Entidades Arabes em Mmas 
Gerais· senhoras e senhores. 

Em ~ome da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, tenho a honra de 
saudar o . Moussa Daoud , Patriarca de Antioquia e de todo o Oriente dos 
siríacos católicos . . 

Informado pelos amigos da comunidade sírio-brasileira de Belo Honzonte 
sobre a visita que D. Moussa Daoud faria a Minas Gerais, a~sumi , 
imediatamente, 0 compromisso de fazer o registro no Poder Leg1slat1vo do 
Estado de tão honrosa presença . 

Estamos falando aqui de um líder religioso cuja trajetória de vida confunde-
se com os dramas e os desafios de muitos povos do Oriente, na luta pelo 
respeito a sua autodeterminação. . 

D. Moussa Daoud nasceu na Síria . Em Jerusalem, começou seus estudos 
religiosos sistemáticos . Chegou ao Líbano para estudar fi ~osofia e teol?g1a e 
foi ordenado Padre em 1954. Foi Bispo, por 17 anos, da D1ocese do Ca1ro, no 
Eg ito. . 

São incontáveis suas iniciativas em todo esse penado. Todas essas 
iniciativas resul taram no fortalecimento dos laços culturais e religiosos dos 
catól icos e em particular, daqueles que são influenciados pelos ritos siríacos. 

D. Mou;sa oaoud, esta homenagem que o povo mineiro faz a Vossa 
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Beatitude, através da Assembléia Legislativa do Estado, é também um 
momento de reflexão para todos nós. 

Seria possível separar toda uma trajetória pessoal religiosa dos 
acontecimentos, dos dramas e dos desafios de povos e nações milenares 
daquilo que conhecemos como Oriente Médio? 

Permitimo-nos aqui imaginar que sua caminhada tem exigido uma sábia 
combinação de funções religiosas, com assuntos de natureza política. O 
Oriente, tão rico de tradições culturais, vive as pressões e contradições do 
mundo contemporâneo. O olhar, tristemente ocidental e tipicamente 
imperialista, voltado para as riquezas naturais estratégicas dessa região, tem 
provocado guerras, divisões dos povos orientais, conflitos étnicos, cizânias 
rel igiosas. É impossível viver nessa região e ser insensível a essa situação. 

E temos a certeza de que o papel que Vossa Beatitude desempenha é mais 
do que relevante. É um papel decisivo na busca da necessária unidade de 
povos e nações para enfrentarem seus problemas. . 

Povos e tradições, que tanto têm a ensinar ao Ocidente, merecem ma1s 
respeito e mais consideração. Deveriam ser deixados em paz, usando sua 
própria sabedoria para superar seus problemas, ao invés de serem 
assediados pela ganância de países que se julgam donos dos destinos dos 
povos. 

Esta homenagem a Vossa Beatitude, nesse sentido, não deixa de ser 
também mais um momento de reafirmar nosso incondicional apoio e 
reconhecimento do direito dos povos do Oriente à sua autonomia. 

D. Moussa Daoud , receba do povo mineiro o carinho e a hospitalidade que 
merecem todos aqueles que trabalham e lutam pela paz. 

Palavras do Sr. Moussa Daoud 
Sr. Presidente, Srs. Deputados, demais presentes , povo mineiro querido, é 

com muita honra que estou entre vocês, sobretudo pelo fato de poder dirigir a 
palavra a vocês neste local tão sagrado, a Assembléia Legislativa do Estado 
de Minas Gerais. 

Agradeço , de todo o coração , ao Presidente da Assembléia Legislativa e ao 
Sr. Deputado autor do requerimento que propiciou a minha presença neste 
lugar tão sagrado. De uma maneira especial , estou feliz por ter celebrado, 
ontem, o primeiro aniversário do meu patriarcado neste querido Estado de 
Minas Gerais. 

Nós, homens de igreja, não queremos entrar nos assuntos políticos, mas, 
de maneira especial, falar dos sentimentos humanos. Desde que fui eleito e 
consagrado Patriarca, decidi ser para minha Igreja Siríaca Católica , pequena 
em número, grande em valores, pai , cabeça e pastor: cabeça , para pensar e 
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executar tudo que é útil para a nossa Igreja Siríaca; pai , para amar os meus 
fiéis no mundo inteiro; pastor, para vigiar e dar a vida pelas minhas ovelhas 
espalhadas pelo mundo inteiro. 

Gostaria de aproveitar a oportunidade para conversar um pouco sobre os 
problemas humanos que sentimos e vivemos no Oriente. Não só o Oriente, 
mas o mundo inteiro está sensível para esses problemas. 

A primeira lição que gostaria de transmitir para nossos amigos é que nós, 
do Oriente, gostamos da paz, amamos a paz e somos homens de paz. 
Suportamos muito em nome da paz e vamos continuar nossa caminhada 
procurando a paz. 

Gostaríamos de dirigir nossa palavra à consciência mundial, para que todo 
o mundo entenda a nossa causa e nos ajude a procurar uma paz justa e, ao 
mesmo tempo, universal. 

Não queremos cometer nenhuma injustiça contra ninguém, mas não 
podemos abrir mão dos nossos direitos. Um dos direitos mais urgentes no 
momento é a volta dos refugiados palestinos para sua verdadeira terra , sua 
verdadeira pátria, a Palestina. Queremos a volta em paz, não em guerra. Por 
isso, procuramos trabalhar pela paz e rezamos pela paz. 

O segundo problema que nos interessa muito é o problema de Jerusalém. 
Jerusalém é a Capital das três religiões principais - o judaísmo, o cristianismo 
e o islamismo. É o símbolo da paz. O nome Jerusalém quer dizer paz. Por 
causa disso, também a cidade tem que ficar aberta para todas as religiões e 
para todos os povos que amam a paz. Neste local tão sagrado, a Assembléia 
Legislativa de Minas Gerais, neste País tão bonito, tão rico e tão grande como 
o Brasil , nos unimos à nossa luz, à luz de S.S. o Papa João Paulo 11 , pedindo 
também por Jerusalém, cidade aberta para todas as religiões e todos os 
povos. 

O terceiro problema que fere nosso coração é o embargo ao lraque, aquele 
povo que está sofrendo com um embargo muito injusto. Eu não apóio o lado 
pol ítico daquele país . Estou falando, agora, do lado humano. Visitei o lraque e 
senti o sofrimento de um povo que até hoje sofre, de maneira injusta, os 
efeitos desse embargo. Como já visitei aquele país, vi e senti o sofrimento do 
meu povo, e gostaria de gritar em voz alta : por favor, vamos todos nos juntar 
para acabar com esse embargo. 

Nesta visita tão curta a este País, não poderia deixar de falar da nossa 
comunidade árabe-brasileira em Minas Gerais. Não há dúvida de que os 
nossos pais e irmãos, que vieram do Oriente, sofreram muito para fazer a 
vida e conseguir construir uma vida humana, digna, neste País tão bonito, 
que é o Brasil. 

J 
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Graças ao povo brasileiro, acolhedor e tão aberto para todo o mundo, sem 

distinção, a nossa comunidade árabe-brasileira conseguiu fazer a vida , ter 
uma vida humana, digna, ter voz e vez em todas as dimensões, cultural , 
científica, social , comercial. Conseguiu ter a sua própria vida e colaborar com 
o povo brasileiro na construção deste País, que tem um povo bonito, 
generoso e acolhedor. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, na pessoa de cada um de vocês, quero 
agradecer ao povo brasileiro, desejando para esta Nação . progresso, e paz. 
Tenho uma grande esperança de que ela será um dos pnme1ros pa1ses do 
mundo, se Deus quiser. Agradeço de todo o coração a recepção desta Casa 
sagrada, a Assembléia Legislativa de Minas. 

Entrega de Placa 
O Sr. Presidente - A Presidência tem a honra de passar às mãos de Sua 

Beatitude Moussa Daoud uma placa alusiva a esta homenagem, com os 
seguintes dizeres: (- Lê:) , 

"Na pessoa de Sua Beatitude o Patriarca Moussa Daoud , a Assemble1a 
Legislativa do Estado de Minas Gerais homenageia a Igreja Siríaca ~at?lica 
de Antioquia e a comunidade árabe-brasileira , enaltecendo o legado h1stonco 
do povo siríaco e da língua aramaica na difusão dos bens e valores da cultura 
e da civilização. 

Belo Horizonte, 26 de outubro de 1999." 
A Presidência gostaria que o Deputado Rogério Correia , autor do 

requerimento, fizesse a entrega da placa em nome da Assembléia e de todos 
os Deputados. 

- Procede-se à entrega da placa . 
Palavras do Sr. Presidente 

Sua Beatitude Moussa Daoud, demais homenageados, convidados, Srs. 
Deputados, foi João XXIII - esse grande prelado que marcou sua passagem 
pela Igreja de Roma com a realização do Concílio Vaticano 11 - quem 
começou o movimento ecumênico. A idéia de que os ensinamentos ~o 
Salvador são a base e a força de todas as doutnnas cnstas, 
independentemente de rito e denominação, encontrou_ nele um defen~or 
incansável. Os Papas que o sucederam, Paulo VI e Joao Paulo 11, tambem 
abraçaram com entusiasmo o movimento ecumênico. Assim é , que 
promoveram a aproximação entre os cristãos como caminho para a propna 
paz mundial. , . . 

No caso da Igreja Siríaca Católica de Antioquia - que esta Assemble1a hoJe 
homenageia, com a presença de Sua Beatitude D. Moussa Daoud- a filosofia 
ecumênica veio apenas reforçar uma aproximação que sempre ex1st1u. Fo1 

a! 
~ 
~ 
E 
õ 
E 
CD -o 
a! 
CD -< 

71 
por essa razão que o Papa João Paulo 11 , em boa hora, declarou: 
"Acreditamos que a veneranda e antiga tradição das Igrejas Orientais é parte 
integrante do patrimônio da Igreja de Cristo, e os católicos romanos devem 
conhecê-la para dela se nutrirem e, na medida de suas possibilidades, 
favorecerem o processo da unidade". 

É significativo que o povo siríaco, que deu nome à Igreja homenageada, 
tenha abraçado o cristianismo ainda nos primórdios, à época da conversão de 
Paulo de Tarso . Como se sabe, o grande Apóstolo - então chamado Saulo e, 
até então, adversário da doutrina cristã - teve, na cidade de Damasco, seu 
encontro com o Onipotente. Convertido, passou a pregar a nova religião e a 
angariar para ela novos adeptos, entre os quais os habitantes da Síria e de 
vasta região que chega até à Índia . Damasco, ainda hoje, tem beleza milenar, 
emoldurada pelo casaria branco e pela sombra dos ciprestes. Quanto à 
expressão "Caminho de Damasco", ficou-nos para designar aquele ponto 
crucial da existência humana, quando tudo se transforma e tudo encontra 
sentido. 

Ocorrem-nos estas reflexões - ao ensejo da visita tão honrosa que nos 
fazem o Patriarca D. Moussa Daoud e a comunidade árabe-brasileira de Belo 
Horizonte - a propósito da situação atual de nosso País. As profundas 
modificações que se estão processando no seio de nossa sociedade são o 
verdadeiro "Caminho de Damasco" para a gente desta terra. Das mudanças, 
sairão mais fortes e mais unidos todos os homens, entre eles os milhares de 
sírios, libaneses e descendentes, filiados à Igreja Siríaca, que nos 
enriquecem com seu trabalho e seu patriotismo. 

Patriarca D. Moussa Daoud : esteja certo de que sua presença no recinto 
desta Assembléia representa um marco para o povo de Minas Gerais, que 
representamos . Vossa Beatitude vem-nos trazer a mensagem de fé e de 
esperança que esperamos. Se essa mensagem for expressa em aramaico, a 
língua de Cristo e da Igreja Siríaca, isso virá somar-se à beleza de seu ritual , 
repleto de simbolismo. 

Sua presença neste recinto, ademais, aumenta de significado quando 
atentamos para os que lhe fazem companhia : todos esses mineiros e 
convidados de outros países que temos também na comitiva de Vossa 
Beatitude, todos esses mineiros, legítimos representantes da comunidade 
árabe-brasileira entre nós, da qual saíram , aliás, muitos dos parlamentares 
que ilustraram e ilustram esta Casa. 

Em nome da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, 
encerramos nossas palavras citando o trecho bíblico referente aos Atos dos 
Apóstolos, que trata da conversão de Paulo: "E o Senhor respondeu a Saulo: 
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levanta-te entra na cidade . Então, te será dito o que deves fazer". 

Que est~ reunião de hoje, dedicada à Igreja Siríaca Católica de Antioquia , 
assinale nossa entrada na cidade da esperança, onde nos será dito o que 
devemos fazer para levar o Brasil à justiça e à paz. Parabéns, Igreja Siríaca 
Católica de Antioquia , e o nosso muito obrigado pelo alento que nos traz. . 

A Presidência manifesta seus agradecimentos às autoridades e aos dema1s 
convidados pela honrosa presença . 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 113/99 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

o projeto de lei em epígrafe, do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira , 
objetiva declarar de utilidade pública a Associação Comunitária do Batrro 
Lajinha, com sede no Município de Coqueiral. . . _ 

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de ConstttUiçao e 
Justiça, que conclu iu 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 Associação Comunitária do Bairro Lajinha tem por pnnc1p1o básico 

desenvolver atividades de caráter educacional , assistencial , sociocultural e 
desportivo, buscando a melhoria das condições de vida dos moradores do 
bairro . 

É mais do que justo e meritório conceder à instituição o títul~ declarató:i~ de 
utilidade pública como forma de estimular o seu trabalho , tao necessano e 
relevante para a comunidade. 

Conclusão 
Pelas razões registradas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 

113/99 na forma orig inal. 
Sala das Comissões, 4 de novembro de 1999. 
Luiz Menezes, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 565/99 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
O Deputado Ermano Batista, por meio do Projeto de L~i no 565/99, pret_ende 

seja declarada de utilidade pública a Creche Comumtana Cnança Fel1z de 
Cuparaque- CCCFC -, com sede nesse município . . _ 

Examinada preliminarmente a matéria pela Com1ssao de Constituição e 
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Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e 
apresentou à proposição a Emenda n° 1, cabe agora a esta Comissão 
deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art. 103, I, 
"a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Creche Comunitária Criança Fel iz tem por fim primordial amparar as 

crianças menos favorecidas com idade até 6 anos, segundo suas 
possibilidades. Para realizar esse objetivo, proporciona-lhes assistência 
médica, odontológica e educacional , amparando-as, também , moral e 
espiritualmente. Ademais, procura estender tais benefícios aos seus 
familiares. É o seu trabalho, portanto, necessário e relevante para a 
comunidade, o que justifica a declaração de sua util idade pública . 

Conclusão 
Em vista do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 565/99 

com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 4 de novembro de 1999. 
Luiz Menezes, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 568/99 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Bené Guedes, o projeto de lei em tela visa a 

declarar de utilidade públ ica a Associação dos Moradores do Bairro Roman, 
com sede no Município de Barbacena. 

Examinada prelim inarmente 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 Associação dos Moradores do Bairro Romam tem o objetivo de congregar 

órgãos e pessoas interessadas em melhorar as condições de vida dos 
moradores do bairro. Mais especificamente, protege a saúde da fam ília , por 
meio de campanhas filantrópicas e prestação de serviços médicos, além de 
oferecer aos jovens cursos de capacitação profissional. 

Pelo que fo i dito, ju lgamos oportuno que ela seja declarada de uti lidade 
pública . 

Conclusão 
Pelas razões aludidas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 

568/99 na forma original. 
Sala das Comissões, 4 de novembro de 1999. 

'---------------------------------------------------------------__J 
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Luiz Menezes, relator. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 393/99 

Comissão de Direitos Humanos 
Relatório 
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O projeto de lei em exame, do Deputado Sargento Rodrigues, objetiva 
alterar disposições da Lei no. 11.404, de 1994, que contém normas de 
execução penal. Distribuída preliminarmente à Comissão de Constituição e 
Justiça, a proposição não chegou a ser apreciada por essa Comissão, por ter 
sido avocada a perda do prazo regimental para a emissão do parecer. Vem 
agora o projeto a esta Comissão, para receber parecer quanto ao mérito. 

Fundamentação 
O projeto em exame objetiva assegurar a integridade física daqueles 

presos, provisórios ou condenados, que tenham exercido função policial , 
servidores policiais e militares da Polícia Militar e que estejam ou possam vir a 
estar ameaçados no interior dos estabelecimentos penais em razão dessa 
condição. Traz o autor do projeto uma preocupação relevante, na medida em 
que, de fato, esses reclusos estão expostos a possíveis retaliações dos 
demais presos, que freqüentemente vêem no ex-policial um inimigo. 

A instituição de prisões especiais para ex-policiais parece-nos uma medida 
de vital importância, não devendo ser confundida com privilégio. O policial , 
servidor ou militar, não pode cumprir pena ao lado de pessoas a quem muitas 
vezes, no exercício profissional , ele próprio prendeu . 

A possibilidade de se criar penitenciária para cumprimento da pena 
encontra-se em diversas referências legais e constitucionais a serem levadas 
em consideração. 

As "Regras Mínimas de Tratamento do Preso", estabelecidas pela ONU, 
recomendam resguardo essencial das garantias e dos direitos da pessoa 
submetida a uma pena privativa de liberdade. 

O art. 40 da Lei n° 7.21 O- Lei de Execução Penal -determina: 
"Impõe-se a todas as autoridades o respeito à integridade física e moral dos 

condenados e dos presos provisórios". 
Desse modo, o recolhimento de militares e servidores policiais em local 

próprio para cumprimento da pena encontra resguardo na legislação própria , 
incluindo a de Direitos Humanos. 

Não se pode conceber um modelo penitenciário como forma de vingança, 
mas como um sistema capaz de repor o equilíbrio perturbado por ação ilegal. 

No Código de Processo Penal , o art. 295 determina o recolhimento, a 
quartéis ou prisão especial , de oficiais das Forças Armadas, e o art. 296, o 
recolhimento de inferiores e praças de pré, onde for possível, a prisão em 
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estabelecimentos militares. _ . _ 

Já 0 art. 675, § 2°, do mesmo diploma legal determina remoça~ para pnsao 
comum dos que estão em prisão especial , ressalvada legislaçao relat1va a 
militares. . o Estatuto dos Militares - Lei Federal n° 6.880 -, em seu art. 73, paragrafo 
único, "c", determina como prerrogativa dos militares o cumprimento da pena 
de prisão ou detenção somente em organização militar da respect1va Força, 
cujo comandante tenha precedência hierárquica sobre o pr~so. . _ 

o Código Penal Militar - Decreto-Lei n° 1.001 - tambem d1spoe so~re a 
matéria, em seus arts. 59 e 61 . O art. 59 prevê que pena de ~eclus~o ou 
detenção até dois anos, convertida em pena de prisão, quando nao cab1~el a 
suspensão condicional , será cumprida pelo oficial em estabelecimento mJIJtar, 
e pelos praças, em estabelecimento penal militar, neste ~asa sep~rados pelas 
condições de especiais, graduados ou não e de graduaçao espec1al. . 

o art. 61 determina que pena privativa de liberdade de ma1s de do1~ anos 
seja cumprida em penitenciária militar e, na falta desta, em estabelecimento 
prisional civil . . 

o Supremo Tribunal Federal , ao julgar o "habeas corpus" no 74.575, ass1m 
se manifestou : 

"Polícia Militar. Crime comum. Cumprimento da Pena em Presídio Comum -
Inadmissibilidade. 

Enquanto não excluído da Polícia Militar, em procedimento adequado, tem o 
paciente direito de cumprir a pena que lhe for imposta, mesmo por cnme 
comum (grifo nosso), em presídio militar". 

Ainda, aquela egrégia Corte, examinando o RHC 66.721/RS, ~m 4/10/88 e 
tendo como relator o Ministro Francisco Rezek assim se pronunc1ou : . _ 

"11 - policial tem direito a prisão especial em razão do ofí?io. A l~gJslaçao 
que assegura tal prerrogativa não distingue e~tr~ o dei.Jt~ pratJcad~ no 
exercício da função policial e os dema1s. Concessao ex-offic1o da ordem : 

Apesar de já estar exaustivamente previsto nas diversa.s normas lega1s _e 
em decisão judicial , o estabelecimento penal para m11ltares a1nda nao 
constava na lei específica sobre a matéria, lacuna que o proJeto :m tela vem 
preencher com o acréscimo de dispositivo à Lei n_o 11.404. Nao se trata , 
portanto, repetimos, de privilégio, mas de normat1zaçao legal. . . . . . 

Assinale-se que a construção de novos estabelec1me~tos P.e~JtencJanos e 
atribuição da Superintendência de Organização ~emtenc1ana - SOP. -~ 
conforme determinação do art. 171 da Lei de Execuçao Pe~~l est~dual , Le1 n_ 
11 .404, e que esta construção, no que se referir aos cntenos tecmcos , tera 
necessariamente que atender às exigências legais já existentes. 

~L_--------------------------------------------~ 
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Quanto ao aspecto de mérito, analisado nesta Comissão, não existem 

óbices ao projeto. Entretanto, alguns aspectos técnicos merecem reparos, 
que são devidamente feitos por meio das Emendas n°s 1 a 4 , transcritas ao 
f inal. 

A prisão domiciliar emana de decisão judicial e baseia-se em critérios 
rígidos de qualificação e comportamento do criminoso, não pode, assim, ser 
colocada como mera alternativa à inexistência de instalações adequadas para 
um grupo particular de presos. Por esse motivo, apresentamos a Emenda n° 
1. 

Considerando que os arts. 75 e 81 da Lei de Execução Penal tratam de 
igual assunto, no que se refere a presídios e cadeias, apresentamos as 
Emendas n°s 2 e 3, que incluem ta is estabelecimentos nos objetivos previstos 
neste projeto, e a Emenda n° 4, que pretende adequar os estabelecimentos já 
existentes aos objetivos aqu i previstos. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 393/99, no 1 ° 

turno, com as Emendas n°s 1, 2, 3 e 4 , a seguir apresentadas. 
EMENDA N° 1 

Suprima-se do § 1° do art. 71 da Lei n° 11.404, de que trata o art. 1° do 
Projeto de Lei n° 393, a expressão "e, na sua falta , em prisão domiciliar". 

EMENDA N° 2 
Acrescente-se ao projeto o seguinte art. 2°, renumerando-se os demais: 
"Art. 2° - O "caput" do art. 75 da Lei n° 11.404, de 1994, passa a vigorar 

com a seguinte redação : 
"Art. 75 - Podem ser previstas seções independentes, de segurança 

reforçada, para internamento de condenado que tenha exercido função 
policial e que por essa condição esteja ou possa vir a estar ameaçado em sua 
integridade física, bem como para internamento de condenado.".". 

EMENDA N° 3 
Acrescente ao projeto o seguinte art . 3°, renumerando-se os demais: 
"Art. 3° - O "caput" do art. 81 da Lei n° 11.404, de 1994, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 
"Art. 81 - No presídio e na cadeia pública, haverá unidades independentes 

para a mulher, o jovem adulto, o preso que tenha exercido função policial e 
para a execução de pena privativa de liberdade e de limitação de fim-de-
semana.".". 

EMENDA N° 4 
Acrescente-se ao art. 1 o do projeto o segu inte § 4°, renumerando-se os 

demais: 

---
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"Art. 1° - ............ ... ..... ...... ........... . 
§ 4° - Até que se cumpra o disposto no § 1° deste artigo, os 

estabelecimentos penitenciários terão área reservada para cumprimento da 
pena de servidores policiais e de militares da Polícia Militar, à disposição do 
juiz processante: e com o objetivo de garantir-lhes a integridade física , 
conforme a lei.". 

Sala das Comissões, 3 de novembro de 1999. 
João Leite, Presidente- Maria Teresa Lara- Marcelo Gonçalves. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 453/99 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
Por meio da Mensagem n° 40/99, o Governador do Estado encaminhou a 

esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que altera dispositivos da Lei no 
11 .539, de 22 de julho de 1994, que dispõe sobre a Universidade do Estado 
de Minas Gerais- UEMG - e dá outras providências . 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 13/7/99, o projeto tramita em regime 
de urgência e foi distribu ído à Comissão de Constituição e Justiça , que 
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legal idade com as 
Emendas n°s 1 a 4 , que apresentou. 

Agora, o projeto vem a esta Comissão para receber parecer quanto ao 
mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, I, "e", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo reorganizar a UEMG,_para o 

que promove a criação de determinados órgãos e a transformaçao e a 
extinção de outros, estabelece o Sistema Fundacional de Ensino dos "Campi" 
Associados à UEMG e admite o reposicionamento de servidores da carre1ra 
do magistério. . . . ... 

Instituída pelo art. 81 do Ato das Disposições Const1tuc1ona1s Trans1tonas 
da Constituição mineira, a UEMG foi organizada pela Lei no 11 .539, de 1994, 
cujo art. 21 relacionou as fundações que seriam absorvidas por ela , uma vez 
que cumpriram as exigências estabelecidas na Constitu ição. As r~gr~s _que 
prescrevem que as fundações educacionais de ensino supenor mst1tu1das 
pelo Estado com sua participação sejam absorvidas, como unida?es: pela 
UEMG, constam no art. 82 do Ato das Disposições Const1tuc1ona1s 
Transitórias da Constituição Estadual. . 

Com o objetivo inicial de oferecer à comunidade mineira o ensino supenor 
gratuito, a UEMG deverá permanecer voltada para o desenvolvimento das 
regiões mais pobres do Estado. 

A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional estabelece, entre 
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as finalidades da educação superior, o desenvolvimento do espírito científico 
e do pensamento reflexivo e a formação de profissionais nas diversas áreas 
do conhecimento com vistas à sua participação no desenvolvimento da 
sociedade em geral. Além disso, "estimular o conhecimento dos problemas do 
mundo presente, em particular os nacionais e regionais, prestar se_rv1ços 
especializados à comunidade e estabelecer com esta uma r~laçao de 
reciprocidade" são, igualmente, objetivos de persecução obngatona_ pelas 
instituições de ensino superior. Nesse passo, as universidades publicas 
cumprem relevante papel no contexto socioeconômico ~eg1onal, a_o 
combinarem o desenvolvimento intelectual e cultural das comunidades loca1s 
com a democratização do acesso à educação de nível superior. O 
desempenho dessa tarefa , no âmbito do nosso Estado, cabe à Universidade 
do Estado de Minas Gerais- UEMG. 

Todavia, a redação dada pelo projeto ao§ 2° do art. 23 da Lei no 11.539, de 
1994, permite que as unidades fundacionais , que deveriam ser absorv1das 
pela UEMG, tenham o direito de optar pela permanência no sistema 
associado, embora se encontrem devidamente saneadas e aptas para serem 
absorvidas. No sistema associado, as unidades fundacionais permanecem 
como entidades autônomas, o que lhes assegura o direito à cobrança de 
mensalidades. Essa hipótese está , como vemos, em evidente confronto com 
as diretrizes que norteiam as universidades públicas. Além disso, permitir que 
as unidades fundacionais não se integrem à UEMG é abrir espaço para a 
possibilidade de desagregação da própria Universidade, deixando vislur:nbrar 
a lamentável perspectiva da não-consolidação da universidade publica 
estadual que o constituinte mineiro instituiu. Essa possibilidade nã_o pode 
prosperar, sob pena de desacatar o princípio jurídico-doutnnano da 
supremacia do interesse público sobre o particular, norte máximo dos atos da 
administração pública. . . . 

Por essa razão apresentamos a Emenda n° 5, que exclui a poss1b1l1dade de 
a fundação permanecer no sistema associado quando ela _se apresent_ar apta 
para ser absorvida. Nessa ocasião a unidade fundac1onal _dev~ra estar 
devidamente saneada, inclusive no que tange à sua situaçao f1nance1ra, 
ouvido o Conselho Universitário. 

Considerando que a absorção de fundação pública consiste na sua extinçã~ 
e concomitante transferência do seu patrimônio para a entidade da qual fara 
parte, reportamo-nos ao inciso I do § 4° do art. 14 da Constituição_ do Estado, 
que obriga a extinção das fundações públicas por meio de le1. D1ante desse 
comando, e em respeito ao princípio da legalidade imposto aos 
administradores da coisa pública por força do "caput" do art. 37 da Carta 
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Magna, com a redação que lhe deu a Emenda à Constituição n° 19, 
aperfeiçoamos o texto do dispositivo em questão, ainda por meio da Emenda 
n° 5, de forma a prever a remessa pelo Governador do Estado de projeto de 
lei , e não de decreto, determinando a absorção dessas unidades 
fundacionais . Com base nesse mesmo argumento, concordamos com as 
Emendas n°s 3 e 4, da Comissão de Constituição e Justiça, e apresentamos 
a Emenda n° 6. A Emenda n° 3 promove alteração de caráter didático na 
redação do art. 22 da Lei n° 11.539, de 1994, a que se refere o art. 1 o do 
projeto, sem, contudo, modificar-lhe o teor originalmente proposto, embora 
fazendo remissão ao dispositivo constitucional que a respalda . A Emenda n° 4 
revoga expressamente o § 2° do art. 21 da Lei n° 11.539, de 1994, cuja 
redação permite a equivocada interpretação de que a extinção das fundações 
e a transferência de seus patrimônios à Universidade poderão se dar por 
meio de decreto, o que afronta, claramente, o comando constitucional citado e 
o princípio da legalidade. Já a Emenda n° 6, que apresentamos, dá nova 
redação ao art. 20 da Lei n° 11 .539, de 1994, suprimindo-lhe a expressão "e 
formalizadas por decreto do Governador", considerando que a absorção das 
fundações públicas, conforme já vimos, dá-se por instrumento de lei formal. 
Sob a tutela do princípio do paralelismo da forma, as instituições criadas por 
lei não poderão ser extintas por decreto, mas, tão-somente, por normas de 
igual hierarquia ou superior. 

À luz dos argumentos aduzidos, entendemos que a proposição, com as 
alterações apresentadas por esta Comissão, mostra-se harmonizada com os 
princípios jurídico-doutrinários orientadores da conduta dos administradores 
públicos, em especial com os princípios da legalidade, da moralidade, da 
razoabilidade e da supremacia do interesse público sobre o particular. Além 
disso, na forma que propomos, a matéria reveste-se de caráter justo, 
meritório, oportuno e conveniente. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 453/99 

com as Emendas n°s 3 e 4, da Comissão de Constituição e Justiça, com as 
Emendas n°s 5 e 6, a seguir apresentadas, e pela rejeição das Emendas n°s 
1 e 2, da Comissão de Constituição e Justiça. 

EMENDA N° 5 
Dê-se ao § 2° do art. 23 da Lei n° 11 .539, de 22 de julho de 1994, a que se 

refere o art. 1° do projeto, a seguinte redação: 
"Art . 1° - ..... .... ........ .... ... .. ... ....... ..... . 
'Art.- 23 .. ... ......... ... ... ... .. ............... . 
§ 2° - Preparada a Unidade Fundacional para a efetiva absorção, a Reitoria 

~----------------------------------------------------------------~ 
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da UEMG, com pronunciamento favorável do Conselho Universitário, oficiará 
ao Governador do Estado solicitando a remessa de projeto de lei 
determinando a sua absorção.' .". 

EMENDA N° 6 
Acrescente-se onde convier: 
"Art . .... - Dê-se ao "caput" do art. 20 da Lei n° 11.539, de 22 de julho de 

1994, a seguinte redação: 
"Art. 20 - A absorção e a incorporação de entidades, após parecer favorável 

do Conselho Universitário, serão realizadas por etapas, observadas as 
prioridades de que trata o parágrafo único do art. 199 da Constituição do 
Estado.''.''. 

Sala das Comissões, 27 de outubro de 1999. 
Doutor Viana , Presidente - Jorge Eduardo de Oliveira , relator - Arlen 

Santiago- Chico Rafael -Agostinho Patrús- Sargento Rodrigues. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 521 /99 

Comissão de Educação, Cultura , Ciência e Tecnologia 
Relatório 

O projeto de lei em tela , do Deputado Antônio Júlio, altera a redação do art. 
2° da Lei n° 12.186, de 5/6/96, que autoriza o Poder Executivo a conceder 
ingresso gratuito a menores de 5 a 12 anos de idade, aos profissionais e às 
autoridades que menciona em competição esportiva real izada em estád io e 
praça de esportes de propriedade do Estado. 

A proposição foi encaminhada, para estudo prel iminar, à Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade, vindo agora a esta Comissão para receber parecer de 1° turno, 
nos termos regimentais . 

Fundamentação 
A Lei n° 12.186, de 5/6/96, define os critérios de concessão de entrada 

gratu ita em eventos esportivos real izados em estádio e praça de esportes de 
propriedade do Estado, beneficiando menores de 5 a 12 anos de idade, 
profissionais de imprensa, ex-jogadores, policiais civis e mil itares . 

A proposição em estudo objetiva estender os benefícios da lei referida aos 
árbitros de futebol , considerando que eles freqüentam estádios e praças de 
esportes não apenas como espectadores ou torcedores , mas como 
profissionais que buscam o aprimoramento técnico de seu ofício, por meio do 
acompanhamento do trabalho de profissionais de outros Estados, do contato 
com dirigentes esportivos, com autoridades e com o público espectador. 

Logo, contemplar os profissionais de arbitragem concedendo-lhes entrada 
franca em competições esportivas que tenham lugar em estádio e praça de 
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esportes administrados pelo Estado de Minas Gerais revela-se atitude 
meritória, pelo fato de proporcionar a tais profissionais a oportunidade de 
esmerar-se tecnicamente na busca da satisfação pessoal e do melhor 
desempenho no ofício. 

Conclusão 
Pelos motivos expostos, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 521 /99, 

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

Onde se lê, no art. 1°, "e aos árbitros de futebol ", leia-se " e aos árbitros de 
futebol devidamente registrados na Federação Mineira de Futebol ou em ligas 
reg ionais e municipais". 

Sala das Comissões, 3 de novembro de 1999. 
Sebastião Costa , Presidente - Agostinho Patrús, relator - Dalmo Ribeiro 

Silva. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 537/99 

Comissão de Direitos Humanos 
Relatório 

O projeto de lei em exame, do Deputado Anderson Adauto, objetiva criar o 
Fundo Estadual de Promoção dos Direitos Humanos e dá outras 
providências. Distribuída prelim inarmente à Comissão de Constituição e 
Justiça, a proposição recebeu parecer pela constitucionalidade, legalidade e 
juridicidade . Vem agora o projeto a esta Comissão, para receber parecer 
quanto ao mérito. 

Fundamentação 
A instituição de um fundo destinado a alocar recursos financeiros à 

implementação de projetos de promoção e defesa dos direitos humanos é 
medida de suma importância social. A criação do Fundo em questão foi 
prevista na Lei n° 12.986, de 1998, que, entre outras ações, criou a Secretaria 
Adjunta de Direitos Humanos no âmbito da Secretaria de Estado da Justiça. 

Os recursos disponibil izados pelo Fundo serão extremamente úteis para 
desenvolver projetos e programas na área de direitos humanos, contribuindo 
para que os mecanismos constituciona is e legais de garantia da vida e do 
bem-estar dos cidadãos mineiros tornem-se realidade. 

É por meio de iniciativas como essa, portanto, que as diversas normas 
jurídicas e os tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário podem 
deixar o papel e ganhar força na ação direta de órgãos públicos, entidades 
privadas e cidadãos em defesa dos direitos fundamentais da pessoa. 

Optamos por apor ao projeto sete emendas, que visam tão-somente a 
aprimorá-lo na forma e em alguns aspectos relativos ao conteúdo. Em 
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síntese, as emendas propostas visam a: 

- especificar de maneira mais detalhada os órgãos e entidades que podem 
ser beneficiários do Fundo; 

- especificar de maneira mais detalhada os objetivos do Fundo, indicando 
sua inserção nas ações voltadas para a implementação do Programa 
Nacional de Direitos Humanos; 

- atribuir ao Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos a 
responsabilidade de estabelecer os critérios gerais para a aprovação de 
projetos e avaliar o conteúdo específico de cada um deles; 

- garantir a participação da sociedade civil no grupo coordenador do Fundo; 
- atender ao disposto no art. 13 da Lei Complementar n° 27, de 1993, que 

estabelece a obrigatoriedade de a lei que instituir fundo dispor sobre os 
demonstrativos financeiros e os critérios de prestação de contas dos recursos 
utilizados. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 537/99 com as 

emendas apresentadas a seguir. 
EMENDA N° 1 

Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1° - Fica criado o Fundo Estadual de Promoção dos Direitos Humanos 

- FEPDH -, que tem por objetivo oferecer suporte financeiro a: 
I - programas de promoção, divulgação e defesa dos direitos humanos, 

incluídos nesta denominação os direitos individuais, coletivos , sociais, 
econômicos, políticos e culturais garantidos constitucional e legalmente; 

11 - projetos que objetivem a implementação das propostas de ação 
constantes no Programa Nacional de Direitos Humanos.". 

EMENDA N° 2 
Dê-se ao art. 2° a seguinte redação: 
"Art. 2° - São beneficiários dos recursos do FEPDH: 
I - entidade ou órgão público estadual e municipal responsável pela 

execução de programa de promoção e defesa dos direitos humanos; 
11 -entidade não governamental , legalmente constituída, sem fins lucrativos, 

comprovadamente de utilidade pública , voltada para a promoção e a defesa 
dos direitos humanos.". 

EMENDA N° 3 
Dê-se ao art. 3° a seguinte redação: 
"Art . 3° - O FEPDH tem natureza e individuação contábeis e prazo de 

duração indeterminado.". 
EMENDA N° 4 
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Dê-se ao art. 6° a seguinte redação : 
"Art . 6° - São condições para a obtenção de financiamento ou de repasse 

de recursos do FEPDH: 
I - a ap~esentação de plano de trabalho, de acordo com os critérios gerais 

estabelectdos pelo Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos· 
11 - a comprovação do cumprimento dos requisitos legais refere~tes à 

constituição e à regulamentação do órgão ou da entidade candidata a 
beneficiário do Fundo. 

Parágrafo único - Compete ao Conselho Estadual de Defesa dos Direitos 
Humanos fiscalizar o cumprimento das condições estabelecidas nos incisos 1 
e 11 deste artigo e definir projetos que terão preferência na liberação dos 
recursos do Fundo.". 

EMENDA N° 5 
Dê-se ao "caput" do art. 8° a seguinte redação: 
"Art . 8° - O FEPDH tem como órgão gestor a Secretaria Adjunta de Direitos 

Humanos, órgão da Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos Humanos, e 
como agente financeiro o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais -
BDMG.". 

EMENDA N°6 
Dê-se ao art. 9° a seguinte redação: 
"Art . 9° - O grupo coordenador do FEPDH é composto por: 
I - um representante da Secretaria Adjunta de Direitos Humanos; 
li- um representante do Conselho Estadual de Direitos Humanos· 
111 - um representante do Banco de Desenvolvimento de Min~s Gerais -

BDMG; 
IV- um representante da Secretaria de Estado de Planejamento; 
V - um representante da Comissão de Direitos Humanos da Assembléia 

Legislativa do Estado de Minas Gerais ; 
VI - um representante da Secretaria de Estado da Fazenda· 
Vil - três representantes da sociedade civil , indicados ' em plenária do 

Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos entre as entidades não 
governamentais, legalmente constituídas, sem fins lucrativos, 
comprovadamente de utilidade pública, reconhecidamente voltadas para a 
promoção e a defesa dos direitos humanos no Estado.". 

EMENDAW7 
Acrescente-se onde convier: 

. "Art ..... - Incumbe à Secretaria de Estado da Fazenda a supervisão 
ftnanceira do órgão gestor e do agente financeiro do FEPDH, especialmente 
no que se refere à : 



1 - elaboração do cronograma financeiro da receita e da despesa; 
11 -elaboração da proposta orçamentária do Fundo; 
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111 -definição sobre a aplicação das disponibilidades transitórias de caixa do 
Fundo. 

§ 1 o - Os demonstrativos financeiros do FEPDH obedecerão ao 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. 

§ 2° - O agente financeiro e o órgão gestor do FEPDH apresentarão 
relatórios financeiros específicos, na forma solicitada pela Secretaria de 
Estado da Fazenda.". 

Sala das Comissões, 3 de novembro de 1999. 
João Leite, Presidente- Marcelo Gonçalves, relator- Maria Tereza Lara. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÃO 

-O Sr. Presidente despachou , em 3/11 /99 a seguinte comunicação: 
Do Deputado Alencar da Silveira Júnior, dando ciência à Casa do 

falecimento do Sr. Sebastião Chagas de Almeida , ocorrido em 24/10/99, nesta 
Capital.(- Ciente. Oficie-se.) 
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 6 DE NOVEMBRO DE 1999 

ATAS 

ATA DA 89a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 4/11/99 
Presidência do Deputado Dilzon Melo 
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Sumário: Comparecimento- Abertura- 1a Parte: 1a Fase (Expediente) : Ata-
Correspondência : Ofícios - 2a Fase (Grande Expediente): Apresentação de 
Proposições: Projetos de Lei n°s 655 a 660/99 - Requerimentos n°s 859 a 
868/99 - Requerimento do Deputado Miguel Martini - Comunicações: 
Comunicações dos Deputados César de Mesquita, Maria Olívia e Dalmo 
Ribeiro Si lva - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Pastor George, 
Alberto Bejani , Antônio Andrade, Doutor Viana e Carlos Pimenta - Questão de 
ordem - 2a Parte (Ordem do Dia): 1 a Fase: Abertura de Inscrições - Questões 
de ordem; chamada para recomposição de "quorum"; inexistência de número 
regimental para a continuação dos trabalhos- Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
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 Genaro -Antônio Júlio- Antônio Roberto 
- Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - César de 
Mesquita - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas 
Rodrigues - Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo Hermeto - Elaine 
Matozinhos- Elmo Braz- Ermano Batista- Fábio Avelar- Glycon Terra Pinto-
lrani Barbosa -João Batista de Oliveira -João Leite- João Paulo -João Pinto 
Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes -
Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen -
Maria Olívia - Mauri Torres - Miguel Martini - Olinto Godinho- Pastor George -
Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Ronaldo Canabrava -
Sargento Rodrigues - Wanderley Ávila . 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Dilzon Melo) Às 14h15min, a lista de 

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

1a Parte 

~------------------------------------------------------~ 
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Ata 
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- A Deputada Maria Olívia, 2a-Secretária "ad hoc", procede à leitura da ata 
da reunião anterior, que é aprovada sem restrições . 

Correspondência 
- O Deputado Cabo Morais, 1 °-Secretário "ad hoc", lê a seguinte 

correspondência : 
OFÍCIOS 

Do Sr. Edson Machado de Sousa, Chefe de Gabinete do Ministério da 
Educação, informando que esse Ministério não desenvolve programa que 
permita financiamento para participação em jornada pedagógica no exterior. (-
Anexe-se ao Requerimento n° 602/99.) 

Do Sr. Paulo Rogério dos Santos, Presidente da Câmara Municipal de Juiz 
de Fora, encaminhando solicitação de se viabilizar a tramitação de projeto de 
lei que permita às empresas com débitos tributários com o Estado terem 
esses valores congelados e serem dispensadas do pagamento de multas. (- À 
Comissão de Fiscalização Financeira .) 

Do Sr. Paulo Rogério dos Santos, Presidente da Câmara Municipal de Juiz 
de Fora, encaminhando solicitação de revisão do inciso 11 do § 5° do art. 8° da 
Resolução n° 154, de 15/10/99. (-À Comissão de Educação.) 

Do Sr. Ronaldo Jaques Camargos Cunha, Chefe do DETRAN-MG, 
encaminhando manifestação de repúdio pelas declarações do Deputado 
Alberto Bejani publicadas em jornais de grande circulação no Estado. 

Do Sr. João Bosco Senra, Diretor-Geral do Instituto Mineiro de Gestão das 
Águas - IGAM -, agradecendo convite para participar da reunião da Comissão 
de Meio Ambiente desta Casa e informando a respeito da indicação de um 
representante do IGAM para participar da referida reunião . (- À Comissão de 
Meio Ambiente.) 

Do Sr. Hél io Salvador Arêas , Secretário Adjunto da Saúde, encaminhando 
informações sol icitadas pela Comissão de Saúde e pelo Deputado João Leite. 
(- Anexe-se aos Requerimentos n°s 455/99 e 472/99.) 

Do Sr. Edem Almeida Rocha, Secretário da Câmara Municipal de Nanuque, 
solicitando informação a respeito da decisão desta Assembléia quanto a 
sugestão dessa Câmara, enviada, em 3/8/99, mediante ofício, para a 
denominação de trecho de rodov ia em pavimentação, que interliga os 
Estados de Minas Gerais e Espírito Santo. 

Do Sr. Luiz Dutra, Presidente da Câmara Municipal de Uberaba, 
encaminhando requerimento do Vereador João Gilberto Ripposati em que 
sol icita lhe seja fornecida a relação das emendas ao orçamento do Estado 
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relativas à área de segurança pública no Município de Uberaba, com os 
nomes dos respectivos autores. (- À Comissão de Direitos Humanos.) . , . 

Da Comissão de Articulação do Fórum de Convivência com o Sem1-Ando 
Mineiro, encaminhando cópia de correspondência enviada aos . Deputados 
Estaduais membros da Comissão Especial da Seca, por me1o da qual 
sol icitam a rejeição do Projeto de Lei n° 428/99. (- Anexe-se ao Projeto de Lei 
n° 428/99.) . . 

De Sonaly Pereira de S. Machado, Presidente do Conselho Mun~c~pa l de 
Assistência Social de Uberaba, e do Presidente do Conselho Mun1c1pal de 
Assistência Social de Cambuí (2), solicitando apoio para que a subvenção 
social não seja repassada pelo Poder Legislativo, mas sim alocada no Fundo 
Estadual de Assistência Social. (-À Comissão de Fiscalização Financeira .) 

Do Sr. Junio César Alves da Rocha, Presidente da Associação Comercial , 
Industrial e Agropecuária, informando que tomou posse, em 1°/10/99, a nova 
diretoria dessa Associação. 

2a Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

o Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a conceder a 
palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente. . _ 

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes propos1çoes: 
PROJETO DE LEI N° 655/99 

Declara de util idade pública a Associação Comunitária dos Moradores do 
Bairro Grajaú- ASGRAJAÚ. 

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

Moradores do Bairro Grajaú - ASGRAJAÚ -, com sede no Município de Belo 
Horizonte. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publ icação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de outubro de 1999. 
Eduardo Hermeto 
Justificação: A Associação Comunitária dos Moradores do Bairro Grajaú -

ASGRAJAÚ - é uma sociedade civil sem fins lucrativos, tem por objetiVO 
congregar os moradores do bairro e das reg iões ci rcunvizin~as v i~ando ~ 
melhoria e ao engrandecimento do bairro, à proteção do me1o amb1ente, a 
defesa dos interesses comunitários e à promoção de atividades culturais e 
recreativas na reg ião. 

A referida entidade atende aos requisitos legais para ser declarada de 
utilidade pública. 
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Assim , conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de 

lei . 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame prelimin_ar, 

e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, mc1so 
I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI No 656/99 
Declara de utilidade pública a Associação Cante e Conte, com sede na 

cidade de Baependi . 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art . 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação Cante e Conte, 

com sede na cidade de Baependi. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1999. 
Chico Rafael 
Justificação: A Associação Cante e Conte é uma sociedade _civil se~ fins 

lucrativos e tem seus estatutos registrados no cartório de Reg1stro C1vli das 
Pessoas Jurídicas de Baependi. Tem por finalidade contribuir para facilitar a 
todas as pessoas os meios para o livre acesso às fontes da cultura_ e ao pleno 
exercício dos direitos culturais; promover e estimular a produçao cultural ; 
apoiar e difundir as manifestações culturais e incentivar a formação artística e 
cultural baependiana. . 

A Associação Cante e Conte funciona regularmente há mais d~ do1s anos, e 
sua diretoria é composta por pessoas idôneas que nao percebem 
remuneração pelos serviços prestados a essa associação. , 

Em caso de dissolução, o patrimônio da entidade revertera em favor de 
associação congênere. . _ 

Diante do exposto fica claro o caráter de utilidade pública da Assoc1açao 
Cante e Conte. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame prelimin_ar, 
e de Educação, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, mc1so 
I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 657/99 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais- APAE- com sede no Município de Machado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art . 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcionais - APAE- com sede no Município de Machado. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário . 
Sala das Reuniões, 3 de novembro de 1999. 
Jorge Eduardo de Oliveira 
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Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 
Machado, fundada em 6/5/71 , vem desenvolvendo um importante trabalho de 
inclusão social dos excepcionais . 

A partir dessa filosofia , sua atuação baseia-se em vários objetivos, tais 
como promover medidas, no âmbito municipal , que possibilitem o ajustamento 
e o bem-estar dos excepcionais; estimular a realização de programas 
permanentes de prevenção das formas de deficiência; procurar cooperar com 
as instituições empenhadas na educação, desenvolvendo a integração social 
do excepcional e a criação de centros de profissionalização para o 
excepcional e outros . 

Atuando como sociedade civil filantrópica , de caráter cultural , assistencial e 
educacional e sem fins lucrativos, a APAE de Machado deseja ser declarada 
de utilidade pública , com o objetivo de ampliar seu trabalho. 

Pelo eficiente trabalho que realiza em prol da inclusão social dos 
deficientes, solicitamos aos companheiros a aprovação deste projeto. 

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

PROJETO DE LEI N° 658/99 
Declara de utilidade pública a Associação dos Diabéticos e Hipertensos de 

Santa Juliana - MG - ASSODIAHIP -, com sede no Município de Santa 
Juliana . 

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

Hipertensos de Santa Juliana - MG - ASSODIAHIP -, com sede no Município 
de Santa Juliana. 

Art. 2°. - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art . 3°. - Revogam - se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de novembro de 1999. 
Paulo Piau 
Justificação: A Associação dos Diabéticos e Hipertensos de Santa Juliana -

MG - ASSODIAHIP -, é uma associação civil sem fins lucrativos, foi fundada 
em 27/7/97, atua em prol dos pacientes portadores de diabetes e hipertensão, 
levando-lhes informações, para que possam melhorar sua qualidade de vida e 
evitar complicações devido à desinformação. 

A entidade tem por objetivo diminu ir as complicações do diabetes e da 
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hipertensão arterial por meio de medidas educacionais, mostrando que o 
traba lho multiplicador ou em equipe e a troca de experiências são importantes 
no combate à enfermidade. 

Imbuídas no espírito de solidariedade, a entidade realiza assiduamente 
reuniões educativas, palestras e parcerias com outras instituições da área de 
saúde. É fi liada à Federação Nacional dos Diabéticos - FENAD - e cadastrada 
na Associação Nacional dos Diabéticos - Associação Nacional dos Diabéticos 
Infanto-Juvenis, além de contar com o apoio de diversas associações de 
hipertensos espalhadas pelo País e várias parcerias na localidade, como 
comércio, clubes de serviços, pastoral da saúde, bem como com a Fundação 
Oswaldo Cruz - FIOCRUZ. 

Sendo uma entidade de elevado conceito na comunidade onde atua, 
real izando um importante trabalho de conscientização sobre o diabetes e a 
hipertensão, tendo, inclusive, recebido o título de utilidade pública municipal 
por meio da Lei n° 2.030, de 1998, submetemos a proposição à apreciação 
dos nobres pares e esperamos a aprovação do projeto . 

- Publ icado, va i o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, 
e de Saúde, para del iberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, 
do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 659/99 
(Ex-Projeto de Lei n° 1.401/97) 

Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter imóvel que menciona ao 
Município de São Romão. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao Município de 

São Romão imóvel de propriedade do Estado de Minas Gerais constituído de 
terreno situado em área urbana com 2.400m2 (dois mil e quatrocentos metros 
quadrados), situado na Rua Deputado Quintino Vargas, registrado sob o no 
1.869, a fl s. 177 do livro 3-C, da Comarca de São Romão, conforme certidão 
do Cartório de Registro de Imóveis e de Notas da referida Comarca. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data sua publicação. 
Art . 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 4 de novembro de 1999. 
Antônio Andrade 
Justificação: O terreno objeto da reversão a que se refere este projeto 

destina-se à construção da Câmara Municipal de São Romão, que ora 
funciona precariamente no prédio sede da Prefeitura Municipal. 

Estabelecer um espaço físico específico para a Câmara é resguardar a 
independência dos Poderes municipais, além de ser reivind icação da 
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comunidade de São Romão. 

Por tratar-se de iniciativa político-administrativa relevante para o município e 
para a democracia, espero contar com o indispensável apoio dos nobres 
pares para a efetivação desta reversão por intermédio da aprovação deste 
projeto de lei . 

- Publ icado, 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° 660/99 
(Ex-Projeto de Lei n° 1.374/97) 

Dá a denominação de Escola Estadual Euclides Vieira da Fonseca à Escola 
Estadual do Bairro Sagrada Família , local izada no Município de São 
Francisco. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta : 
Art. 1° - Passa a denominar-se Escola Estadual Euclides Vieira da Fonseca 

a Escola Estadual do Bairro Sagrada Família , no Município de São Francisco. 
Art . 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 4 de novembro de 1999. 
Wanderley Ávila 
Justificação: Euclides Vieira da Fonseca foi um dos principais 

representantes da classe ruralista do Município de São Francisco, tendo 
passagem marcante na vida política , como representante do povo na Câmara 
Municipal desse município, por força de sua liderança. 

Homem dedicado, honesto, sério, chefe de família respeitado, Euclides 
Vieira se impôs na sociedade pelo trabalho sempre voltado para a 
comunidade. 

Assim sendo, entendemos ser justo prestar a homenagem objeto deste 
projeto de lei , dando a denominação de Euclides Vieira da Fonseca a uma 
escola estadual do Município de São Francisco. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame prelim inar, 
e de Educação, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso 
I, do Reg imento Interno. 

REQUERIMENTOS 
N° 859/99, da Comissão de Política Agropecuária, sol icitando seja 

encaminhada ao Governador do Estado e ao Secretário de Agricu ltura 
manifestação de protesto contra a proposta de se transferirem a CASEMG e o 
CEASA-MG para a União. (- Á Comissão de Política Agropecuária.) 

N° 860/99, do Deputado João Batista de Oliveira , sol icitando seja formulado 
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voto de congratulações com o Sr. João Antunes de Oliveira , Prefeito 
Municipal de Diamantina, por ter sido agraciado com a Medalha de Mérito 
Cultural , do Ministério da Cultura. (- À Comissão de Educação.) 

N° 861 /99, da Comissão de Transporte, solicitando seja formulado voto de 
congratulações com a Empresa Gontijo de Transportes por ter sido escolhida 
pela revista "As Maiores do Transporte" como a melhor companhia brasileira 
na categoria de transporte de passageiros. (-À Comissão de Transporte.) 

N° 862/99, da Comissão de Educação, solicitando seja encaminhada ao 
Secretário da Educação denúncia formulada pela Sra. Lei la Márcia Gonçalves 
contra a Escola Estadual Padre Eustáquio, desta Capita l. 

N° 863/99, da Comissão de Educação, solicitando seja encaminhada ao 
Secretário da Educação denúncia formulada pelo Sr. Marcos de Sá, Vereador 
à Câmara Municipal de Paracatu, contra o Sr. Almir Cardoso, Prefeito desse 
município. (- Distribuídos à Comissão de Educação.) 

N° 864/99, do Deputado João Leite, solicitando seja encaminhada ao 
Comandante-Geral da PMMG denúncia do Sr. Efren José Ramos Pinto. 

N° 865/99, do Deputado João Leite, solicitando seja encaminhada ao 
Secretário da Segurança Pública denúncia do Sr. Efren José Ramos Pinto. 

N° 866/99, do Deputado João Leite, sol icitando seja encaminhada ao 
Ouvidor da Polícia denúncia do Sr. Gilmar Francisco Santana. (- Distribuídos 
à Comissão de Direitos Humanos.) 

N° 867/99, dos Deputados Miguel Martini e Eduardo Hermeto, pleiteando 
seja solicitado à Comissão prevista no § 2° do art. 155 da Constituição 
Estadual o envio de cópia da ata da reunião em que foram definidos os 
valores das dotações orçamentárias dos Poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário para o exercício de 2000 . (-À Mesa da Assembléia .) 

N° 868/99, do Deputado João Pau lo e outros, pleiteando seja formulado 
apelo ao Governador do Estado a fim de que não permita a alienação do 
CEASA-MG. (-À Comissão de Política Agropecuária.) 

Do Deputado Miguel Martini , solicitando seja a Corregedoria desta Casa 
cientificada de declarações do Deputado João Batista de Oliveira , na 46a 
Reun ião Extraordinária, em 29/10/99, com vistas à apuração de possível ato 
ofensivo ao decoro parlamentar. (- Ao Corregedor; para exame da matéria, 
seguem em anexo as notas taquigráficas, conforme requerido pelo autor.) 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados César 

de Mesquita, Maria Olívia e Dalmo Ribeiro Silva. 
Oradores Inscritos 

O Sr. Presidente - Com a palavra , o Deputado Pastor George. 
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O Deputado Pastor George - Sr. Presidente, nobres Deputados e 

Deputadas, membros da Casa, órgãos da imprensa, senhoras e senhores e 
telespectadores da TV Assembléia , antes de iniciar o meu pronunciamento, 
gostaria de ler as notas taqu igráficas da reunião de sexta-feira, quando se 
discutiu , em 1 o turno, o Projeto de Lei n° 301 /99, deste Deputado. Na 
oportunidade, tivemos a infelicidade de ouvir frases que discriminaram este 
Deputado. O Sr. Presidente disse: "A Presidência alerta os Deputados para o 
fato de que o projeto que estabelece condição para o comércio de bebida 
alcoólica no Estado e é de autoria de um Pastor". Foi aparteado pelo nobre 
Deputado Antônio Genaro, que argüiu o porquê daquela frase tão infeliz. 

Antes de comentar sobre essa questão, quero dizer que o nosso projeto foi 
resu ltado de um estudo feito não somente por profissionais da área, mas 
também foi fruto de várias reportagens, como a da jornalista Sílvia Ruiz, da 
"Folha de S. Paulo", que assinou, no caderno "Folha Teen", a matéria 
intitulada "Onde Acaba Essa Festa?". A reportagem aborda o consumo de 
bebida alcoólica por parte de jovens, adolescentes. O projeto visa educar o 
adolescente com relação à bebida, e não proibir as pessoas de beber. O 
Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas, em uma 
pesquisa realizada com estudantes, revela que a bebida alcoólica tem um 
consumo de 15%, enquanto a maconha é usada por 1% dos jovens no 
universo pesquisado. A cerveja é a bebida mais consumida pelos jovens. 

Em relação aos acidentes de trânsito, os dados apresentados pela matéria 
simplesmente apavoram; pesquisa realizada pelo Instituto Raid revelou a 
presença de álcool em 61 % dos casos, 7,3% de maconha e 2,3% de cocaína. 
O mais impressionante é que a maior parte dos acidentes ocorreram em finais 
de semana, e as vítimas tinham entre 13 e 17 anos. 

Meus caros pares, o alcool ismo deve ser tratado como uma doença tanto 
da pessoa envolvida como de toda a família. A dependência não difere 
psicologicamente de outras drogas; assim, tanto as fases como o 
desenvolvimento emocional do dependente e a recuperação são idênticas, 
não importando qual a droga consumida, álcool , cocaína, "crack", maconha, 
para ficarmos só nestas. 

A bebida, muitas vezes, é pretexto para encontros sociais, sendo, em 
algumas situações, a principal convidada. Quando a pessoa começa a beber, 
é criada uma dependência emocional inicialmente; posteriormente, vem a 
dependência f ísica, causando pred isposição orgân ica , permeada por 
sentimentos de desilusão, angústia e frustração, entre outros aspectos de 
ordem psicológ ica . Os jovens atingidos tornam-se um problema que tem que 
ser debatido e assumido por toda a sociedade. Neste parlamento, temos a 
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obrigação de discutir e propor soluções para esse gravíssimo flagelo social. 

A matéria da "Folha de S. Paulo" também aborda o aspecto publicitário : os 
jovens são o alvo e a meta dos fabricantes de bebidas pelo seu potencial de 
consumo, com o apelo de que a vida é uma festa . 

Caros Deputados, não é novidade para mais ninguém o grave momento 
que estamos vivendo, crise de um modelo econômico falido que teima em 
privilegiar o capital especulativo em detrimento de investimentos produtivos, 
ainda com o discurso de que o mercado regula toda a atividade econômica. 
Com esta máxima, de que o mercado regula tudo, vêm agora as indústrias de 
bebidas eleger os adolescentes, que estão em formação moral , ética , 
educacional , comportamental , como o seu público-alvo. 

É injusto, desleal e covarde. Não somos contra o lucro ou o retorno do 
capital investido, mas a publicidade tem que ser responsável e cidadã. Apelo, 
mais uma vez, aos senhores publicitários e às agências, setor forte , 
organizado e competente da economia, para que meditem sobre a 
responsabilidade e a seriedade do ato de criarem propagandas de estímulo 
ao consumo de cigarros e bebidas alcoólicas dirigidas ao público adolescente. 

Estamos convictos de que, caso aconteça de as agências de publicidade 
perderem alguma conta desses clientes, com certeza, ganharão respeito por 
parte da sociedade e, conseqüentemente, terão clientes fiéis dos produtos e 
serviços indicados por elas , justamente por causa da seriedade e do 
compromisso de suas ações. 

Temos o dever de preparar e preservar aqueles que nos governarão 
amanhã. Foi nesse intuito que apresentamos o projeto de lei que estabelece 
condição para o comércio de bebida alcoólica no Estado e determina que os 
fabricantes e distribuidores de bebida alcoólica façam constar, no rótulo de 
seus produtos, a seguinte expressão: "Proibida a venda para menores de 18 
anos", e não como o Presidente desta Casa alegou, dizendo, inclusive, que "a 
Presidência bebe". 

Ora, esse projeto, na última sexta-feira, foi discutido em 1 o turno e 
emendado pela cara Deputada Elaine Matozinhos, que acrescentou a 
expressão: "O uso imoderado desta bebida faz mal à saúde". 

Por mais simples que seja , essa intenção pode levar, no m1mmo, ao 
contraponto dessa publicidade predatória contra a nossa juventude. Peço aos 
caros colegas que, juntos, discutamos tão grave e urgente problema e 
aproveitemos o referido projeto. 

Meus caros pares, fala-se muito na independência dos Poderes, em um 
Legislativo livre, soberano, democrático, representativo de todas as 
expressões da sociedade mineira e independente, principalmente, do Poder 
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Executivo. Concordamos com tal pleito, mas ouvimos o nosso Presidente, 
Deputado Anderson Adauto, proferir, na reunião de sexta-feira, ao 
encaminhar a discussão do referido projeto, palavras jocosas, 
preconceituosas e discriminatórias, ao dizer textualmente: "A Presidê~~a 
alerta os Deputados para o fato de que o projeto que estabelece cond1çao 
para o comércio de bebida alcoólica no Estado e é ~e autoria de um Pastor": 
Será que, nos projetos de autoria de Deputados med1cos, o Presidente tara 
também esse alerta? 

o Deputado João Paulo (em aparte) - Nobre Deputado Pastor George, 
quero cumprimentar V. Exa. pelo projeto e pelo pronuncia_mento._ O projeto de 
v. Exa. vem numa linha de combate ao alcoolismo. F1co a 1magmar, por 
exemplo, Belo Horizonte: é a cidade que tem mais boteco no mu~do, 
proporcionalmente ao tamanho da população. Municípios que não têm area 
pública de lazer muito definida, que não são litorâneos, no Brasil , enfrentam o 
problema do aumento do índice do alcoolismo. E pela falta de trabalho 
também . 

v. Exa. mostra uma sensibilidade muito grande para com essa questão 
social. V. Exa., que é Pastor, que alguém poderia ver como uma pessoa 
voltada exclusivamente para temas de caráter religioso, está mostrando que 
tem sensibilidade para tudo, quando nos desperta para uma questão 
preocupante aos olhos de todos nós. Parabéns. . ~ . 

Com relação ao projeto de V. Exa. e ao fato de haver a Pres1denc1a alerta?o 
que se tratava de um projeto de Pastor, se eu estivesse presente, d1na, 
exatamente, o que vou dizer agora: Pastor não pode apresentar proJeto ~a 
Assembléia Legislativa; quem pode apresentar projeto na Assemble1a 
Legislativa é Deputado. Se for Pastor, será muito melhor. Parabéns. • . 

o Deputado Pastor George - Mais adiante, o nobre Deputad~ A~ton1o 
Genaro, de pronto, protestou contra a imperícia e deseleganc1a do 
Presidente dizendo da ofensa aos Pastores e que qualquer coisa que venha 
deles tem ~ue ser olhada com maus olhos e sol icitou que este tipo de cais~ 
não se repetisse. Continuou o destempero, dizendo "normalmente, Pastor e 
contra o uso de bebida alcoólica , e nós sabemos que grande parte da 
população consome bebida alcoólica". Mais adiante , "inclusive, a Presidência 
faz uso de bebida alcoólica, exatamente por isso procurou mostrar essa 
realidade aos Deputados". 

Ora meus caros Deputados, esse projeto tem a preocupação de ser o 
contr~ponto da publicidade indutora de consumo de bebidas alcoólicas _por 
parte dos nossos adolescentes, mesmo sabendo da sua li~itaçã_o . ~ão veJo o 
porquê da preocupação do nosso Presidente, já que o projeto fo1 fe1to para os 
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adolescentes, mesmo sabendo da sua limitação. 

Está certo o Presidente quando diz que nós, Pastores, somos contra o 
consumo de bebidas alcoólicas, pois convivemos com a degradação e a 
miséria que ela provoca nas pessoas e nas famílias. Mas não temos 
preconceito nem discriminamos quem as consome, simplesmente os 
respeitamos , como se devem pautar as relações sadias e democráticas. 

Não toleramos os rótulos e estereótipos de qualquer natureza para quem 
quer que seja, principalmente para nós, Deputados, que procuramos 
representar os diversos segmentos da sociedade nesta Casa Leg1slat1va. Por 
isso, acredito que não devem existir projetos carimbados e estereotipados. 

Como fui agraciado com o alerta do Presidente, tomei a liberdade de alertar 
aos caros pares; essa atitude não deve fazer parte da trajetória de um 
Presidente do Poder Legislativo. 

Gostaria, ainda, de dizer ao nosso Presidente que os evangélicos e os 
Pastores de Minas Gerais não esquecerão essa cena tão deprimente e 
vergonhosa. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente- Com a palavra , o Deputado Alberto Bejani. 
O Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. 

Deputados, amigos da imprensa, amigos que nos visitam, amigos que nos 
vêem através da TV Assembléia, gostaria de, inicialmente, lembrar que a v1da 
é a melhor faculdade que existe. Isso não é novidade, porque os mais 
antigos, os mais vividos, pregam isso para nós, para que possamos seguir os 
seus passos e mostrar coerência, acima de tudo, nos atos. 

Por isso, gostaria de lembrar ao Governador Itamar Franco que, há algum 
tempo, estive a seu lado, quando Senador da República, durante dois 
mandatos; quando candidato a Vice-Presidente da República , sendo que o 
cand idato à Presidência era Fernando Collor de Melo, e quando assumiu a 
Presidência da República. Entretanto, por questões partidárias, já que meu 
partido é o PFL - que, nas eleições passadas, tinha como candidato a Vice-
Governador o Sr. Clésio Andrade, hoje Presidente de nosso partido em Minas 
Gerais -, apoiamos a chapa composta pelos Srs. Eduardo Azeredo e Clésio 
Andrade, e bastou esse posicionamento para que o Governador atual , 
candidato na época, se virasse completamente contra as ações deste 
Deputado, classificando-o como opositor a seu Governo. 

Gostaria de lembrar ao Sr. Itamar Franco e, principalmente, a seu braço 
direito, o Sr. Marcelo Siqueira, que, durante toda esta semana, está sendo 
notícia, no jornal "Tribuna de Minas", em Juiz de Fora, o fato de que o 
Deputado Alberto Bejani é o homem que está sendo comandado pelo 
Governo Federal , em Juiz de Fora, para desmoralizar o Governo do Estado, 
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fazendo uma barreira contra o cidadão e Governador Itamar Franco. Sr. 
Marcelo Siqueira, acreditamos que é muito mais fácil fazer amizades do que 
inimizades. Para fazer amigos, basta estender a mão, cumprimentar e tratar 
as pessoas com decência. Por outro lado, para fazer inimigos, temos que 
arquitetar maldades e inverdades para que as pessoas passem a não nos 
querer bem. O senhor, braço direito de Itamar Franco, Sr. Marcelo Siqueira, 
pode ter certeza de que o Deputado Alberto Bejani, que aqui está mais 
aprendendo que podendo ensinar aos outros Deputados, com ma1s 
experiência nesta Casa, tem a consciência do dever cumprido. O Deputado 
Alberto Bejani tem coerência. 

Já aprovamos aqui projetos que dizem respeito ao Governo do Estado, 
enviados pelo Governador Itamar Franco. Alguém do Governo deve estar 
gravando esta sessão e poderá mostrar aos interessados. Nós, que fomos 
tachados de Oposição, votamos a favor da anistia da PM relativa à greve de 
1997; da anistia fiscal , para que o Governo do Estado pudesse arrecadar 
mais, a fim de ter mais folga no que diz respeito a suas finanças , e da reforma 
administrativa. Debatemos aqui, também, a declaração do Governador Mário 
Covas e fomos a favor do Governador Itamar Franco. Também assim agimos 
quando o Presidente do Banco Central , o Sr. Armínio Fraga, fez uma 
declaração contra o nosso Estado, ou seja , fomos radicalmente contra ele e 
demos razão ao Governador de colocar-se revoltado com aquelas 
declarações. Agora, estamos trabalhando para isentar o aposentado do 
recolhimento de taxas . 

Se votamos a favor do Governo naquilo que é racional , temos também o 
direito de não virar vaca de presépio, principalmente este Deputado, 
balançando a cabeça para tudo que chega a esta Casa, dizendo "sim". Fui 
contra , sou contra e serei contra até o final , por exemplo, dividir o décimo-
terceiro do funcionalismo público em 24 meses. Não vejo por que ficar a favor 
desse ato desrespeitoso e desumano para com o funcionário público, que já 
tinha empenhado esse dinheiro antes de recebê-lo. Não posso ficar e não 
serei nunca a favor de tal ato. Não posso ser a favor da retirada de 2.500 
policiais militares das ruas para levá-los a Furnas, gastando R$500.000,00. E 
para treinamento de quê? Como posso ser a favor disso, Governador? 

Portanto, sou coerente nos meus atos, porque tenho a determinação de 
ficar nesta Casa pelo tempo que Deus julgar necessário, ouvindo os mais 
experientes, os mais equil ibrados, e quase todos nesta Casa o são. Digo ao 
Sr. Marcelo Siqueira que as acusações feitas contra a minha pessoa, por 
meio da imprensa de Juiz de Fora, não estão me atingindo, porque diz o velho 
ditado que não devemos dar ouvidos nem ficar aborrecidos com acusações 

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



98 
infundadas. A única coisa que gostaria de lembrar, Sr. Marcelo Siqueira , é 
que não tenho absolutamente nada contra o senhor. Se o senhor for 
cand idato a Prefeito nas próximas eleições e Deus achar que chegou a sua 
hora de assumir o Executivo de Juiz de Fora, pode ter a certeza de que 
torcerei para que o senhor faça um grande governo, o melhor governo que 
Juiz de Fora possa ter, porque os municípios são eternos, mas somos 
passageiros . Portanto, os nossos municípios terão de ser cada vez melhores 
para nossos filhos e netos. 

Gostaria de lembrar ao Sr. Itamar Franco que o apoio declarado 
abertamente, no fina l da semana, em Juiz de Fora, aos candidatos de sua 
preferência para as próximas eleições não foi um procedimento correto, 
porque S. Exa ., com todo o respeito, foi eleito Governador do Estado de 
Minas Gerais, e não cabo eleitoral para as próximas eleições. Chegar ao 
ponto de, na função de Governador, usar a imprensa que cobria o evento em 
Juiz de Fora para declarar o seu apoio ao Sr. Raimundo Tarcísio Delgado, 
atual Prefeito, declarar apoio- para compor a chapa- ao Sr. Marcelo Siqueira , 
como Vice-Prefeito, é inacreditável. Até pensei, quando estava lendo o jornal, 
que estava errado, não era uma posição definitiva, não era a palavra do 
Exmo. Sr. Governador. 

Lamento profundamente, porque isso dá até Ministério Público. Com 
certeza , atrelar candidato a cargo do Executivo é usar a máquina, assinando 
convênios para que esse candidato ganhe. Portanto, não tenho nenhum 
constrangimento em usar a palavra e fazer essas colocações, primeiro: 
porque não tenho absolutamente nada a temer em relação ao Governo que a1 
está e à sua assessoria muito pelo contrário. Tenho a certeza de que sempre 
estive de bandeira branca, querendo paz e harmonia, pois acredito que 
estamos aqui de passagem, mais para aprender, ter sempre condições de 
criar amigos e mais amigos. Gostaria - se o Governador tiver disposição ~ara 
isso - de um dia tomar um café com ele. Não importa onde: ou num barzinho 
de esquina , ou no seu gabinete, ou numa esquina das ruas de Juiz de Fora. 
Não importa, mesmo ele sabendo que não trabalhei para que fosse 
Governador e mesmo ele sabendo que sou coerente naquilo que voto nesta 
Casa. 

Ao Sr. Marcelo Siqueira, ficam essas palavras, meu abraço, muitas 
felicidades, e não fique triste - a pes~uisa lhe dá apenas 2%, no momento, 
para ser Prefeito em Juiz de Fora . E muito pouco, Sr. Marcelo, mas fique 
tranqüilo, porque temos quase um ano pela frente, o senhor pode crescer na 
pesqu isa, dar muito trabalho e, quem sabe, pode até ser o Prefe1to ou o Vice-
Prefeito daquela cidade. Vamos torcer para que o senhor passe pelas 
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próximas eleições com muita determinação e conhecimento, que o senhor 
tem profundamente, principalmente no que diz respeito à água. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente- Com a palavra , o Deputado Antônio Andrade. 
o Deputado Antônio Andrade - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados: 

galerias, imprensa, venho a esta tribuna fazer uma homenagem _a 
Administração de Estádios do Estado de Minas Gerais - ADEMG -, que hoJe 
comemora os 34 anos do Mineirão, realizando um trabalho inédito e que 
merece o nosso aplauso. Vítimas de denúncias infundadas, seus Diretores 
estiveram na míd ia há algum tempo. 

É bom lembrar que as famílias retornaram ao Mineirão, um estádio que se 
apresenta limpo, com sanitários atendidos de 15 em 15 minutos por faxineiros 
que portam vassoura , rodo e desinfetante. . . 

Existem atualmente três postos médicos e um posto odontolog1co, que 
garantem a integridade do torcedor em caso de necessidade de atendimento 
numa dessas áreas. 

Seus 35 bares são vistoriados antes, durante e após os jogos, com uma 
rígida fiscalização, visando ao bom atendimento e higiene. . . 

O hall principal é o cartão de visitas do Mineirão em dia de JOgo. La as 
autoridades são recebidas e conduzidas à tribuna de honra. Destacamos, 
ainda, o intercâmbio que a ADEMG vem fazendo com o Corpo Consular, 
sediado em Belo Horizonte. 

Criado pela atual administração da ADEMG, o setor de eventos e cultura 
promove, a custo zero, shows nos intervalos dos jogos e mostras culturais no 
hall principal. 

Discutida durante muitos anos, a instalação de catracas eletrônicas é um 
sustentáculo contra a evasão de rendas. 

Um velho problema - a eterna falta de água no setor destinado à torcida do 
Atlético - foi sanado com obras de milhares de metros de canos . 

Os estacionamentos, a cada final de jogo, ficavam desertos, e atualmente, 
por imposição da administração da ADEMG, todos os funcionários da áre~ 
permanecem no local , zelando pela segurança dos carros de torcedores, ate 
40 minutos após o encerramento do evento. 

Muito questionada quanto ao destino das cadeiras cativas, a atual direção 
da ADEMG levou para a Administração três representantes de clubes: um do 
Cruzeiro, um do Atlético e um do América, além de um da Associação Mineira 
dos Cronistas Esportivos. São eles os responsáveis pela fiscalização da 
emissão de cadeiras cativas . 

A Sala de Imprensa, inaugurada no Governo Itamar Franco, está entre as 
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mais modernas do mundo em tecnologia e conforto. 

A ADEMG está levando aos seus ex-Presidentes o projeto que visa cercar 
todos os quatro estacionamentos externos do Mineirão, visando a uma maior 
segurança para os carros al i estacionados. Entende a ADEMG ser 
importantíssimo o parecer de cada ex-dirigente do órgão. 

No Ginásio Felippe Drumond , o maior ginásio da América Latina, tudo se 
transforma. As salas e a piscina térm ica são recuperadas, outras salas são 
destinadas às federações de esporte amador e a atividades recreativas . 
Existe ainda o projeto de um restaurante de luxo, com vista panorâmica para 
a Lagoa da Pampulha. 

O Deputado Wanderley Ávila (em aparte)* - Deputado Antônio Andrade, 
queremos nos associar às suas palavras e aproveitar esta oportunidade para 
também prestar homenagem ao ex-Presidente da ADEMG, o nosso quendo 
Wilson Piazza. No período em que foi Presidente, tivemos o privilégio de 
participar do conselho da ADEMG e pudemos, de perto, participar ativamente 
de todos os melhoramentos que aconteceram àquela época. Então, nada 
mais justo do que essa homenagem que V. Exa. presta aos dirigentes da 
ADEMG. Muito obrigado. 

O Deputado Antônio Andrade - Aproveito o aparte do Deputado Wanderley 
Ávila para render também homenagem ao meu grande ídolo do f_utebol 
mineiro, Wilson Piazza, que muito bem conduziu a ADEMG na sua epoca. 
Obrigado, Deputado. 

o antigo ginásio anexo do Mineirinho, agora denominado Mineirito, também 
recebeu reformas, inclusive em sua quadra externa. 

O horário de expediente da ADEMG é das 12h30min às 18h30min, mas a 
atual administração inicia entre 8horas e 8h30min indo até por volta das 21 
horas. Vale ressaltar, ainda, que lá se trabalha aos sábados, domingos e 
feriados, quando acontecem jogos no Mineirão, jogos ou shows no Mineirinho 
e jogos no Mineirito, além da feira dominical de carros. 

Diariamente, o Mineirão recebe visitas de alunos de diversas escolas de 
Belo Horizonte do interior e até de outros Estados. 

As torcidas ' organizadas foram aglutinadas pela ADEMG , com três 
representantes de cada clube, formando o Conselho de Torcidas 
Organizadas, que passou a atuar junto com a diretoria da A~EMG e, em 
especial, com o Comando da Polícia Militar sediado no M1ne1rao, v1sando a 
medidas antiviolência. 

Enfim, hoje, o Governo do Estado, mais do que nunca, está ~tuando j~nt~ 
ao Mineirão e ao Mineirinho, e por isso apresentamos uma moçao de apo1o a 
atual diretoria da ADEMG , pelo excepcional trabalho que vem real izando à 
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frente dos destinos da catedral do futebol mineiro, que é o Mineirão, e do 
maior ginásio da América Latina, que é o Mineirinho. 

Finalmente, vale ressaltar que o canal de TV SportTV fez referência ao 
trabalho da nova ADEMG. Segundo a matéria, a organização, a limpeza, a 
higiene e o fino trato com a imprensa merecem ser enaltecidos. 

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Quero congratular-me com V. 
Exa., porque faz esse pronunciamento com muita razão , com muito 
conhecimento de causa . Quem assiste às partidas de futebol com 
transmissão nacional ouve os comentaristas esportivos, que, muitas vezes, 
não economizam elog ios à diretoria do Mineirão e do Mineirinho. 

Só há um ponto que, em meu entendimento, deve ser analisado e 
repensado - que, aliás, foi até motivo de requerimento de nossa autoria, em 
que convidávamos os times de futebol e a diretoria da ADEMG a promover 
uma discussão mais ampla sobre o assunto -, que é a melhor utilização do 
estádio. Esse é um dos maiores e mais bem cuidados estádios do mundo, 
mas notamos que, infelizmente, os clubes estão tentando fug ir do Mineirão. 
Agora mesmo, o Cruzeiro fez uma renegociação para conseguir que uma 
empresa multinacional venha a assumir o time, e, no pacote de intenção, há a 
possibilidade da construção de um campo de futebol , com 30 mil lugares, 
para o Cruzeiro praticar o esporte e fazer ali suas partidas. Esse é mais um 
fato que mostra que os clubes estão fugindo do Mineirão. 

Então, acho que, para que o Mineirão possa ser completo e receber o 
grande mérito que tem - e que devemos reconhecer -, a diretoria da ADEMG 
deve sentar-se com os clubes de futebol e ver o que está errado. Alguns 
dizem que o problema é do município, que cobra 5%, a título de imposto 
sobre serviço de qualquer natureza, de toda a renda bruta e que a Prefeitura 
não contribui como deveria - por exemplo, melhorando o afluxo de pessoas 
ao Mineirão, disponibil izando mais ve ículos, etc. Outros falam que as taxas 
cobradas - de iluminação e de limpeza, por exemplo - são altíssimas. 

Então, concordo com V. Exa. e acred ito que, quanto ao que está fa lando, é 
o momento de sentarmo-nos para ver o que realmente está acontecendo com 
o Mineirão e com o Mineirinho e colocá-los à disposição dos clubes de 
futebol , porque assim nós os estaremos colocando à disposição da 
população. Parabéns por seu pronunciamento. 

O Deputado Antônio Andrade - Agradeço as palavras do Deputado Carlos 
Pimenta, com quem concordo inteiramente: é preciso haver esse 
entendimento, para que consigamos ter a melhor utilização possível deste 
grande estád io que é o Mineirão. Talvez, promovendo reuniões com os 
dirigentes dos nossos três maiores clubes de futebol - Atlético, Cruzeiro e 
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América -, possamos levar todo esse conforto à torcida mineira. 

O Deputado Antônio Júlio (em aparte) - Também gostaria de salientar ao 
Deputado Antônio Andrade que a ADEMG , com todos os problemas que 
enfrentou nos últimos anos, tem tido uma administração bastante coerente 
com a nova perspectiva da economia e com a nova forma de administrar a 
coisa pública . Fui conselheiro ali , durante dois mandatos, representando a 
Assembléia no assento, e sei que, em tempos passados, havia alguns 
absurdos que, ao longo dos tempos, vêm acabando. Para que se tenha uma 
idéia, todos os bares do Mineirão, que são locados, pagavam R$1.500,00 ; já 
a parte de publicidade do estádio não pagava nem R$80.000,00, ao passo 
que, para cada jogo, o estádio é locado por R$500.000 ,00. 

E a administração atual da ADEMG tem modificado algumas coisas. Dentro 
das mod ificações previstas pelo ex-Diretor Fernando Sasso e pelo próprio 
Wilson Piazza, que foi sacrificado por ter começado essas mudanças, no 
Governo passado, a atual administração tem acertado todos esses 
desmandos que havia no Mineirão. Se hoje o Mineirão está bom, bem-
organizado e limpo é porque o Governo Itamar Franco quer que seja desse 
jeito, porque, até então, ali era um desmando tota l. Nós, que conhecemos as 
outras administrações e sabemos o que acontecia no Mineirão, podemos falar 
que realmente a coisa era de assustar. Hoje, sim, o Mineirão tem de 
comemorar seus 34 anos, porque, hoje, tem motivos para isso. O Mineirão 
passou por todas essas mazelas e, hoje, está caminhando a passos largos 
para ser o estádio que o povo mineiro quer e que o Governo do Estado de 
Minas Gerais quer: com uma administração coerente com a nova realidade, 
que atenda não só ao torcedor, mas também aos interesses dos clubes 
mineiros. Quando o Atlético foi jogar no Independência, mostrou para o 
Governador e para Minas Gerais a razão de estar fazendo isso: que era, 
justamente, em virtude de alguns desmandos que aconteciam no Mineirão, 
que foram resolvidos pela administração atual. 

Temos que elogiar sua fala de hoje e parabenizar a atual administração do 
Mineirão e, principalmente, o nosso Mineirão. 

O Deputado Antônio Andrade - Gostaria de comentar as palavras de 
Osvaldo Faria , reportando-me a um diálogo seu com o ex-juiz de futebol 
Renato Marsíglia, quando disse que o Mineirão é um orgulho para os 
mineiros, pela sua limpeza, pela sua higiene, pela forma com que recebe a 
imprensa e por todos os torcedores de Minas. Parabéns ao nosso Mineirão e 
à sua administração. Muito obrigado. 

* -Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra , o Deputado Doutor Viana. 
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O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Srs. Deputados, imprensa, 

galerias, funcionários da Casa. Foi solicitada à Mesa, cumpridas as 
determinações regimentais , uma homenagem à Legião da Boa Vontade - LBV 
- pelos 50 anos de existência e relevantes serviços prestados, principalmente 
aos mais carentes, em todo o território brasileiro . No campo da assistência 
social e educacional , são muitos os benefícios que a LBV presta . No dia 
1°/1/2000, a entidade comemora 50 anos de profícua e importante existência . 
Solicito que a Mesa marque uma data para que essa merecida homenagem 
seja prestada a quem tanto tem feito pelo povo mineiro e brasileiro. Para 
tanto, estou encaminhando requerimento, vazado no seguinte teor: "Sr. 
Presidente da Assembléia Legislativa. O Deputado que este subscreve requer 
a V . Exa., nos termos do art. 232, inciso XXII, do Regimento Interno, a 
destinação da 1a Parte de reunião a homenagem a ser prestada à Legião da 
Boa Vontade. Sala das Reuniões , Belo Horizonte, 4/11/99." 

O segundo assunto que me traz a esta tribuna é a necessidade de falar 
sobre a agricultura . A agricultura , a pecuária e o abastecimento são, 
realmente, de suma importância para o Brasil e, especificamente, para o 
nosso Estado. O Governador Itamar Franco, sabedor da importância da 
agricultura e da pecuária para Minas, buscou um homem extremamente 
sensível , capaz, de admirável vida pública, de relevantes serviços prestados 
a Minas e ao Brasil , para nomeá-lo Secretário da Agricultura . Refiro-me ao 
Secretário Raul Belém . Minas está tranqüila porque, como grande celeiro 
agrícola e com um dos maiores rebanhos bovinos do País, encontra-se em 
boas mãos, dirigida por uma inteligência brilhante. Sabemos que, cada vez 
mais o Secretário Raul Belém saberá conduzir com brilhantismo e eficiência 
os d~stinos daquela secretaria . É por isso que o Governador Itamar Franco, 
por seu Secretário, determinou seja feito todo esforço no intuito de proceder à 
eletrificação rural , beneficiando todo o Estado de Minas, até o f inal do seu 
mandato. 

O Deputado João Paulo (em aparte) - Obrigado nobre Deputado Doutor 
Viana , quero cumprimentar V . Exa . e, por extensão, o Governador e o 
Secretário de Estado da Agricultura , porque Minas pretende, de fato , constru ir 
uma política agrícola de peso, uma política que possa dar uma resposta aos 
anseios da população. 

Aproveito também a oportunidade para falar sobre a alienação do CEASA e 
da CASEMG pelo Governo Federal para abatê-las da dívida de Minas para 
com a União. Vejo que essa sinal ização que vem do setor financeiro da 
administração estadual não é a melhor. Assim como a chamada moratória 
apresentou resultados insatisfatórios , essa alienação também não 
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apresentará resultados satisfatórios. Ela pode passar a impressão _?ara a 
população do Governo de Minas Gerais de que esse Governo nao tem 
compromisso com esse setor da agricultura , o que não é verdade. Nesse 
aspecto, o Secretário da Agricultura, Sr. Raul Belém, está lutando bravamente 
para convencer o Governo a não alienar esse patrim~nio e a não decl1nar 
dessa atividade, que é muito importante para a econom1a de M1nas Gera1s. A 
alienação não convém ao produtor rural , não convém ao comerciant~ e não 
convém ao setor. Por que convirá ao Governo? O Governo Federal Ja tem a 
CONAB e está querendo privatizá-la , porque não consegue administrá-la 
adequadamente. Tem também a CAGESP, de São Paulo, que foi passa?a 
para o Governo Federal , e ele quer devolvê-la. Há um contra-senso mu~to 
grande justamente nessa administração que tem se colocado de . mane1ra 
vigorosa contra a alienação do nosso patrimônio. E o Governador de1xou 1sso 
bem claro na questão de FURNAS e na questão da CEMIG. Tenho a certeza 
de que este Governo não irá incidir nesse paradoxo, porque o Governo 
Federal irá mesmo privatizar o CEASA, mais dia menos dia. E fico a me 
perguntar se, no caso de uma eventual privatização, não mandaríamos tropas 
da Polícia Militar para as portas do CEASA. 

v. Exa., nobre Deputado Doutor Viana, está de parabéns. Muito obrigado. 
O Deputado Doutor Viana - Agradeço o aparte do nobre Deputado João 

Paulo, que antecipou alguma coisa que vamos falar e enriqueceu o nosso 
pronunciamento. Mas, nobre Deputado, quero tranqüilizá-lo, porque t~mos 
muita confiança na coragem do Governador Itamar Franco. S. Exa. e um 
homem destemido e tomará o melhor posicionamento para o Estado de Minas 
Gerais, até porque vemos o zelo que está tendo com as nossas águas e com 
a energia elétrica. Sabemos do cuidado e da luta que vem empreendendo 
contra até mesmo, multinacionais, que querem, a todo custo, tomar conta do 
patrimÔnio do brasileiro . Mas aqu i, em Minas Gerais, a c?isa é mais difícil. . 

O Deputado Luiz Fernando Faria* - Gostaria tambem de parabeniza-lo, 
porque nós, como homens ligados à classe rural, tivemos oportunidade, nesta 
tribuna , de fazer referência ao Secretário Raul Belém pelo trabalho que vem 
desenvolvendo, pela sua sensibilidade, pelo seu conhecimento e, 
principalmente, pela sensibilidade do Governador Itamar Franco com a s~a 
escolha para dirigir essa importante Pasta de nosso Estado e, porque nao 
dizer, de nosso País. . 

Há muitos anos, Minas Gerais não tinha um Secretário que tivesse alem de 
conhecimento técnico a sensibilidade do produtor rural. Estou acompanhando 
o trabalho do Secretário Rau! Belém neste primeiro ano. Ele já visitou mais de 
50 municípios e tem dado esperança ao produtor rural , ao agropecuarista e 
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àquelas pessoas ligadas à classe rural. Gostaríamos de parabenizá-lo por 
seu pronunciamento. Estamos na expectativa de que o Governador Itamar 
Franco entenda que dando esses dois órgãos ao Governo Federal está 
tirando dois braços da Secretaria de Agricultura. 

Fazemos coro com o Deputado João Paulo, com o Deputado Doutor Viana 
e com a Comissão de Agropecuária para que o Governador Itamar Franco 
possa rever essa posição já tomada pelo Secretário da Fazenda, não dando 
esses dois órgãos tão importantes para os agropecuaristas do Estado. 
Parabéns, Deputado. 

O Deputado Bené Guedes - Caríssimo colega Doutor Viana, é uma grande 
satisfação, nesta oportunidade, poder ser solidário com V. Exa. por sua fala , 
muito oportuna porque faz justiça ao Governador Itamar Franco e ao ilustre 
Secretário Raul Belém, que vem tendo grande atuação à frente dessa 
importante Pasta. Aproveitando a sua fala , particularmente quero dizer que a 
nossa Zona da Mata tem sido assistida pelo Secretário que esteve lá. S. Exa. 
está aproveitando dois grandes projetos da nossa região: o da piscicultura, 
através do Grupo Saboral , e da fruticultura , através de outros grupos, cor:no a 
Bela Isca, em Astolfo Dutra, e o Grupo Tiago Visconde do Rio Branco. E um 
homem que tem visão do presente e do futuro. 

O trabalho do Secretário tem sido feito de forma muito democrática, e, com 
toda razão, V. Exa. está na tribuna falando do que S. Exa. tem feito. Quero 
ainda dizer que ao lado dele está surgindo um jovem para a política de Minas 
e queremos saudá-lo, o seu Chefe de Gabinete, um jovem mineiro, Dr. José 
Fernando, que, ao lado do Secretário Raul Belém, tem demonstrado grande 
afinidade com os nossos problemas, procurando nos ajudar a resolvê-los. 
Isso é importante para Minas. Ao falar desse jovem, quero dizer que 
representa um ponto importante naquela Pasta e um grande aliado de todos 
nós. 

Parabéns a V. Exa. pelo seu pronunciamento e pelo trabalho que tem feito 
em favor de sua região. V. Exa. tem sido incansável na busca de benefícios 
para sua região. Com relação às colocações feitas sobre o CEASA e a 
CASEMG, gostaria de dizer que essa matéria precisa ser reavaliada , porque 
são dois braços fortes do setor de agricultura , como disse o Deputado Luiz 
Fernando Faria. O Secretário Raul Belém, um dos grandes aliados do 
Governador Itamar Franco, está resistindo a essa al ienação. Na Casa, essa 
questão é quase unânime. Por isso, V. Exa. tem a nossa total solidariedade 
pelo seu pronunciamento. Muito obrigado. 

O Deputado Doutor Viana - Agradeço os apartes dos Deputados Luiz 
Fernando Faria e Bené Guedes. 

~------------------------------------------------------~ 
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Dando seqüência, quero dizer que o Brasil , como um dos maiores países do 

mundo, no que diz respeito ao território, tem capacidade para ser o grande 
celeiro da humanidade. Agora, nunca se conseguiu viabilizar uma política 
adequada, certa e correta para a agricultura. O Estado de Minas Gerais, com 
esse Governo, está começando a determinar uma política para a agricultura. 
Na Assembléia Legislativa, nunca se valorizou tanto a Comissão de 
Agropecuária como agora. 

Nossos colegas estão se empenhando, juntamente com todas as entidades, 
classes e afins, para dar, por meio da Assembléia, ao Estado de Minas Gerais 
o apoio e a oportunidade de termos uma agricultura devotada à vocação que 
o nosso Estado tem, que o povo mineiro tem. 

Confio em que o nosso Governador e o nosso Secretário determinarão uma 
política agropecuária que traga progresso, desenvolvimento, gere empregos e 
faça para todos nós o que, necessariamente, deve ser feito : buscar o 
desenvolvimento das nossas Minas Gerais. 

Parabéns ao Secretário Raul Belém e muito êxito à frente da Pasta da 
Agricultura e Pecuária. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta. 
O Deputado Carlos Pimenta* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. 

Deputados, imprensa, senhoras e senhores, quero, inicialmente, prestar 
homenagem à UNIMONTES e, de uma maneira muito especial , à Faculdade 
de Medicina de Montes Claros, que, na próxima sexta-feira, comemora 30 
anos de fundação. São 30 anos de atividades, 30 anos de um trabalho social 
d_os mais importantes, 30 anos formando profissionais que, acima de tudo, 
tem um compromisso muito grande com a região . 

Sou ex-aluno daquela Faculdade. Formei-me em 1979. Há, aqui , outros 
companheiros Deputados que também são ex-alunos da Faculdade, como o 
Doutor Viana , que acabou de se pronunciar, o Dr. Arlen Santiago. O 
Deputado Gil Pereira também se formou pela UNIMONTES. Para nós, é 
motivo de muita honra, muita alegria poder enaltecer a função social dessa 
universidade e, de maneira muito especial , da Faculdade de Medicina. 

Amanhã, os 40 ex-alunos da primeira turma, que completa 25 anos de 
formada, irão encontrar-se em Montes Claros, numa festa de congraçamento, 
mas, acima de tudo, rever a região e a Faculdade. 

Parabéns à Faculdade de Medicina de Montes Claros pelos seus 30 anos. 
Parabéns à UNIMONTES. Esperamos que, com o nosso trabalho, com o 
tr.abalho desta Casa, possamos - e vamos ter a oportunidade, se Deus quiser, 
amda neste ano - aprovar uma proposta de emenda à Constituição, 
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estabelecendo que o custeio do ensino superior dos cursos universitários do 
Estado, da UEMG, da UNIMONTES, possam contar com a receita líquida do 
orçamento. Poderemos, com esse aporte maior de recursos, levar unidades 
da UNIMONTES ao Jequitinhonha, ao Vale do Mucuri e dotar as grandes 
cidades de cursos específicos, proporcionando, assim, maior oportunidade, 
principalmente aos alunos carentes. 

O Deputado Doutor Viana (em aparte) - Serei breve e quero agradecer o 
aparte. Seria uma injustiça não usar essa tribuna para falar do meu orgulho, 
da minha satisfação de ter passado pela UNIMONTES, através da FAMED, 
nossa saudosa Faculdade de Medicina . Neste ano, completo 24 anos de 
formado e, se Deus quiser, no ano que vem , quero estar cheio de vida para 
completar os 25 anos, com uma festa também memorável , porque essa é 
uma alegria muito grande para nós, que exercemos com dignidade e 
idealismo a Medicina. Aprendemos, em Montes Claros, no interior daquela 
calorosa Faculdade, a respeitar os nossos semelhantes e a dedicar a nossa 
vida para aliviar um pouco o sofrimento das pessoas. 

Parabéns a V. Exa. pela maneira gentil de homenagear a Faculdade e a 
UNIMONTES. A todos os formandos da primeira turma, que pintaram-me na 
festa de calouro, um abraço da Assembléia. Muito obrigado. 

O Deputado Carlos Pimenta* - Obrigado, Deputado Doutor Viana . 
Fica aqui a nossa homenagem, que não é somente do Deputado Carlos 

Pimenta, mas de toda a Casa, e o reconhecimento pelo trabalho magnífico 
que a UNIMONTES vem fazendo. Quero ainda, de maneira muito especial , 
homenagear os 40 alunos pioneiros da nossa Faculdade de Medicina, que 
fazem a sua festa amanhã, em Montes Claros. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, escolhi , de propósito, um tema 
extremamente importante para ser abordado aqui , o qual tem preocupado 
muito a sociedade do nosso Estado e do nosso País. Quero referir-me à 
segurança pública do nosso povo, da nossa gente. 

Há pouco tempo, quando se fazia qualquer questionário ou pesquisa de 
opinião, o povo de Minas sempre elegia como prioridades a saúde e a 
educação. Era inevitável : educação e saúde ou saúde e educação. Hoje, 
certamente - talvez por terem melhorado, com maior investimento, as áreas 
da educação e da saúde em nosso Estado -, a maior preocupação do povo 
mineiro e do povo brasileiro é a segurança pública. As nossas famílias estão 
verdadeiramente amedrontadas, acuadas em suas casas, sem participar da 
sociedade, sem sair às ruas, sem ir às escolas, às igrejas, aos 
supermercados. E Minas Gerais talvez seja o Estado que ofereça maior 
tranqüilidade ao seu povo. Mesmo assim , é necessário que nos preparemos 
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para o que está acontecendo: uma grande violência no final do século e no 
início do milênio. As nossas crianças não estão absolutamente seguras nas 
escolas. 

Soube de uma notícia, há pouco, sobre um jovem que cursa o 6° ano de 
Medicina, um jovem de classe média que foi ao cinema levando dentro de 
uma sacola uma metralhadora. Ele sacou da arma dentro do cinema, 
matando duas pessoas e ferindo outras. É necessário precaver-se contra esta 
violência que está acontecendo em nosso Estado e em nosso País. 

Quero dizer que o Secretário da Segurança Pública , o Deputado Mauro 
Lopes, tem feito um belo trabalho . Ele tem vencido as dificuldades 
enfrentadas, apesar de todos os percalços, como os problemas do DETRAN: 
MG, comprovados pela CPI , e do pouco tempo em que está na Secretaria . E 
necessário que reconheçamos o esforço do Secretário, que é um homem 
sensível e tem atendido, de maneira cordial e eficiente, todas as 
reivindicações que esta Casa e os Deputados levam. Não tem medido 
esforços para atender aos Prefeitos. Ainda há pouco, tivemos uma boa 
reunião com ele, aqu i na Casa. Recebeu uma solicitação da bancada dos 
Deputados do Norte de Minas, que lhe ped iu a construção da sede da Polícia 
Civil em Montes Claros . Garantiu que vai atender a essa reivindicação, que é 
de uma cidade com mais de 300 mil habitantes. Ele tem nos dado um 
tratamento todo especial. 

É necessário que, além de sua boa-vontade e competência, a segurança 
pública seja , de fato, um programa de governo. O orçamento da Secretaria da 
Segurança Pública para o ano 2000 é irrisório, vergonhoso. Não se aprovou 
nenhum recurso para equipar a Polícia Civil e pagar melhor seus membros, 
como, por exemplo, os Detetives e Delegados. Esse orçamento está muito 
abaixo, inclusive, do de algumas autarquias e entidades do Governo do 
Estado, ou seja, a segurança pública não foi priorizada como programa de 
governo. 

O Deputado Antônio Genaro (em aparte)* - Gostaria de complementar seu 
pronunciamento a respeito da questão da violência. É mais um dos casos em 
que, depois que a boiada escapou , todos estão querendo fazer a porteira ou 
consertá-la. A nossa sociedade, provavelmente, nas últimas três ou quatro 
décadas, procurou formar, nas universidades e escolas, jovens e crianças 
que, em vez de acreditarem na existência de Deus e na criação da 
humanidade, crêem na teoria da evolução. Imaginem a criação de uma 
criança ou de um jovem sem parâmetros de temor a Deus! Um jovem que 
acredita que veio do macaco ou do acaso cria-se sem parâmetros morais. A 
ciência pode continuar lutando, e o Governador pode continuar gastando 
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dinheiro com a segurança, pois isso é necessário para que possamos 
resolver o problema no nível do Estado e do Brasil , mas é bom sempre 
lembrar, principalmente a V. Exa. , que é médico e estudou em uma escola 
onde se ensinou a teoria da evolução, que vivemos uma situação perigosa. 
Felizmente, nesta última década, centenas de cientistas deixaram de lado a 
crença de que o homem evoluiu do macaco, passando a crer que o homem é 
uma criação de Deus. Atualmente , existem livros de cientistas que 
desenvolvem a teoria de que o homem foi criado por Deus. 

Apenas faço este aparte para lembrar que é importante o fato de os jovens 
e adultos acreditarem em Deus e terem temor a Ele, pois, assim , não serão 
mais violentos. Quem acredita vir do macaco não tem mais nada em que 
acreditar e pode fazer o que quiser, sem medir as conseqüências. 

O Deputado Carlos Pimenta* - Ouço as palavras do Deputado Antônio 
Genaro, que tem as suas convicções religiosas, que respeitamos. O senhor 
tem feito um grande trabalho nesse sentido, não só nesta Casa, como 
também fora dela. Concordo perfeitamente com suas palavras. Só iremos 
acabar, de fato, com a violência, no momento em que substituirmos esse 
sentimento, no coração das pessoas, por outro maior, como o de 
solidariedade, de amor, de temor a Deus e, principalmente, de aceitar Deus 
na vida e nas ações. Isso é inquestionável. 

Entretanto, ao lado dessa necessidade de colocarmos Deus na nossa vida, 
é necessário tomarmos as iniciativas necessárias, como dotar a Polícia Civil 
com melhor aparato e os policiais com melhores condições para cumprir seu 
papel. Nós, legisladores, temos , além de tudo isso, uma oportunidade a mais 
em nossas mãos com vistas a se corrigir um erro grave no orçamento do 
próximo ano, que está sem recursos para fazer com que a Secretaria da 
Segurança Pública possa cumprir seu papel. Não ad ianta Secretário com 
boa-vontade e detetives determinados, competentes e experientes no 
cumprimento de seu papel, se não tivermos os recursos necessários. 

São Paulo, por exemplo , já está estabelecendo uma nova taxa de 
segurança para toda a população. Não queremos receber nesta Casa um 
projeto dessa natureza, onerando ainda mais a população, jogando em seus 
ombros essa carga tributária, que significa uma falha , uma lacuna do Poder 
Executivo. Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
Questão de Ordem 

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, queremos levantar uma 
questão de ordem fundamentada no§ 1° do art. 204 do Regimento Interno. 

Sr. Presidente, encontra-se em tramitação nesta Casa o Projeto de Lei no 

~~--------------------------------------------------------------~ 
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581/99, que estima as receitas e fixa as despesas do orçamento fiscal do 
Estado de Minas Gerais e do orçamento das empresas controladas pelo 
Estado para o exercício de 2000. 

O Regimento Interno, na Seção IV do Capítulo I do Título Vil , dispõe sobre 
a tramitação de proposições sujeitas a procedimentos especiais, como é o 
caso do projeto de lei do orçamento. A Subseção il contém o art. 204, que, no 
seu § 1°, estabelece normas para a discussão e votação do parecer na 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.(- Lê:) 

"Art. 204- .... ... .... .... ...... ........... .. ............ .... ...... .... .. ... ....... .... ......... . . 
§ 1°- Da discussão e da votação do parecer na Comissão de Fiscalização 

Financeira e Orçamentária poderão participar, com direito a voz e voto, dors 
membros de cada uma das comissões permanentes às quais tenha sido 
distribuído o projeto, observado, tanto quanto possível , o princípio da 
proporcionalidade das representações partidárias ou do Bloco Parlamentar". 

Como se vê, Sr. Presidente, o dispositivo citado garante, de maneira 
inequívoca, que todos os membros das comissões permanentes que 
compõem esta grande comissão constituída para dar parecer sobre o projeto 
do orçamento tenham direito a voz e voto, isto é, possam discutir e votar o 
parecer. 

Durante a tramitação do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, sujeita 
aos mesmos procedimentos especiais de que trata a Seção IV do Capítulo I 
do Título Vil do Regimento Interno, ocorreu o descumprimento das normas 
regimentais , uma vez que os representantes das comissões permanentes 
foram impedidos de exercer seu direito de voto, por ocasião da apreciação do 
parecer. 

Onde a lei não distingue, não cabe ao intérprete distinguir, Sr. Presidente. 
Por essa razão, não podemos aceitar nenhum entendimento que vise a 
restring ir a participação do Deputado membro da comissão na apreciação do 
parecer. 

Desta forma, solicitamos a V. Exa. , que oriente os Srs. Deputados para que 
não pairem dúvidas sobre os procedimentos que devam ser adotados, a fim 
de garantir a todos os Deputados membros da comissão o direito que lhes é 
conferido pelo § 1 o do art. 204 do Regimento Interno: voz e voto na 
apreciação do parecer sobre o Projeto de Lei do Orçamento. 

Sr. Presidente, essa é a questão de ordem que queremos suscitar. Não 
gostaríamos de ocupar a tribuna para falar sobre o descumprimento, mais 
uma vez, do Regimento Interno. Na LDO já denunciamos esse procedimento. 
O Presidente, no uso das suas atribuições - nesse caso, incorretamente -, 
interpretou o Regimento, e não cabia interpretação, por ele ser absolutamente 
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claro e explícito. Assim , por uma decisão da Mesa, foram prejudicados os 
Deputados membros das comissões. Portanto, não aceitamos outra 
interpretação e formulamos essa questão de ordem, esperando que V. Exa. 
se possa pronunciar, dizendo que irá respeitar o Regimento Interno no que 
tange à discussão e à votação do parecer sobre a lei do orçamento para o 
ano 2000. Era essa a questão de ordem , Sr. Presidente. Desde já 
agradecemos. 

O Sr. Presidente - A Presidência vai avaliar as ponderações do nobre 
Deputado e responderá a questão de ordem oportunamente. 

2a 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 1 a Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a 
apreciação de pareceres e de requerimentos . Estão abertas as inscrições 
para o Grande Expediente da próxima reunião. 

Questões de Ordem 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, como V. Exa. pode perceber, 

não há "quorum" para a continuação dos trabalhos . Solicito que V. Exa. 
encerre a reunião. 

O Deputado Paulo Pettersen - Sr. Presidente, solicito a V. Exa. que faça a 
recomposição do "quorum" e peça ao Deputado Miguel Martini que, quando 
aparecer aqui, não insista em acabar com a reunião, porque temos trabalho 
que fazer. Gostaria, Sr. Presidente, que o Deputado fosse orientado para que 
ajude a limpar a pauta. Acho conveniente que se faça a recomposição do 
"quorum". 

O Sr. Presidente- É regimental. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que 
proceda à chamada dos Deputados, para recomposição do "quorum". 

O Sr. Secretário (Deputado Ambrósio Pinto)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada dez Deputados, número 

insuficiente para a continuação dos trabalhos. 
Encerramento 

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunrao, convocando os 
Deputados para a reunião de debates de amanhã, dia 5, às 9 horas. 

ATA DA REUNIÃO DE DEBATES, EM 5/11 /99 
Presidência do Deputado João Paulo 

Sumário: Comparecimento- Falta de "quorum". 
Comparecimento 

~~----------------------------------------------------------------J 
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- Comparecem os Deputados: 
Gil Pereira- Aílton Vilela- Ambrósio Pinto - Antônio Júl io- Arlen Santiago-

Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Fábio Avelar - João Paulo - Marco Régis -
Mauri Torres- Wanderley Ávila . 

Falta de "Quorum" 
O Sr. Presidente (Deputado João Paulo) - Às 9h15min, a lista de 

comparecimento não registra a existência de número regimental. A 
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de "quorum", e convoca os 
Deputados para a reunião especial de segunda-feira , dia 8, às 20 horas, nos 
termos do edital de convocação. 

ATA DA 41a REUNIÃO ESPECIAL, EM 14/10/99 
Presidência dos Deputados Anderson Adauto e Antônio Carlos Andrada 

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Destinação da reunião- Palavras do Sr. Presidente- Palavras do Sr. Delúbio 
Gomes Pereira da Silva - Palavras da Sra. Maria Cristina Mac Dowell 
Dourado Azevedo - Registro de presença - Palavras do Sr. José Francisco 
Milagres Primo - Esclarecimentos sobre os debates - Debates -
Encerramento. 

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

Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Alberto Bejani - Alvaro Antônio -
Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada 
- Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio Roberto - Bené Guedes - César de 
Mesquita - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma 
Diniz - Doutor Viana - Eduardo Daladier - Eduardo Hermeto - Elaine 
Matozinhos- Elmo Braz- Ermano Batista- Fábio Avelar- Glycon Terra Pinto -
Hely Tarqü ínio- Ivo José - João Leite- João Pau lo- João Pinto Ribeiro- José 
Henrique - José Milton - Luiz Fernando Faria - Márcio Kangussu - Marco 
Régis - Maria José Haueisen - Mauri Torres - Mauro Lobo - Olinto Godinh~ -
Rêmolo Aloise - Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues - Sebastlao 
Navarro Vieira -Wanderley Ávila . 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Às 9h15min, declaro aberta 

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

Ata 
- O Deputado Antônio Carlos Andrada, 2°-Secretário "ad hoc", procede à 
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leitura da ata da reun ião anterior, que é aprovada sem restrições . 

Composição da Mesa 
O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa os 

Exmos. Srs. Delúbio Gomes Pereira da Silva, Diretor do Departamento de 
Previdência Social do Serviço Públ ico do Ministério da Previdência Social ; 
Maria Cristina Mac Dowell Dourado Azevedo, Pesqu isadora do IPEA, e José 
Francisco Milagres Primo, Prefeito Municipal de Senhora dos Remédios. 

Destinação da Reunião 
O Sr. Presidente- Destina-se esta reunião à abertura do Ciclo de Debates 

O Município e as Reformas Administrativa , Previdenciária e Política. 
Palavras do Sr. Presidente 

Srs. Deputados, Sr. Diretor do Departamento de Previdência Social do 
Serviço Público do Ministério da Previdência Social , Dr. Delúbio Gomes 
Pereira da Silva; senhores debatedores, Maria Cristina Mac Dowel l Dourado 
Azevedo e José Francisco Milagres Primo; senhoras e senhores presentes, 
constitui princípio basilar do regime federativo e democrático que os 
municípios, da mesma forma como a União e os Estados, são entidades 
autônomas. O preceito é sacramentado pela Constituição Federal em vigor, 
mas é lamentável reconhecer que, na prática , a autonomia municipal tem sido 
debilitada por um poder central autocrático e freqüentemente discriminatório. 

Restaurar a autonomia dos municípios é, pois, condição "sine qua non" para 
que a organização político-administrativa do Brasi l seja implementada em 
benefício do povo brasileiro. 

A doutri na municipalista jamais perdeu sua oportunidade, porquanto a 
realidade nacional espelha-se nos próprios municípios. É na vida comunitária , 
no dia-a-dia das coletividades que vivem no âmbito municipal , que se criam 
as expectativas legítimas e as reivindicações fundamentadas no bem público. 
Transformar os municípios em entidades fantasmas, absolutamente 
dependentes de repasses federa is e à mercê do critério personalista dos 
governantes federais, é processo inaceitável. Por essa razão, as reformas 
institucionais em andamento, incluindo as áreas administrativa , previdenciária 
e pol ítica, passam sempre e, no final , se voltam para os municípios 
brasileiros. Quer isso dizer que deles não podemos fazer abstração nesta 
fase reformulatória: é neles que recolhemos os subsídios, e é neles, ao final , 
que serão concretizadas as mudanças. 

O presente ciclo de debates nos dará ensejo de ouvir a palavra de 
personalidades conceituadas, todas elas em sintonia com o processo de 
reformas . A questão previdenciária e suas impl icações nos municípios serão 
objeto de palestra do Dr. Delúbio Gomes Pereira da Silva, Diretor do 
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Departamento de Previdência Social do Serviço Público _do Ministério ~a 
Previdência Social. A reforma administrativa e suas 1mpl1caçoes na autonomia 
dos municípios serão o tema sobre o qual discorrerá a Ora. Cláudia_ C~stin . 
Quanto à reforma política em face do municipalismo, com suas tendenc1as e 
perspectivas, estará a cargo do Deputado Bonifácio Tamm de Andrad~ . Em 
relação aos debatedores, poderão verificar que se trata , sem exceçao, de 
renomadas autoridades no assunto. 

Como vemos, será realmente um grande privilégio esse que vamos ter, de 
ouvir falar e discuti r sobre temas de direito por parte de quem de d1re1to. A 
contr,ibu ição expressiva dos apresentadores e debatedores dá-nos a certeza 
de que esta é mais uma iniciativa grandemente oportuna desta Casa . . 

Em nome da Assembléia Legislativa do Estado de Mmas Gera1s, 
agradecemos aos senhores expositores, debatedores e participantes. A 
todos , apresentamos votos de bom trabalho e declaramos instalado este 
encontro . 

Palavras do Sr. Delúbio Gomes Pereira da Silva 
Cumprimento a todos em nome do Presidente desta Casa, Deputado 

Anderson Adauto, e os demais participantes deste evento; quero d1zer que o 
Ministério da Previdência sempre se dispõe - e fica extremamente agrade_c1do 
_a participar das discussões sobre a questão previdenciária em nosso Pa1s .. 

o tema de que vamos tratar, a previdência no setor mun1c1pal , e 
extremamente relevante, em virtude da legislação que foi aprovada no f1nal do 
ano passado, a Lei n° 9. 717 . Mas, antes que comecemos a comentar so~re o 
sistema de previdência municipal , seria interessante fazer um breve h1stonco 
da questão previdenciária e do motivo de todas as mudanças a part1r do final 
de 1998. 

A origem do setor públ ico com a questão do Estado considerando os 
servidores como bens do Estado fez com que as aposentadorias dos 
servidores fossem sempre custeadas diretamente dos orçamentos fisca1s dos 
entes públicos , da União, dos Estados e dos ~unicípios : As ~~osentadonas 
sempre foram consideradas não como benefiCIOS prev1denc1anos, mas as 
aposentadorias e pensões no setor público fizera~ com que os custos desse 
sistema , que era totalmente assumido pelo ente publ1co, o pagam_ento dess~s 
aposentadorias e pensões, ficasse impraticável, em tal s1tuaçao, que nao 
houve condições de arcar com esse custo. 

Além disso, houve a transformação de muitos servidores, que ~ram 
contratados pelo reg ime da CLT e passaram a ser servidores estatutanos. 
Essas mudanças, aliadas à falta de limite para idade de apo~entadona no 
setor público, à falta de contribuição e à contagem de tempo fictiCIOS, fizeram 
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com que o sistema inchasse muito do lado do inativo. Houve uma 
transposição imensa de servidores que estavam em plena capacidade 
laborativa e foram para a inatividade. As regras para concessão de 
aposentadoria , na Constituição de 1988, eram extremamente generosas e 
benevolentes no sentido da concessão. Os critérios que poderemos comentar 
rapidamente é que a sociedade brasileira era uma sociedade rural até 20 
anos, e qual de nós, na imensa maioria dos servidores públicos, não tem 
tempo de trabalho rural para contar no tempo para se aposentar? Qual de nós 
não tem, no histórico familiar, pessoas oriundas do campo? Essa é a 
consideração do tempo rural , sem que houvesse contribuição para tal. 

A contagem no setor público, que é muito comum na imensa maioria dos 
Estados brasileiros , nos municípios e também na União, tinha a contagem de 
férias-prêmio em dobro e, além disso, a falta total de vinculação do que nós 
contribuímos durante a vida como servidores e a nossa remuneração, porque 
a nossa aposentadoria sempre é pelo valor da data da aposentadoria, em 
vários casos, ainda com inclusão de percentuais, que não tinham 
contrapartida durante o tempo em que estávamos em atividade. Isso tudo fez 
com que ocorressem no País situações como servidores públicos federais , 
com 40 anos de idade, aposentados. Isso para homens, e 37 anos para as 
mulheres. É lógico que estamos citando casos os mais extremos para tentar 
colocar a situação histórica do porquê da Emenda à Constituição n° 20 e o 
porquê da Lei n° 9.717. Essas regras que estamos colocando como contagem 
do tempo fictício, contagem do tempo rural , a não-contrapartida do que você 
contribui com o que você recebe na aposentadoria , principalmente nas 
categorias mais favorecidas, da área de fiscalização, da magistratura, das 
procuradorias , das áreas militares de altas patentes. Essas foram as 
categorias que mais se organizaram e trouxeram esse peso da conta 
prev idenciária aos entes públicos por todo o País . 

Um servidor público aposentado com 40, 42, 45 anos está em plena 
capacidade laborativa, e vai receber de 20 a 30 anos de pensão. A conta de 
aposentadoria e pensão em qualquer cálculo atuarial não estaria prevista . Só 
para resgatar a previdência social , pressupõe, como no histórico de Bismark, 
que, na falta de capacidade laborativa, ou por questão de idade ou de risco da 
atividade, você recebe provento para não ficar desamparado. Essa era a 
realidade. Só que, a Constituição de 1988 e as regras, principalmente no 
setor público, fizeram com que várias pessoas considerassem a 
aposentadoria como mais um rendimento, e elas retornariam ao mercado de 
trabalho. Esse pequeno histórico fez com que hoje, em dados concretos, a 
previdência da União tenha previsão, para o ano de 1999, de uma diferença , 
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entre o que se arrecada com servidores, mais o que está se gastando, de 
R$19.000.000.000,00 na União. Nos Estados, pelas informações que foram 
passadas, temos uma diferença, entre a contribuição dos servidores para o 
gasto de inativos e pensionistas, na ordem de R$14.000.000.000,00 . Nos 
municípios, na ordem de R$3.000.000.000,00. Esta é a conta para o setor 
público nas três esferas. 

Então essas são as características que comentamos e poderíamos 
coment~r várias e várias situações em que as pessoas consegu iram 
aposentadoria na regra dentro da legalidade, como era a lei , mas 
conseguiram essa aposentadoria em que o ônus para a sociedade e par~ 
todos os contribuintes teria que ser discutido. O Congresso, numa emenda a 
Constituição, em 1995 - ela tram itou durante quatro anos no Congress? 
Nacional -, promulgou , no final de dezembro passado, a Emenda a 
Constituição n° 20. Houve mudanças rad icais no setor públ ico, onde, apesar 
da regra de transição, conseguimos colocar limites de aposentadona para 
homens e mulheres, o que, em médio e longo prazo, dá efeito sobre o custo 
para a previdência. Só que o curto prazo ainda não está resolvido. 

Quando colocamos que, na regra geral , o servidor público, para se 
aposentar, tem que ter 60 anos de idade e 35 anos de contribu ição, se 
homem, e, se mulher, 55 anos de idade e 30 anos de contribuição, estamos 
resolvendo em médio e longo prazo. Só que a conta que estamos falando de 
R$19.000.000 .000,00 para a União, dos R$14 .000.000.000,00 para os 
Estados e dos R$3.000.000.000,00 para os municípios, essa precisa ser 
resolvida com atitudes e procedimentos agora e com regras que foram 
colocadas com a Lei n° 9.717, de 27/11/98, que trata das normas gerais de 
regime próprio de previdência. Essa lei trouxe várias modific~ções a~s 
regimes próprios de previdência, tentando uniformizar uma questao que nao 
era uniformizada. Com a Constituição de 1988, a liberalidade para que os 
entes públ icos pudessem ter reg ime próprio de previdência , houv~ uma 
generalização de regimes por este País sem critérios mínimos de calcul~s 
atuariais e de bases que garantiriam sua viabilidade. Houve uma prohferaçao 
de reg imes por este País sem critério algum e, geralmente, pensando_, entre 
os reg imes, as condições mais favoráveis aos servidores e ma1s favorav~l ao 
equ ilíbrio do sistema. Chegou a tal ponto a falta de regras nos reg1mes 
próprios, que um município, no Estado de São Paulo, aprovou, na Câmara 
Municipal , a aposentadoria de um cavalo. 

Vamos comentar rapidamente a compensação financeira , que é uma 
grande conquista para os municípios e os Estados, pela qual _a_ União ':_a i 
repassar recursos de aposentadorias que os Estados e os mun1c1p1os estao 
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pagando, mas que teria que entrar com uma parte. Vários e vários Estados 
chamaram a si a responsabilidade da contagem do tempo do servidor fora do 
Estado. Ao assumir a responsabil idade de considerar tempo na iniciativa 
privada, por exemplo, na mercearia do João, sem que houvesse carteira de 
trabalho assinada - o Estado teve que reconhecer esse tempo por justificativa 
judicial , admin istrativa -, assumiu também ônus que não deveria, ônus que é o 
do INSS. É importante destacar que é responsabilidade do ente públ ico o 
tempo de contribu ição, o tempo de serviço nele. Cabe ao servidor público 
procurar o seu direito em razão de tempo fora . 

Em vários Estados e municípios, houve a consideração de tempo, sem que 
o INSS reconhecesse aquele tempo pelo próprio ente público. Isso tudo são 
mazelas que trazem déficit para o regime. Assim, a Lei n° 9.717, de normas 
gerais, veio estabelecer alguns parâmetros de regime, para que os municípios 
não venham a ser a União de hoje, na qual há dificuldades imensas no trato 
da previdência , a despesa com inativos já é quase o valor da despesa com 
ativos. Já está em 47% o valor da folha de inativos no conjunto da despesa 
com pessoal. 

Essas foram as preocupações que trouxemos para a ed ição da Lei no 
9. 717. E, entre os parâmetros fundamentais , está a reforma previdenciária, 
que diz que qualquer regime de previdência, a partir de 15/12/98, deve ser 
baseado em equil íbrio financeiro atuarial. Necessita-se da elaboração de 
estudos, em que, considerando a massa dos servidores, a remuneração 
média, o tempo passado fora do ente público, possam ser estabelecidas 
alíquotas que tenham garantia de viabilidade do sistema, não como hoje, em 
que, pela história do Estado brasileiro, vários e vários municípios, 
praticamente, não cobram nenhum valor para o custeio da aposentadoria. No 
Estado de Minas, por exemplo, há o convênio com o Instituto de Pensão de 
Minas, para pagamento de pensões. 

Então, o custo previdenciário, para vários municípios, é bem aquém do que 
garantiria a viabilidade financeira atuarial. Assim, a regra fundamental é a 
discussão de quanto deve ser a alíquota para que o sistema tenha viabilidade 
em médio e longo prazos. 

Junto com isso, há o caráter contribu tivo. Uma figura do Estado brasileiro 
deixou bem claro para os servidores que existem regras diferenciadas para 
eles se aposentarem, garantidas constitucionalmente pelo art. 40 da 
Constituição Federal. Entre tais critérios diferenciados, podemos destacar, 
como tendo maior relevância, a garantia da última remuneração quando se 
aposenta, o que chamamos de aposentadoria integral, que não é garantida 
aos segurados do INSS. Para que vocês tenham esses benefícios, é 
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necessário discutir o cálculo atuarial e é preciso contribuir para o sistema com 
as alíquotas que serão calculadas pelos estudos atuariais . Esse é o princípio 
fundamental para a garantia de que um sistema de previdência tenha 
consistência . 

Outra questão extremamente importante para comentarmos é o número 
mínimo de servidores para a constituição do regime . Esse foi um dos maiores 
motivos de divergência entre os municípios e o Governo Federal para a 
f ixação ou não da instituição e manutenção de regime próprio de previdência . 
Quero externar a posição atual do Ministério. O Ministro, em reuniões com 
entidades representativas dos municípios, ficou de elaborar um estudo de 
viabilidade atuarial para os regimes próprios existirem , mesmo que tenham 
números inferiores a 1.000 servidores, entre ativos e inativos. 

Então, no momento, o que posso dizer é o segu inte: o Ministério da 
Previdência não está aplicando as sanções aos municípios que não 
cumpriram os critérios da Lei n° 9.717. Não se estão aplicando as 
penalidades e o critério dos 1.000 segurados, dos 1.000 servidores, no qual 
havia maior divergência entre os municípios e a União. Portanto, está sendo 
estudada uma possível flexibilização. Provavelmente, vai ser considerada 
muito mais a comprovação da viabilidade atuarial pelo estudo de cada caso, 
de cada município, mesmo com 600 servidores entre ativos e inativos. Com 
essa comprovação, provavelmente, esse município continuará tendo ou 
poderá instituir seu reg ime de previdência . 

Enfim , quanto ao critério com relação ao qual estava havendo uma grande 
divergência, é essa posição que adotamos hoje: está sendo feito um estudo 
no Ministério da Previdência para a flexibilização desse número. 

Outra questão, também diretamente relacionada aos critérios da Lei n° 
9.71 7, é a vedação de convênios e consórcios, o que, no Estado de Minas, é 
muito bem representado. O número de municípios que têm convênio com o 
Instituto de Pensão do Estado é extremamente elevado. Sei que existem 
liminares para sua manutenção. Só volto a insistir na justificativa do Ministério 
e do Congresso Nacional quando da aprovação dessa redação. 

Convênio e consórcio nem contratos administrativos são. Apenas são 
meros ajustes, atos administrativos, passíveis de rompimento, de dissolução 
a qualquer momento. E, quanto à previdência , temos que considerar sempre 
méd ios e longos prazos. Não dá para discutir previdência em curto prazo. 
Não se conversa sobre qualquer regime de previdência em menos de 35, 40 
anos. Portanto, o convênio e o consórcio não são meios jurídicos capazes de 
garantir a viabilidade e a solidez de um regime. 

Além disso, o regime próprio de previdência que está previsto é bem claro: 
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é assegurado ao servidor público, titular de cargo efetivo, aposentadoria nos 
moldes do art. 40. Por exemplo, no Estado de Minas, se_ falt~r , por algum 
motivo, assistência do Instituto de Pensão, a . obngaçao ongmana 
constitucional é do ente público, do município. Não da para falar que, se o 
Instituto não tiver recursos para pagar, o problema é do pensionista . Isso ~ão 
é verdade, porque, se 0 pensionista entrar na justiça , o res~onsavel 
constitucional para a garantia do seu sistema de aposentadona e o ente 
públ ico, ou seja, o município. . . 

E, mesmo para a garantia da viabilidade econômica e finance1ra atuan~ l _de 
um sistema, quanto mais houver previsão de todo o estudo dos b~~ef1c1os 
pagos, melhor. Então, decidindo o ente público, decidindo o mun1c1p1o pela 
manutenção do regime, que o faça por completo, amparando to~os os 
benefícios previstos no art. 40. Essa é a razão de ser da vedaçao dos 
convênios e consórcios. . _ 

Não queria nem entrar na questão política , de que temos _obng~çao , po_rque 
não podemos deixar de analisar todos os vetores de ~~a. s1tuaçao. lmag1nem 
a união de cinco municípios de uma mesma base part1dana para o pagament~ 
de aposentadorias e pensões. Na primeira mudança de man~ato_s , h~v~ra 
uma miscigenação de partidos completamente opostos no sent1do 1deolog1co 
e de sustentação de governo. Se um deles resolve n~o mais _entrar co~ 
recursos naquele consórcio porque quer voltar a ter ~ propno reg~me , havera 
problemas. Já começará, no tripé, na sustentaçao do conven1o ou do 
consórcio, em que é fundamental a participação de todos, talvez somente por 
uma divergência partidária , o rompimento. _ 

se 0 Prefeito "X", por exemplo, começa a atrasar, o outro pode nao quer~r 
entrar com recursos, porque estará financiando um sistema em que nao 
haverá recolhimento. Se um Prefeito consegue um parcelamento para o 
pagamento dos atrasados, o outro pode pensar que e:tá p~gando em d1a e 
que deve, então, pedir também parcelamento. Enta_?,. sao tod_as _ essas 
questões que maculam e inviabilizam o sistema de convemo e ~~n~orc1o . 

Outra questão fundamental da Lei n° 9.717 é que o ~uniCipiO de~e _ter 
receita diretamente arrecadada, ampliada, supenor as transferenc1as 
constitucionais da União. Cabe uma informação: foi editada a Me~1da 
Provisória n° 1.891 , em 24/9/99, que alterou o parágrafo único ~a Le1 ~o 
9.717. Na redação original , a receita diretamente arrecadada e ampl1~da tena 
que ser superior às transferências da União e dos ~stados . Tmhamos 
corrigido isso na Portaria n° 4.992, mas foi agora aplicado pela Med1da 
Provisória n° 1.891. . .. 

Então, hoje, a definição é clara e rápida : toda a receita do mumc1p1o, menos 
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o FPM, tem que ser superior ao FPM. A regra é esta . Ainda teria algo de IPI 
relativo a exportação, mas, para a imensa maioria dos municípios, o 
enquadramento é o seguinte: da receita corrente do município menos o FPM, 
subtrai-se o FPM, e o resultado tem que ser superior ao FPM . Se não for, ele 
está com a vedação da Lei n° 9.717 para a manutenção do regime . O 
Ministério da Previdência Social , o Governo Federal entende que esse 
dispositivo é presumível da sua manutenção pela razão da sua existência. 

O Congresso Nacional , quando aprovou a Lei n° 9.717, entendeu que o 
município que não tinha base econômica sólida, que dependia praticamente 
das transferências condicionais - entendemos FPM - não deveria ter regime 
próprio de previdência, e, sim, estar vinculado ao regime geral de previdência 
social , o INSS. Essas são as regras principais da Lei n° 9.717. Essa lei -
escuto isso sempre dos Prefeitos e dos Secretários de Administração - veio 
para viabilizar o sistema, com a vedação da utilização dos recursos da 
Previdência Social para a assistência à saúde. Isso seria a garantia da 
viabilidade do sistema. Por quê? Porque representa a despesa com a saúde 
em curto prazo. Isso é muito comum quando o município é novo. Esse é o 
caso de vários municípios no Estado de Minas. Nesses, há um grupo de 300 
ou 400 servidores novos, que não têm expectativa de se aposentar e receber 
os benefícios previdenciários em curto prazo, só em médio e longo prazo. 
Então, começa a haver reserva técnica naquele Instituto, em razão do 
recebimento das contribuições tanto dos servidores quanto dos municípios. 
No primeiro mês, há de R$10.000 ,00 a R$20.000,00 na conta do Instituto e há 
a previsão, que pode ser gasta com saúde, ou seja , com consultas, exames, 
operações e internações. Isso tudo faz a sangria dos recursos ; depois, 
faltarão recursos para o pagamento das aposentadorias e pensões do futuro 
e passaria a ser um reg ime de repartição, como é o da União, que está nessa 
situação caótica . 

Outra questão é a constitucional : se ele não atende o conjunto da 
população brasileira . Não podemos privilegiar A, B ou C. Isso é o que vamos 
falar com relação ao Sistema Único de Saúde. A Constituição de 1988 
garante acesso universal à saúde. A retirada de recursos da Previdência para 
o atend imento da saúde dos servidores estará inviabilizando a Previdência 
para o atendimento à saúde, em detrimento da coletividade do município, do 
Estado e da União, porque os recursos para a saúde são do orçamento fisca l 
para toda a sociedade, e não para um determinado grupo da sociedade. O 
Governo Federal quer deixar bem claro que, em momento algum, está-se 
pensando em ferir o princípio da autonomia federativa. O município, se assim 
acordar com os seus servidores e entender que deve ser mantido um regime 
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de saúde e assistência à saúde, que o faça em contas separadas e em 
alíquotas separadas. Se o município tem estrutura para suportar algum ônus 
em seu orçamento fiscal e os servidores entrarem com alguma contrapartida , 
distinta da Previdência Social , para a assistência à saúde, isso é ótimo. Não 
se pode utilizar recursos da Previdência para a garantia de assistência à 
saúde. 

Juntamente com isso, há a questão da Lei n° 9 .717, que veio fazer a 
vedação a empréstimos tanto para servidores quanto para entes públicos. 
Comentarei uma situação, que não é tão rara em todo o País. Um Prefeito, 
ciente da importância do Instituto de Previdência para a aposentadoria futura 
dos seus servidores, cumpria , integralmente, o recolhimento das 
contribuições dos servidores e do município. No final do seu mandato, o 
município tinha um valor "x" de recursos e reservas técnicas naquele regime 
de autoprevidência . Ocorria a mudança do mandatário municipal. Na primeira 
mudança que ocorresse, mesmo que fosse na gestão daquele Prefeito, se 
ocorresse falta de recursos fisca is, que é comum em todos os entes públicos 
neste País, da União aos municípios, seriam utilizados os recursos desse 
Instituto. Imaginem, próximo à sua casa , ou próximo à prefeitura, um instituto 
que receba R$1 00.000,00 por mês de FPM, tenha R$2.000.000,00 guardados 
em seu fundo de previdência . Isso gerava uma expectativa muito grande. 

Gostaria de deixar bem claro que- e é comum escutar isso da platéia -, de 
alguma maneira, já foi feito isso no INSS, durante o início do INSS com o 
INPS, quando, com as un ificações de regimes, não tínhamos despesa maior 
do que a receita , ou seja , naquela época, poderia ter s ido formada uma 
reserva técnica. Os valores das contribuições dos trabalhadores brasileiros 
mais as das empresas brasi leiras eram muito superiores aos gastos com 
aposentadorias e pensões naquela época. Esses recursos foram utilizados 
para a ltaipu, a ponte Rio-Niterói, para Brasília , a USIMINAS e todas as outras 
várias infra-estruturas feitas no País . Isso não se discute, mas não houve um 
retorno desses investimentos para a conta da Previdência. Então, hoje, há 
essa situação, também, para os Estados. A Lei n° 9.717 é para que não 
ocorra isso nos municípios. Ainda em um passado recente, os municípios 
aprovavam leis, na Câmara Municipal, pegando todo o valor da reserva 
técnica para investimentos no município. Não vamos nem discutir a 
viabil idade social da justiça na aplicação desses recursos . Estou falando do 
ponto de vista prev idenciário. Utilizavam-se os recursos da Previdência, e não 
havia como fazer o retorno, porque os orçamentos fiscais , de uma maneira 
geral , estavam bastante justos. Então, depois, não havia como retornar esses 
recursos, e íamos chegar na situação da União. A Lei no 9.717 veio para 

~~--------------------------------------------------------------~ 
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deixar bem claro que "é vedado o empréstimo a ente público e aos 
segurados". _ . . o 

Para finalizar, gostaria de comentar mais dois pontos, com relaçao a Le1 n 
9.717, que são extremamente importantes: o limite de do1s por um para a 
contribuição do ente público . De acordo com o cálculo atuanal fe1to. pelos 
municípios, deve-se levar em conta que, por exemplo, se chegar um~ aliquota 
de 30%, a divisão desse bolo deve ser de dois por um. Em uma aliqu~ta de 
30% total de um sistema de previdência , o município pode entrar ate com 
20%. Nesse caso, os servidores entrariam com 1 0%. Então, par~ cada 
R$1 ,00 que os servidores públicos entrarem para o sistema de p~ev1denc1a , o 
ente público não pode entrar com mais do que R$2,00 . Essa e uma regra 
extremamente importante. . ... 

Outra regra é com relação aos 12% da receita corrente liqu~da . Para a 
grande maioria dos municípios, esse é um limite facilmente atmg1vel , porque 
os municípios ainda estão com a despesa de pessoal ba1xa, pnnc1palmente 
os mais novos. Não estou falando com relação a Belo Honzon~e e aos 
municípios maiores do Estado, que tenham tradição de ema~c1paçao e uma 
base de servidores com a faixa de idade maior do que a med1a de 20 a 30 
anos. 

Essa regra de 12% será revista em razão da decisão do Supremo, po_rque, 
para ser plausível de ser resolvido e atingido, é extremamente necessana a 
repartição do custo do benefício previdenciário en!re todos_ os_ servidores, 
ativos, inativos e pensionistas. A não-part1c1paçao dos 1nat1vos e dos 
pensionistas ocasionará a rediscussão desse limite de . 12% da receita 
corrente líqüida . O momento não é para se preocupar com 1s~o , apesar de a 
imensa maioria dos municípios atingir esse valor, ele sera red1scut1do e 
reanalisado. Acredito que, com relação à Lei no 9.717, no pr!meiro momento, 
0 que tínhamos a falar sobre previdência era isso. E extremamente 
importante que venham questões de vocês para que possamos aprofundar 
mais na discussão sobre a Previdência . Muito obngado. 

Palavras da Sra. Maria Cristina Mac Dowell Dourado Azevedo 
Bom-dia a todos ao Presidente da Mesa e a todos vocês . Gostaria de fazer 

alguns comentário~ , mas a minha especialidade são os municípios n:uito ma1s 
do que a Previdência. Então, focalizarei mais o que acontecera com os 
municípios. Qualquer reforma que pense neles tem de conhecer a d1vers1dade 
regional do Brasil. Quando se fala em município,_ ten: de se leva~ _em 
consideração a quantidade deles existentes no Brasil. Ha 5.5_27 munlc1 p1os. 
Quase 50% deles têm até 50 mil habitantes. Trata-se de mun1c1p1os sem ba:e 
econômica, sem receita corrente própria, e a contribuição para a arrecadaçao 
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do INSS é muito baixa. O impacto sobre os municípios não será, portanto, 
homogêneo. Não estou levando em consideração as macrorregiões e as 
Regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, ou seja, nas 
microrregiões do Brasil , veremos essa grande diversidade. Em Minas Gerais, 
podemos ver claramente um miniBrasil , porque há a região Nordeste, que é 
quase um Nordeste do Brasil ; há o Sul , que se assemelha com São Paulo; e 
há o Centro-Oeste. Então, há uma diversidade muito grande. 

A partir de Minas Gerais, podemos tentar analisar os impactos não apenas 
da reforma da Previdência , como também das demais reformas, sobre os 
municípios brasileiros. Nunca poderemos estudar um município de até 50 mil 
habitantes como estudamos as capitais brasileiras. Qualquer reforma e 
estudo têm de partir do princípio do que está acontecendo na base, para, 
depois, pensarmos no que poderá ser fe ito para melhorar os . municípios. 
Estamos acostumados a fazer exatamente o oposto. Nós, Governo Federal , 
pensávamos na reforma e, depois, pensávamos no que poderia ser feito para 
melhorar os municípios. Penso que deveria ser o contrário. Deveríamos ver 
como estão os municípios, para poder partir para a reforma. O impacto da 
reforma da Previdência será muito diferenciado nos municípios de até 50 mil 
habitantes. Segundo dados da Previdência, municípios com 2.555 a 50 mil 
habitantes têm regime próprio de previdência . Esses municípios dificilmente 
terão 1.000 servidores efetivos para terem um fundo próprio de previdência . 
Eles dependem muito do FPM, principalmente porque a sua base tributária é 
muito urbana, pode-se dizer assim, que são o IPTU, o ISS e o ITBI. Os 
municípios de pequeno porte , com uma base econômica mais rural não têm 
muito poder de arrecadação. Por sua vez, são prejudicados na conta da 
receita diretamente arrecadada, ampliada, porque a base tributária dos 
municípios de menor porte é completamente diferente da dos municípios 
grandes, como Belo Horizonte, que tem cond ições de fazer a sua 
arrecadação e, com certeza, o FPM quase não interfere na sua receita 
corrente própria . 

Os estudos que temos feito no IPEA mostram que 80% ou 90% da receita 
corrente própria dos municípios de até 20 mil habitantes são dependentes do 
FPM. Se forem colocadas regras não diferenciadas para os municípios, não 
trataremos a realidade. Esse ponto de receita arrecadada diretamente 
ampliada tem de ser revisto e adaptado à nossa realidade. As questões dos 
1.000 servidores efetivos - porque têm de ser efetivos - e da receita corrente 
são, claramente, não apl icáveis à maior parte dos 5.507 municípios 
brasileiros. Em termos de população, os municípios com até 50 mil habitantes 
têm em torno de 80% a 90% da população brasileira , então, estamos falando 
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da maior parte das pessoas que moram no Brasil. As capitais são 
importantíssimas, mas a maior parte da população brasileira vive em 
municípios com menos de 100 mil habitantes. Então, temos de olhar para eles 
também . Temos o costume, no Brasil , de pensar somente nos grandes 
municípios, mas a nossa realidade, feliz ou infelizmente, porque os pequenos 
municípios também têm problemas, tem de ser vista . 

O principal ponto dos estudos que temos feito no IPEA é com relação à 
diversidade dos municípios. A nossa preocupação é conhecê-los e saber 
quais são os seus dados econômicos, ou seja, q~al é a sua renda, qual é o 
seu PIB e qual é o seu potencial de arrecadação. A medida que essa reforma 
propõe a extinção dos fundos, os municípios passarão a ter de contribuir com 
o INSS, aumentando seus gastos com pessoal. Gostaria de fazer um aparte 
com relação ao ponto que o Delúbio falou sobre os encargos com pessoal. 

Realmente, os municípios estão até em boas condições, se pegarmos 
somente os gastos com pessoal. Mas o problema é que a maioria dos 
municípios, como não estão contratando servidores por meio de concurso, 
estão fazendo por via de terceiros e encargos. Esses gastos com pessoal 
estão disfarçados no serviço de terceiros e encargos, o que significa que, na 
prática , os municípios continuam gastando, só que não estão na rubrica com 
pessoal. Estão em outra rubrica , que, de qualquer forma , onera as contas 
municipais. Olhar para as contas e conhecer a realidade mais uma vez é 
difícil. Temos que saber que temos esses problemas e que os impactos sobre 
os municípios serão grandes, reduzindo a receita disponível. 

Com isso e dado o processo de descentral ização que estamos vivendo, no 
Brasil desde meados da década de 80 e consolidado com a Constituição 
Fede~al , os municípios passaram a ter responsabilidade sobre diversas 
funções sociais de ofertas de serviços públicos, onerando ainda mais a carga 
de despesas. 

Outra vez, os municípios não podem ser olhados pelas receitas . Temos que 
olhar todas as despesas que passaram a ter, após - de certa forma - a saída 
do Governo Federal da oferta de muitos desses serviços. A real idade 
municipal é problemática no Brasil, e temos que olhar onde eles estão 
gastando, a efetividade desses gastos e com os problemas de impacto da 
extinção de fundos de previdência próprios, sobre os gastos totais e a 
implicação para a melhoria de oferta de serviços para a população, que é o 
objetivo fim dos Governos Municipais, Estaduais e Federal - melhorar o bem-
estar social da população. 

O lado positivo da reforma: acho extremamente importante a questão da 
exigência do equ ilíbrio financeiro dos municípios. A preocupação do Ministério 
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da Previdência e do Governo Federal em colocar essa cultura junto aos 
municípios é importante. Senão, daqui a 30 anos, todos estarão mais 
quebrados do que estão. Meu problema não é daqui a 30 anos, mas é que a 
reforma também está impondo um custo muito alto, e, talvez, os municípios 
não possam arcar com seus gastos. 

A questão dos consórcios, que o Delúbio colocou , o porquê de o Ministério 
da Previdência não permitir a constituição de consórcios, acho que tem razão 
de ser em várias partes, mas é um ponto com o qual o Brasil deveria estar 
mais preocupado, aperfeiçoar a legislação, permitindo o consórcio de 
municípios. Temos vários exemplos que têm sobrevivido às questões 
políticas, que, mesmo com a mudança de Prefeitos, o consórcio consegue 
manter-se. Como exemplo, temos os consórcios de saúde funcionando 
perfeitamente, no Paraná. Em Minas Gerais , já soube que não são tão bons. 
Também no Ceará tenho informações de que funcionam muito bem . Não é 
uma questão de ser da região Sudeste para ter outro nível. O Nordeste 
também tem bons exemplos de consórcios municipais. E uma forma de o 
Ministério da Previdência ajudar esses municípios é tentar viabilizar como 
resolver esse problema de consórcios, para que tenham fundo próprio de 
previdência, e, assim, onerar menos as folhas com gastos de pessoal e 
disponibilizar mais recursos para melhorar a oferta de bens e serviços, que é 
a função básica. Esse é um ponto que a legislação não permite, e não é 
porque não permite que vamos ficar quietos e procurar formas de el iminar 
esses problemas. Quando pensamos nessa reforma , há dois, três anos, 
tínhamos vários problemas constitucionais e jurídicos e pensávamos que 
nunca poderíamos passar. Hoje, apesar de algumas derrotas, temos 
conseguido mudanças. 

Com relação aos consórcios, os munlc1p1os estão dando exemplos de 
melhoria da sua gestão, porque o consórcio pode ser também uma saída 
interessante para a questão da previdência. Com relação a essa experiência, 
gostaria de deixar clara a minha posição, quando vamos estudar o que os 
municípios têm feito, temos exemplos de melhorias na sua gestão dos 
recursos públicos, na sua oferta de serviços públ icos, que são fantásticas. 
São exemplos que deveriam ser repassados. 

Recentemente, participamos de um curso de gestão urbana e municipal na 
Escola de Administração Fazendária - ESAF - e vimos quão rico está o 
universo municipalista no Brasil , quanto os Governos Federal e Estaduais têm 
que aprender com o que estão fazendo . Eles sabem , porque estão mais 
próximos da população, tendo que lidar diretamente com ela e de buscar 
soluções criativas para isso. 

~~----------------------------------------------------------~ 
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Nessas reformas, o que, muitas vezes, tem faltado são diálogos mais 

próximos, não em eventos como esse, mas conhecer o que está acontecendo 
em cada município e quais as experiências que podemos ter para recuperar, 
o que podem ;;ugerir para melhorar, e não, simplesmente, ficar pedindo 
alguma ajuda. E uma questão de sinergia mesmo, entre municípios, Estados 
e União, para melhorar a proposta de reforma da Previdência, de tal forma 
que possa ter sustentabilidade econômica e social , em um futuro de 30, 35 
anos. 

Dando um fechamento, acho que é importante pensar a reforma da 
Previdência. ~ealmente , a situação dos municípios é precária com relação a 
1sso. A questao do equilíbrio financeiro é necessária, e a reforma tem sido 
p~nsada de tal forma , que, não havendo a questão da heterogeneidade do 
Sistema do Brasil, precisamos entender melhor qual a situação de cada parte , 
porque uma situação não é para todos, e, com isso, temos até uma certa 
flexibilidade por tipo de município e realidade econômica, com propostas 
d1ferenc1adas para cada um. Não sei como seria isso, mas o Ministério da 
Fazenda tem feito um programa de apoio financeiro, o PINAFEM, e 
d~ferenciado os municípios. Também uma forma de programa de apoio 
d~ferenc1ado, as reformas têm que ser pensadas segundo a realidade que 
v1vemos, não a que gostaríamos que fosse. Temos 5.500 municípios e só em 
Minas foram criados, em 1997, 100. É uma realidade que, talvez, não seja a 
melhor, mas é a que temos. Temos que fazer propostas para as realidades 
existentes, e não para os sonhos que gostaríamos de ter. Esse é um 
problema de todos nós, formuladores de políticas públicas, que estamos 
pensando o Brasil. Pensamos o ideal, e não o real. Vamos partir do que está 
acontecendo, conhecer o que está acontecendo e buscar informações mais 
apuradas e, assim, fazer propostas mais consistentes. Muito obrigada. 

Registro de Presença 
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Carlos Andrada) - A Presidência 

registra a presença, em Plenário, do Sr. Afonso Ligório de Faria , 
Superintendente Regional do INSS. 

Palavras do Sr. José Francisco Milagres Primo 
A n.ossa fala .inicial é no sentido de cumprimentar a Assembléia Legislativa 

de M1nas Gera1s, na pessoa do seu Presidente, Deputado Anderson Adauto, 
e o. Pr:sidente desta reunião, Deputado Antônio Carlos Andrada, pela 
realizaçao deste seminário, em que se discutem as questões das reformas 
ad:ninistrativa e previdenciária e seus impactos sobre os municípios . 

E uma oportunidade importante, que traz a chance de repensar as atitudes 
a serem tomadas em relação a esse momento de transição de ordens 
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jurídicas e constitucionais, com senos efeitos na vida do municipalismo 
brasileiro e, especificamente, no de Minas Gerais. 

A questão previdenciária foi sacudida pela Lei n° 9. 717, pela Emenda à 
Constituição no 20 e, principalmente, pelas portarias ministeriais. Essas 
portarias estão sendo baixadas com efeito de leis e, muitas vezes, até pior, 
com efeitos constitucionais, estão tendo mais força e poder do que 
dispositivos legais e constitucionais. 

Toda essa estrutura de artifícios, poderíamos, numa expressão mais 
sentimentalista, dizer até casuística do Governo brasileiro, especificamente 
do Ministério da Previdência , vem afetar sobremaneira a vida municipal e 
afrontar a dignidade e a autonomia dos municípios. Faz com que se sintam 
tolhidos na sua capacidade administrativa e na possibilidade de gerenciar a 
sua administração como um todo . 

Temos percebido essas dificuldades a partir da reforma da Constitu ição, da 
Emenda n° 20 e da Lei n° 9.717, a força com que os agentes regionais do 
INSS têm se lançado, vorazmente, contra os municípios para exigir que sejam 
cumpridas formalmente e integralmente todas as decisões, tanto da emenda 
à Constituição quanto da Lei n° 9.717, principalmente quanto às portarias 
ministeriais. 

Tudo isso por uma questão muito bem abordada pela Ora. Mac Dowell , com 
a feliz colocação de que a dificuldade enfrentada pelo País é essa de se fazer 
a lei de cima para baixo. É essa de se pensar, nos gabinetes de Brasília , o 
que é bom para um município do interior de Minas Gerais, ou seja, o que é 
bom para a Capital da República , o que é exeqüível para a Grande BH, é bom 
para os pequenos municípios do interior de Minas e do Brasil! Temos, no 
nosso Estado, mais de 60% dos municípios com população inferior a 4 .000 
habitantes. Então, foi muito feliz ao fazer essa colocação e a ratificamos com 
a prática e a vivência que temos de municipalistas. 

Todas essas mazelas e dificuldades vêm , como já foi dito, afrontar o 
municipalismo, mostrando-nos um horizonte bastante nebuloso e difícil de ser 
enfrentado. Mas, felizmente, estamos observando acenos de liberalidade. 
Estamos observando janelas abertas para novos horizontes. O Poder 
Judiciário tem se apresentado em defesa. São muitas as liminares 
concedidas na justiça, impetradas por municípios, associações e Estados em 
defesa da autonomia municipal, que lhe foi conferida pela Constituição de 
1988, ao permitir que o município se organize administrativamente, ao permitir 
que se associe a outros ou ao Estado para a solução dos problemas que lhe 
são afetos. Ao permitir que administrem seus recursos , e, portanto, essas 
conquistas liberais da Constituição de 1988 estão sendo defendidas pelo 
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Poder Judiciário. Essas liminares vêm dar alento aos municípios brasileiros, 
na esperança de que o poder central reveja essa posição de autoritarismo, 
com a qual vem implementando a reforma previdenciária. 

O expositor do Ministério já falou sobre algumas flexibilizações que este 
está autorizando, e ficamos felizes ao termos certeza disso. Queremos que 
esta Assembléia, os Prefeitos aqui presentes e as instituições municipalistas 
que tenham conhecimento desse evento e dessas ocorrências, das decisões 
dos nossos tribunais, estejam todos imbuídos do dever de acirr~r essa luta 
para a retomada do nosso espaço no Direito Constitucional . E com essa 
insistência que estaremos abrindo caminho para que aconteça a reversão 
desse posicionamento, para que a reforma previdenciária, que é necessária -
porque concordamos com a defesa apresentada pelo Ministério, de que 
previdência social é algo muito sério - não pode ser pensada em curto prazo, 
não pode ser decidida para surtir efeitos somente em curto prazo. E uma 
questão que leva em conta a vida funcional do servidor público, do segurado 
de modo geral, e não pode ser decidida para surtir efeitos em curto prazo, 
mas em longo prazo. Está aí a necessidade dessa tutela com que o Governo 
está vendo o sistema e quer implementar no trato da sistemática 
previdenciária. Defendemos a intervenção do Governo, porque é benéfica e 
tem esse objetivo precípuo, que é importante, mas precisa ser feita de forma 
democrática, buscando conhecer a realidade e os efeitos desses ideais e 
determinações na base, onde a carga é muito mais pesada. 

Destacamos, também , a fala do expositor do Ministério da Previdência 
quando aborda negativamente a questão da possibilidade do consorciamento 
e dos convênios. Foi uma defesa bem feita pela debatedora, ao mostrar que 
esse sistema de associação de municípios é importante não só entre eles, 
mas entre eles e os órgãos do Estado. Em Minas Gerais, como sabemos, 
uma grande parte dos municípios é conveniada ao IPSEMG, esse sistema 
previdenciário que garante os benefícios fundamentais ao segurado, como a 
pensão e a saúde, recorrendo a si mesmo, assegurando-lhe, todavia , o 
benefício da aposentadoria por meio dos cofres municipais, tudo isso 
regulamentado por leis municipais e estaduais, portanto, de forma duradoura 
e garantida. Esse sistema é perfeito, no que diz respeito à formulação de um 
sistema previdenciário. Em termos atuariais, pode não ser da forma 
assistencial que lhe é direcionada, mas tem toda uma estrutura capaz de 
garantir a sua funcionalidade e eficiência ao longo dos anos que precisamos 
trabalhar com o sistema previdenciário. Vejo, portanto, uma grande 
necessidade de que a Assembléia implemente ações no sentido de 
reconquistar o direito de ver defendido o consorciamento dos municípios entre 

z :;;: 
I 
as 
.2 
~ 
E 
õ 
E 
(!) 

"O 
as 
(!) 

129 
si, para formulação de seus sistemas previdenciários em consórcios 
intermunicipais e, também e principalmente, para a manutenção dos 
convênios com o IPSEMG, pelo que garante a assistência à saúde de seus 
segurados. 

Quando o expositor falou sobre os privilégios defendidos pelos sistemas 
municipais, ao tentar garantir um atendimento à saúde mais aprimorado para 
seu segurado, e que isso significa privilégio em relação aos demais 
segmentos da sociedade brasileira, discordamos. Quando o segurado do 
sistema públ ico está recebendo o seu benefício de assistência à saúde, está 
recebendo-o porque o está custeando também . Portanto, existe a fonte de 
recursos e é aquela calculada pelas contribuições. Não significa privilegiar a 
classe dos servidores públicos, mas dar um tratamento condigno com aquela 
contribuição que também fazem em relação a esse trabalho todo. Portanto, 
ressaltamos a importância da tentativa de defender a questão do 
consorciamento dos Municípios, dos convênios com o IPSEMG e a inclusão-
em todo esse conjunto, para a Previdência Municipal - do servidor de um 
modo geral. Nossa Lei n° 9.717 veio excluir da categoria servidor os 
contratados e comissionados do serviço público. Não podem ser alijados 
dessa mesma categoria e, por imposição do Governo Federal e do Ministério 
da Previdência, ser colocados como contribuintes obrigatórios da Previdência 
Social. Esse termo "obrigatório" tem que ser combatido e extirpado dessa 
legislação previdenciária , porque a alegação de que o comissionado ou 
contratado, num dado momento, será um ônus e um peso para o sistema da 
Previdência Social não é verdadeira, porque a Constituição Federal , no art . 
201 cuida inteligentemente do aspecto da intercomplementariedade de 
rec~rsos , quando os sistemas se complementarão, segundo a previsão 
daquele dispositivo constitucional. 

São essas as observações que realçamos, fundamentadas, 
necessariamente, na dificuldade por que passam os Municípios brasileiros, 
em que a despesa de pessoal , muito embora, às vezes , maqueada n_o~ dado~ 
estatísticos que são demonstrados, na maioria dos nossos mun1c1p1os Ja 
ultrapassa, quase constantemente, a casa dos 80% da receita corrente tota l. 
É um ônus muito pesado e o município não pode ser onerado com a 
obrigação de se fi liar ao reg ime geral de previdência social e arcar com mais 
15% de custo na sua folha de pagamento de pessoal. Muito obrigado. 

Esclarecimentos sobre os Debates 
o Sr. Presidente - Neste instante, daremos início à fase de debates. A 

coordenação informa ao Plenário que os participantes p~derão fo~mu l ar 
perguntas ao expositor e aos debatedores e que as questoes poderao ser 
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encaminhadas por escrito ou oralmente. Para que possamos agilizar o 
debate, sol icitamos aos participantes que desejarem fazer uso do microfone 
que se inscrevam previamente, que se identifiquem, sejam objetivos e 
sucintos , dispensada a formalidade das saudações pessoais. Cada 
participante disporá de até três minutos para sua intervenção. 

Debates 
O Sr. Antôn io Carlos Mazzilli - Temos convivido, nos últimos 15 anos, com 

as dificuldades com que os municípios, precipuamente os pequenos, têm 
vivido no âmbito financeiro, com o aumento constante da politização dos 
nossos munícipes, sempre exigindo mais do setor público. Com as reformas, 
os municípios estão recebendo cada vez mais encargos e responsabilidades 
e não estão recebendo, da União e dos Estados, os recursos financeiros 
correspondentes a esse acréscimo de encargos. 

Colocada essa questão estrutural de sobrevivência dos pequenos 
municípios, em comparação com o quadro previdenciário que vivemos hoje, 
que solução alternativa apontaria , principalmente para os pequenos 
municípios, que constituem um percentual bastante elevado, pois 60% têm 
menos de 4.000 habitantes e, talvez, haja 80% com menos de 10.000 
habitantes? Não conheço dados estatísticos, mas imagino que seja mais ou 
menos isso. Habitantes esses que sobrevivem, basicamente, nessa faixa 
populacional, 80% a 85% com os recursos do FPM. Diante desse quadro, 
como resolver o problema previdenciário dos servidores municipais? 

O Sr. José Francisco Milagres Primo -A questão colocada é um desafio à 
criatividade do administrador brasileiro . Vejo como alternativa melhor o 
sistema próprio, por intermédio do consorciamento porque, nessas 
circunstâncias, o município estaria alocando seus recursos e criando forma 
previdenciária dentro de sua realidade, com cálculos atuariais bem 
elaborados, em cima daquele universo com o qual trabalha e com a criação 
do Conselho de Política de Pessoal , que direcionaria toda a administração 
pública, voltada para o campo de pessoal. Recomendo o consorciamento de 
municípios para a criação do regime próprio como sendo a melhor prática 
para os pequenos, porque toda a estrutura a ser montada será feita em 
função da rea lidade e, portanto, livre da interpretação distante que é 
formulada nos gabinetes de Brasília, sem conhecimento da nossa realidade. 
Vejo, com propriedade, que a criatividade do municipalismo brasileiro pode 
levar a bons resu ltados, por intermédio de um programa bem feito , seguindo 
diretrizes que sejam traçadas pelo Governo Federal , pelo Ministério, e não 
imposições e engessamentos, como está sendo feito na Lei n° 9.717. 

O Sr. Presidente - Pergunta do Deputado Ambrósio Pinto, dirig ida ao Dr. 
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Delúbio: "Como ficará a questão da compensação previdenciária, nos termos 
da Lei Raoli, para aqueles servidores que contribuíram, por exemplo, durante 
20 anos para o INSS e 15 anos para o regime próprio municipal , caso esse 
segurado opte por se aposentar pelo município? 

O Sr. Delúbio Gomes Pereira da Silva - A questão da aposentadoria, no 
caso, não é opcional. Se o município tem regime próprio de previdência 
obrigatoriamente o servidor tem garantido aquele benefício pelo município o~ 
pelo Estado. A compensação, nos moldes da Lei n° 9.796, se dará na forma 
"pro rata". Se o servidor, para sua aposentadoria , considerou 35 anos de 
contribuição, conforme as regras da Emenda à Constituição n° 20, e se tem 
20 anos de INSS e 15 de Prefeitura, o INSS vai integrar-se no valor de 
aposentadoria calculado na média dos 36 últimos meses vinculados ao INSS. 
Esse servidor tem 15 anos de Prefeitura, vamos imaginar que deixou o INSS 
em 1980, passou 15 anos na Prefeitura e se aposentou em 1995. Os três 
últimos anos de remuneração que teve no INSS, ou seja, 1978, 1979 e 1980, 
servirão de base para o valor do cálculo em que será apl icado o "pro rata". o 
INSS entra com 20 dos 35 avos, mas o valor da aposentadoria será utilizado 
segundo esse critério, em que se vai colocar o valor das 36 últimas 
remunerações, quando se desvinculou do regime de origem, que seria, no 
caso, do INSS. Esse valor está limitado a R$136,00, que é o salário mínimo, 
ou o teto do benefício conced ido pelo INSS. 

Então, dentro desses limites, será o valor em que o INSS vai apl icar o "pró 
rata" para efetuar o pagamento. Podemos informar que esse sistema já está 
bastante adiantado no INSS, no sentido do estudo da proposta dos 
formulários que serão encaminhados aos municípios e aos Estados, dos 
valores das aposentadorias que estão pagando atualmente e que devem ter a 
contrapartida do INSS. Quais são essas aposentadorias? Todas as 
concedidas a partir de 5/10/88 e que tenham tempo de INSS dentro do seu 
tempo de contribuição são passíveis de compensação financeira . De 5/10/88 
até 6/5/99, o valor devido é considerado estoque. A partir de maio de 1999, as 
contribuições já viram fluxo, ou seja , a Prefeitura e o Estado receberão, 
mensalmente, algum valor, dependendo da conta feita , para ajudar no custeio 
das aposentadorias e pensões. 

O Sr. Presidente - A jornalista Fabíola dirige pergunta ao Dr. Delúbio: "Qual 
será a contribuição do Governo, como empregador, para a previdência, 
aposentadoria e pensões do servidor público segundo a reforma proposta? 

O Sr. Delúbio Gomes Pereira da Silva - Segundo a reforma proposta, 
temos, primeiro, os atuais servidores, que já eram titulares de cargo efetivo . É 
muito importante ressaltar isso. Independente da questão que o Prefeito 
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estava comentando, o Congresso Nacional , na sua prerrogativa constitucional 
de emendar a Constituição, deixou claro que o regime de previdência ainda é 
separado - regime para os trabalhadores brasileiros e regime para os 
servidores públicos. Ocorreu uma mudança substancial , em que o reg1me de 
previdência para servidor público só vale para os titulares de cargo efetivo , 
que, comumente, chamamos de estatutários. Sabemos que existe uma 
imensa gama de ações na Justiça pelos municípios e pelos Estados, 
contestando essa decisão constitucional do Congresso. Aí, não é União, é o 
Congresso Nacional. Quero deixar bem claro que é uma decisão do 
Congresso na reforma da Previdência que os servidores abrangidos pelo 
regime de previdência são somente os titulares de cargo efetivo. Estão 
entrando na Justiça, principalmente para garantir o cargo em comissão. Essa 
é a grande questão: o cargo em comissão, exclusivamente. Não o servidor do 
Estado que está em cargo em comissão, mas sim aquela pessoa estranha ao 
Estado que venha a ocupar um cargo. Esses estão tendo ações com relação 
a isso. Só quero comentar que esse é um dos motivos pelo qual houve a 
maior quebra no sistema. 

Vou comentar uma situação que pode parecer esdrúxula, mas é o que 
ocorre e é legal. Determinado município tinha , até dezembro de 1998, a 
garantia de incluir, no seu regime próprio, o cargo em comissão. Vou 
comentar as categorias mais organizadas; não é crítica a nenhuma categona. 
Nomeava-se um médico para um cargo em comissão na Prefeitura, de maior 
valor agregado. Esse médico já estava recolhendo o carnezinho há 30 anos; 
geralmente, como autônomos. pela cultura brasileira, costumamos recolher o 
menor valor possível , porque achamos que o INSS não vai garantir a nossa 
aposentadoria . Estou falando da realidade, da característica do nosso País 
em relação ao INSS. Estava recolhendo relativamente a dois ou três salários 
há 30 anos. É nomeado para um cargo em comissão na Prefeitura . Com 
pouco acesso a noções jurídicas, tem a informação de gue agora poderá 
aposentar-se com a remuneração do cargo em comissão . E nomeado ~ · do1s 
meses depois, faz o requerimento da aposentadoria , sem ter tido vmculo 
nenhum com aquele município até aquela data, e poderá passar 30 anos por 
conta desse município. É exonerado do cargo e passa 30 anos lesando o 
município, quanto ao seu orçamento. Esse é um dos motivos pelos quais foi 
restringido a titular de cargo efetivo. Se é transitório, que seja do INSS. 
Temos a certeza de que vamos, na decisão definitiva, deixar a prerrogativa 
aqui. Remuneração integral só vale para titular de cargo efetivo. Acreditamos 
que, essa parada, devemos ganhar. O cargo em comissão vai ficar para ? 
INSS. E a contribuição? Para os atuais servidores a regra é a da 9 .717. E 
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dois por um. A cada real que entrar para o sistema do servidor, a União ou o 
ente público pode entrar com o dobro. Para os servidores que entrarem 
depois de aprovada a lei complementar que está em discussão no 
Congresso. que é o regime complementar, poderá haver dois regimes, ou 
seja, o ente público pode garantir só até R$1.255,00, e a complementação o 
servidor público procura no seu regime complementar, com caráter 
contributivo de um por um, e regras de risco - se não aplicar direito pode não 
ter o recurso. São duas coisas distintas. Os atuais servidores públicos têm 
garantida a última remuneração, mas os que entrarem depois da aprovação 
da lei complementar no Congresso poderão ter dois regimes de previdência -
um que garante até R$1 .255,00 pelo ente público, que é o art. 40; e o regime 
complementar na razão de um por um, com regras de sistema. ou seja , 
regras de regime complementar - se o regime não for aplicado direito. pode 
não haver complemento. Essas são as duas sistemáticas que vão ocorrer 
daqui para a frente. 

O Sr. Afonso Ligório de Faria - Tenho observações a fazer pelo ponto de 
vista prático do Superintendente do INSS em Minas Gerais . Ouvi o Prefeito 
falar da voracidade dos agentes fiscais da Previdência. Queria esclarecer que 
o INSS não faz leis, cumpre-as. O funcionário do Poder Executivo tem de 
cumprir essa obrigação. Temos feito , em Minas Gerais, um trabalho 
pedagógico com todas as prefeituras, para esclarecer a nova legislação e as 
obrigações. Recebo na minha sala , semanalmente, uma média de cinco 
Prefeitos. A Ora. Maria Cristina disse que as prefeituras são diferentes entre 
si , com o que concordo, porém têm um ponto em comum : todas estão, com 
raras exceções. com desequilíbrio financeiro. Se se tomar o município mais 
rico, com a USIMINAS no seu território, a 4a arrecadadora do Estado, ou o 
menor município, haverá sempre falta de recursos financeiros . Ontem estive 
reunido com 15 Prefeitos da Associação dos Municípios Alto Rio das Velhas , 
reunião cuja tônica fo i essa. Alguns Prefeitos disseram: a prefeitura é o maior 
empregador do município. Se dispensar, tenho de pensar se pago a folha ou 
o INSS. O Prefeito de Pitangui disse que fecharia a Prefeitura e me entregaria 
as chaves ou para o então Governador, Eduardo Azeredo, há dois anos. São 
situações para as quais não podemos fechar os olhos. Dia 20, estarei com os 
Prefeitos do vale do Mucuri , em Teófilo Otôni , discutindo isso. 

Temos de ver que essa reforma está tratando do futuro, mas as prefeituras 
têm um passado. A maior dificuldade é exatamente negociar o passado. Há 
prefeituras com débitos de R$2.000 .000,00, de R$3.000.000,00. Há Prefeitos 
que foram muito mal-assessorados juridicamente. Digo isso em qualquer 
assembléia e sustento. Há Prefeitos que tinham convên io com o IPSEMG e 
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não tinham a lei de aposentadoria . Pelo art. 40 da Constituição, o que cabe ao 
fiscal do INSS? Levantar o débito como segurado do regime geral , dentro dos 
preceitos da Constituição atual. São aspectos vários. Sustento com bastante 
veemência que a maior dificuldade das prefeituras não é com o futuro, é com 
o passado. Existem Prefeitos com parcelamento com o IPSEMG. O fiscal do 
INSS constatou que havia uma legislação imprópria de previdência, e o que 
temos notado na prática é a própria imprevidência municipal. Os Prefeitos, 
:nuitas vezes, não têm formação jurídica, baseiam-se em informações 
mf~ndadas , e às vezes o município chega a uma situação de insolvência. 

E preciso tratar da vida das pessoas com relação à Previdência porque, na 
hora em que estourar o bolo, na hora em que a bomba-relógio estourar, não 
var ser um problema do Prefeito, será do município. O município não 
sustenta , cai no regime geral ou na Lei Orgânica da Assistência Social. Cai no 
Governo Federal. Como bacharel em Direito, respeito a independência entre 
os Poderes, a autonomia municipal , entretanto, o que precisa haver é uma 
regra geral para que os empregados das prefeituras não venham a sofrer no 
futuro, as conseqüências de um administrador que está por quatro anos. v 'olto 
a d~zer que, em muitos municípios, quando se fala em previdência própria, 
esta se resolvendo o problema do mandato de um Prefeito, e não o problema 
do município. Hoje, não recolho INSS, recolho 3% para um instituto que exige 
menos de percentual. Mas há prefeituras que não têm fundo de previdência e 
já têm pessoas aposentadas, que, no futuro, onerarão todo o orçamento 
municipal. São aspectos práticos com que o Ministério da Previdência tem de 
se preocupar. Num Estado Federal , a lei federal tem de se sobrepor ao 
mteresse individual. Estou falando da minha experiência diária no INSS de 
receber, de dialogar, de instruir. Os nossos fiscais têm assessorias técnicas 
especializadas. Reúnem-se , ficam o dia inteiro atendendo Prefeitos. Não 
aceito a afirmação sobre a voracidade de nossos agentes fiscais . Não nos 
cabe, como funcionários do Poder Executivo, discutir a lei. Cabe-nos cumpri-
la enquanto estiver em vigor. Muito obrigado. 

O Sr. José Francisco Milagres Primo- Retiro a expressão "voracidade". Vou 
substitu í-la por "determinação". Uma determinação acirrada com que 
cumprem seu mister. Não discuto essa atuação no que diz respeito a ser 
determinado no cumprimento da lei e no exercício da sua observância . O que 
falamos é que essa determinação, ao fazer cumprir dispositivos que são 
contrários à autonomia do município e nocivos a sua estrutura legal , na sua 
forma de administrar, tolhe-o criando impasse e dificuldade, porque os 
executores da lei tinham que estar atentos a todas essas deficiências do 
sistema, que estão sendo, hoje, defendidas nas nossas instâncias judiciárias . 
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Essa flexibilidade precisa acontecer, já que não houve ainda consolidação 

dessa legislação na busca do que seja melhor na reforma previdenciária , 
como bem colocou na sua fala : se tentarmos moldar um sistema que 
assegure aos municípios a sua sobrevivência e ao segurado a sua 
previdência . 

O Sr. Delúbio Gomes Pereira da Silva - Gostaria de comentar que a Medida 
Provisória n° 1.891 , bem como a mencionada, trouxeram critérios 
extremamente generosos. Peço aos Deputados que divulguem o assunto 
para a negociação dos municípios com o INSS. A situação atual permite o 
comprometimento de até 50%, 60% do seu FPM, e, na maioria das vezes, era 
a sua receita corrente líquida, como pagamento de atrasados e contribuições 
normais. Essa medida provisória , editada em 24 de setembro, determina que 
a soma de todas as dívidas com o INSS pode comprometer até 15% da 
receita corrente. Nos municípios que praticamente dependem do FPM, havia 
um bloqueio extremamente elevado, mas existia a garantia de que todas as 
dívidas com o INSS, inclusive a contribuição normal , não poderiam 
comprometer mais do que 15% da sua receita corrente. Todas as dívidas 
poderiam ser incluídas nesse novo parcelamento, até agosto de 1999. Pode 
ser incluído em um só parcelamento, 3%, 6% ou 9% do FPM. O Governo 
Federal , preocupado com a situação dos municípios, inseriu na Medida 
Provisória n° 1.891 essa questão. É extremamente importante dizer que o 
prazo para fazer a solicitação desse parcelamento é até 17 de dezembro. 

O Sr. Afonso Ligório de Faria -Ainda baseado nas reuniões práticas com os 
Prefeitos, apesar da Medida Provisória n° 1.891 , muitas prefeituras sustentam 
que, mesmo assim, não há condição de negociação. Estive com 15 Prefeitos 
ontem ; sustentam que ainda se encontram em dificuldades. 

O Sr. Delúbio Gomes Pereira da Silva - Foi o possível . 
O Sr. Presidente - Outra pergunta para o Dr. Delúbio: "A lei existe para ser 

cumprida . O senhor falou em flexibilização da Lei n° 9.717. Como se dará tal 
flexibilização? Seria pela não-aplicação das sansões? O caminho adequado 
não seria a alteração da lei?". 

O Sr. Delúbio Gomes Pereira da Silva - Quando falávamos de flexibilização, 
referiamo-nos à Portaria n° 4.992. Um número de mil servidores está previsto 
na referida portaria, que será alterada quando da decisão da flexibilização. 
Nesse caso particular, não seria necessária a mudança da Lei n° 9.717, que 
fala em número mínimo, sem determinar seu valor, sua quantidade. Nesse 
caso específico, da flexibilização do número mínimo de servidores, seria 
apenas uma alteração da Portaria n° 4 .992. 

O Sr. Presidente - Pergunta da Profa. !rene Sirina ao Dr. Delúbio: "Como 
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será tratada a questão da aposentadoria dos servidores ocupantes_ de função 
pública que, no caso de Minas, seriam os contratados ou estabilizados por 
força da Constituição, mas que não têm cargo?". _ . 

o Sr. Delúbio Gomes Pereira da Silva - Essa questao, com certeza , e o 
maior passivo previdenciário que temos, hoje, no . País . Simplesmente 
cotejando o dispositivo constitucional , veremos que_ e claro e d1z que os 
servidores que não forem titulares de cargo efet1vo sao vmcula_dos ao INSS. 
Isso falamos, não só em Minas, como, por exemplo, em Sao Paulo, err: 
quantitativos superiores a 200 mil servidores. Minas, com certeza , possu1 
valores quantitativos extremamente elevados. Caso . n~s perguntem, 
tecnicamente, no Ministério, relativamente a essa dec1sao, temos que 
informar que não têm direito à aposentadoria prevista no art. 40. Mudou_-se a 
regra constitucional , e ficou claro que só pode se aposenta_r com a ult1ma 
remuneração e demais critérios o servidor titular de cargo efet1vo. Mas passar 
esses servidores para o INSS, que seria o outro d1spos1t1VO const1tuc1onal , 
ainda demandará muita negociação, porque reconhecemos que não se trata 
apenas do passivo de Minas, mas também do de São Paulo e ?e todos os 
outros. A passagem desses servidores para o INSS sena a regra 
constitucional. A determinação é nesse sentido, mas passa, com certeza, por 
uma ampla negociação. Tecnicamente, desde o dia 16 de dezemb~o, 
deveriam estar recolhendo para o INSS, como cargo em com1_ssao, 
exclusivamente. Não é o que está ocorrendo por questão orçamentana e 
outras, e 0 assunto terá que ser debatido pelos Estados e a União. Mas essa 
é a regra , pois o "caput" do art. 40 é bastante restritiv?. . . " . 

o Sr. Presidente - Pergunta dirigida à Ora. Mana Cnstma: E grande o 
número de municípios que, para não terem retidos os repasses de recursos 
federais , têm que confessar dívidas com o INSS e o Fundo. de Garant1a, 
assumindo compromissos financeiros mensais contratuais que 1mpedem que 
0 município aplique até os percentuais constitucionalmente exigidos para a 
saúde, educação, além da folha de pagamento dos serv1dores. Como 
concil iar, no presente, os compromissos passados, tendo em v1sta o futuro 
dos pequenos municípios, diante do compromisso de manter e melhorar a 
qualidade de vida da sua população?". . 

A Sra. Maria Cristina Mac Dowell Dourado Azevedo - Na verdade, essa e 
uma pergunta que todos nos fazemos . Como o Presidente do INSS colocou ,_ o 
maior problema não é tanto o futuro, mas a herança ~o passado. A ques_tao 
previdenciária é a que mais tem onerado os muniCipiOS, . salvo os recem-
criados. Seria interessante compararmos o que tem acontecido com os novos 
municípios com 0 que ocorreu aos mais antigos, para verificarmos o seu 
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desempenho, para saber se é realmente a herança do passado que os tem 
onerado e seria o motivo de más gestões. A reforma da Previdência, com 
todos os problemas que pode ter com relação aos municípios, a reforma da 
Previdência tributária , que se encontra atrelada à questão das receitas dos 
municípios, pode trazer soluções para esses problemas. Creio que cabe aos 
Governos Estadual e Federal entenderem a situação dos municípios e 
fazerem coisas, como o próprio Ministério da Previdência está fazendo, como 
o parcelamento das dívidas do INSS. É uma forma de recuperar o que foi feito 
no passado e tentar ajustar doravante. O principal é que essas reformas 
tenham andamento. Não podemos ver a reforma da Previdência por si só, 
mas juntamente com as outras, como está sendo feito através deste debate, 
que entrelaça três reformas importantes que geram impacto sobre os 
municípios. Será complicado resolver a herança do passado, o que só poderá 
ser feito através da negociação. 

O Sr. Presidente - Pergunta ao Dr. Delúbio: "Tendo em vista que a 
administração pública deve atender a diversos princípios constitucionais, 
entre os quais os da razoabilidade, da eficiência e da moralidade, como 
entender que a compensação financeira a ser feita pela União aos Estados e 
municípios deva ter como data inicial o mês de outubro de 1988, data da 
vigência da Constituição Federal , e não, a data efetiva do início da 
contribuição do servidor público estadual ou municipal ao INSS?". 

O Sr. Delúbio Gomes Pereira da Silva - Essa questão, tenho a maior 
tranqüilidade para responder. Quero reiterar que a compensação financeira 
não existia constitucionalmente antes de 1988. Sabemos, através do Direito 
Administrativo, que só podemos fazer o que a lei, no caso, a Constituição, 
determina. Citei 5/10/88, mas a própria negociação da Lei n° 9. 796 deixou 
claro que o servidor que se aposentou em julho de 1988, mesmo que tenha 
tempo de INSS, não terá compensação financeira . Mas se se aposentou no 
dia 10/11 /88, só tem dez dias no novo regime da compensação financeira . 
Imaginemos que foi apenas um ano de regime próprio e 29 anos de INSS. 
Nesse caso, todo o tempo será contado, não só de 1988 para cá. O que não 
se pode fazer é a compensação financeira de ato jurídico já realizado, ou 
seja, do servidor que já foi aposentado e em relação a cuja aposentadoria já 
foram feitas as normas administrativas. Dentro do que foi comentado, só 
houve previsão constitucional para compensação financeira entre os regimes 
na Constituição de 1988; então, não há que se falar em compensação onde 
não havia previsão legal. Mas o tempo será todo contado , mesmo o anterior a 
1988, e isso é importante ressaltar. 

O Sr. Presidente - Pergunta ao Dr. Delúbio: "Os consórcios intermunicipais 
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previdenciários não poderiam ter regulamentação específica para que 
pudessem existir, ao invés de serem simplesmente proibidos?" _ 

O Sr. Delúbio Gomes Pereira da Silva - Acredito que a questao do 
consórcio possa vir a ser contemplada no regime complementar. No regime 
complementar dos servidores, em que cada ente público precisa instituir o 
seu regime complementar para se limitar ao teto de R$1.255 ,00, 
provavelmente essa questão será contemplada. Não deixamos de reiterar que 
convênio e consórcio para previdência social é extremamente complexo. A 
Maria Cristina referiu-se a convênio de saúde, e volto a dizer que saúde é 
despesa de curto prazo. Município não pode instituir cobrança obrigatória 
para a saúde, não existe essa previsão constitucional. O parágrafo úni~o do 
art . 149 diz que se pode cobrar contribuição dos servidores para prevtdencta 
e assistência social ; saúde não se encontra dentro de assistência social. A 
qualquer momento em que se interromper um convênio de saúde, estar-se-á 
interrompendo atendimento de consulta , internação. Mas é bem diferente 
falar-se em ruptura de um convênio de compromissos de 20, 30 anos para 
frente. Volto a insistir que é muito complexa a questão de convênios , em se 
tratando de previdência social. 

O Sr. Presidente - O Dr. Delúbio praticamente já respondeu à próxima 
questão, mas vou registrá-la, para possíveis comentários: "É certo que o 
servidor municipal deve contribuir para o regime próprio de previdência ou 
para o INSS, se for o caso. O servidor pode ser obrigado a contribuir para um 
fundo de saúde, destinado ao atendimento dos servidores municipais?". 

O Sr. Delúbio Gomes Pereira da Silva - Quero deixar claro que alguns 
Estados, como a Bahia, Paraná, Pernambuco, começaram a cobrar alíquotas, 
compulsoriamente, de saúde. Sabem que categorias de servidores entraram 
na justiça contra a cobrança da contribuição para a saúde? As ca_tegonas que 
têm remunerações mais elevadas. Falar de 3% de R$6.000,00 e uma co~sa , 

falar de 3% de R$200,00 é outra. A compulsoriedade na cobrança da saude 
não é prevista constitucionalmente, e quando se faz um estudo, pelo Estado, 
de garantia e assistência à saúde dos servidores, está sendo utilizado ~odo o 
universo de possibilidades de recursos, ou seja , aquela concentraçao de 
renda que existe no País também existe no serviço público. Um número 
reduzido de servidores compromete 30% a 40% da folha . Isso é normal em 
todos os Estados brasileiros. E se esse grupo não participa , inviabiliza o 
sistema de saúde, o que aconteceu no Estado de Pernambuco. Ou todos 
participam , o que não pode ser feito , pois não é compulsório, ou se discute a 
questão da saúde com os servidores. Sempre comentamos que, r:nats dta, 
menos dia, vai-se discutir a questão do serviço público federal, que e um dos 
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poucos exemplos que poderiam ser tomados no sentido de ajustar. Qual é? 
Intermediação, simplesmente, do Estado, com a sua capacidade de 
negociação, utilizando essa capacidade com cooperativas e com terceirização 
de serviço médico, por exemplo. Essa seria uma boa solução. Aliás, ela já é 
utilizada há muito tempo no Governo Federal. O Governo Federal não garante 
saúde aos seus servidores. Qualquer tipo de saúde para servidor público 
federal é realizado através de convênios, de entidades, de cooperativas 
médicas, de fundações. É uma boa possibilidade para se resolver essa 
questão, porque não há como ser compulsório. Isso ca i, na justiça, com 
tranqüilidade. 

O Sr. Presidente- Pergunta de Célio Couto, da Câmara Municipal de João 
Pinheiro: "As remunerações dos agentes políticos, Vereadores, deverão ter 
que tratamento, quanto à contribuição previdenciária?". 

O Sr. Delúbio Gomes Pereira da Silva - Quanto ao regime de previdência do 
agente político, a Lei n° 9.506, que extingue o IPC, acrescentou uma alínea à 
Lei n° 8.212 e deixa bem claro que o agente político - Prefeito, Deputado, 
Vereador - que não tenha vínculo, que não seja servidor amparado por 
regime próprio de previdência é segurado obrigatório do INSS. Quanto a esse 
vínculo com regime próprio, quero deixar bem claro que ainda existe restrição 
constitucional quanto à possibilidade de haver um regime exclusivo para o 
agente político, de serem aprovados nesta Assembléia proventos para o 
Governador. Não existe essa limitação constitucional. Ainda existe essa 
permissão - ou seja , não sendo servidor público, em vez de estar no INSS, 
tem um reg ime específico aprovado pela Câmara ou , no caso do município, 
pela Câmara Municipal- de uma previdência específica para o agente político. 
O !PC veio a ser extinto em razão disso. Os Deputados Federais e Senadores 
não têm mais esse tipo de benefício, mas isso não impede a autonomia dos 
entes federativos para decidirem sobre isso. A vinculação é ao INSS, se não 
tiverem regime próprio de previdência . Ou seja, o servidor do Município de 
João Pinheiro, por exemplo, é eleito Deputado Estadual ; como é servidor 
titular de cargo efetivo do Município de João Pinheiro, não tem de recolher ao 
INSS, em razão de ser Deputado Estadual , porque tem o vínculo com a 
origem, que é o vínculo de servidor do Município de João Pinheiro. Vale para 
qualquer esfera de governo, inclusive para servidor público federal que venha 
a ocupar cargo de Vereador. 

O Sr. Presidente - A Presidência concede a palavra ao palestrante e aos 
debatedores para que façam suas considerações finais . 

O Sr. José Francisco Milagres Primo- Ped i a palavra apenas para registrar, 
mais uma vez, a satisfação de ter participado deste debate. Quero dizer 
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também da sua importância para este momento, ressaltando a esperança que 
temos de que produza resultados em defesa do municipalismo e, acima de 
tudo em defesa do sistema previdenciário brasileiro. Que seja esta uma 
oportunidade para que a Assembléia Legislativa de Minas Gerais e as 
instituições municipalistas levem contribuições ao Governo . Fed~ral e ao 
Ministério da Previdência , no sentido de se aprimorar essa legtslaçao e de se 
encontrar o melhor caminho para o problema do sistema previdenciário, 
contribuindo, assim , para a melhoria da vida do cidadão brasileiro. 

Destacamos, então, a importância deste momento e a oportunidade de 
termos dele participado. Esperamos, com muita certeza, que este seja um 
acontecimento importante, que produza resultados satisfatórios para a 
transformação deste momento de nebulosidade, de incerteza e de 
insegurança que os municípios estão vivendo nesta situação de 
transformação da ordem jurídica do sistema previdenciário. . 

A Sra. Maria Cristina Mac Dowell Dourado Azevedo - Gostana de 
parabenizar a Assembléia Legislativa por esta iniciativa, porque é e~ !óruns 
como este que podemos fazer uma sinergia entre Estado, muntc~pto e 
Governo Federal , em prol do aperfeiçoamento das reformas que estao em 
andamento e procurar, com isso, o equilíbrio do sistema federativo brasileiro. 
Se por um lado há a defesa dos municípios, por outro há a defesa do ststema 
federativo. Para isso, a situação fiscal dos municípios importa para o 
equilíbrio macroeconômico brasileiro. Quando olhamos os municípios temos 
de olhar qual é o impacto deles para a questão fiscal e para a busca do 
equilíbrio do sistema federativo brasileiro, em que se incluem Estados, 
municípios e União. 

Gostaria de agradecer o convite para vir aqui e ouvir os seus testemunhos, 
as perguntas, os palestrantes. Sobre o andamento dessas reformas, ereto 
que é um ponto muito importante para mim, aprender e aperfeiçoar os meus 
estudos sobre os municípios. Muito obrigada. 

o Sr. Delúbio Gomes Pereira da Silva - Quero fazer coro com a Maria 
Cristina e parabenizar este tipo de iniciativa , sempre salutar, de discutir a 
questão previdenciária . Hoje é quase chover no molhado dizer que o ajuste 
no sistema de Previdência do setor público é fundamental para o 
desenvolvimento do País, para o equilíbrio das contas públicas. Por quê? 
Porque além de estar numa situação quase emergencial , a Previdê~cia 
estava sem a Emenda n° 20 - aí preciso colocar um pouco de luz nesse tunel 
-, num'a situação em que, em curtíssimo prazo, iríamos comentar assim_: 
"Olha reconhecemos que existe a dívida, temos de pagar os aposentados, so 
que ~ão há dinheiro". O orçamento foi comprometido de tal forma que não 
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teríamos dinheiro. 

O comprometimento do gasto com pessoal, limitado pela Lei Camata em 
60%, ainda não está sendo cumprido; precisamos evoluir um pouco na 
aplicação da Emenda n° 20. Simplesmente chegaria um Prefeito para 
trabalhar e não teria servidores, porque todo o gasto está comprometido com 
o aposentado, a despesa com pessoal é fixa e a do aposentado estava 
aumentando progressivamente, geometricamente. Por quê? Porque é 
inadmissível receber a última remuneração uma pessoa aposentada com 42, 
45 anos de idade. Só lembrando uma informação importante: quando da 
aprovação da emenda à Constituição, chegou-se a comentar que, se fosse 
aprovado o limite de idade de 60 anos, o brasileiro não se aposentaria , 
porque morreria antes, já que a média de vida do brasileiro é baixa. Comenta-
se que é de 62 anos, sessenta e poucos. Isso, levando-se em conta a alta de 
mortalidade infantil. Quando olhamos o reverso da medalha - o que é o 
reverso da medalha? São os servidores públicos que ainda são, no País, a 
categoria de alguma maneira privilegiada, no sentido da estabilidade, e que, 
na maioria das vezes, recebe o salário nos dias certos -, a expectativa de vida 
de um brasileiro é de 72, 74 anos; da mulher ultrapassa 75 anos. Então, 
quando falamos de alguém aposentado com 45 anos, já temos a certeza de 
que, em média, sem considerar a pensão, vai receber durante 30 anos, sendo 
que contribuiu, no máximo- olha que começou a trabalhar com 15, 16 anos-, 
com 30%. Imagine contribuir com 30%, 10% do salário e receber durante 30 
anos integralmente. Não precisamos ser economistas, atuários, nada disso, 
basta sabermos a regra básica. Estamos falando de durante 20, 30 anos 
contribuir com 10%, no máximo, na maioria das vezes, sobre uma média de 
remuneração muito mais baixa do que aquela com que a pessoa se aposenta, 
e durante 30 anos receber proventos integrais. É isso que quebra o sistema. 
E aí veio a emenda para corrigir isso: pelo menos para o servidor público, na 
regra de transição, 53 anos de idade para o homem e 48 anos para a mulher, 
com uma regra geral de 65 e 60 anos, respectivamente. Isso vai fazer com 
que essa proporção não cresça mais geometricamente. A despesa vai 
continuar crescendo, mas, pelo menos, vamos estar melhorando nesse 
sentido. A Lei n° 9.717 veio tardiamente; reconhecemos que deveria ter vindo 
antes. É muito bom termos depoimentos como o do Prefeito palestrante, 
porque, apesar da divergência em alguns pontos, o que é extremamente 
salutar numa democracia, é muito importante o reconhecimento de que é 
preciso haver uma lei regulamentando previdência no setor público neste 
País, porque, se não houver, podemos chegar naquele caso: "Reconheço: 
devo; mas não tenho como pagar". Aí , aquela história de direito adquirido fica 
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como? Direito adquirido, se não existe dinheiro para pagar, não adianta. Essa 
é a realidade que tentamos passar nas nossas apresentações. 

Medidas estão sendo tomadas. Só lembrando: o INSS tem 30 anos de 
reformas, de mudanças na legislação. Então, só para não desanimar: 
reformas e mudanças no setor público serão contínuas daqui pa:a a frente, 
mesmo porque os padrões de idade, as remunerações, a expectativa de v1da, 
os tipos de categorias de serviço público estão, cada vez mais, mud~ndo; 

portanto, a mudança na previdência do setor público será contínua daqu1 para 
a frente . Não tenham dúvida de que, provavelmente, não devo me aposentar 
com as atuais regras da Emenda n° 20. Acredito que as regras com as quais 
devo me aposentar serão diferentes das atuais, porque ainda falta um bom 
tempo isso. E isso é algo de que temos de estar conscientes, de que 
previdência é algo muito sério e que atinge a todos os trabalhadores 
brasileiros. Muito obrigado. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - A Presidência agradece ao ilustre expositor, aos 

debatedores e às demais autoridades, bem como ao públ ico em geral , pela 
honrosa presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, 
convocando os Deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a 
ordem do dia já publicada, e para a extraordinária também de hoje, às 20 
horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião. 

ATA DO EVENTO REALIZADO NA 81a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 14/10/99 
Presidência dos Deputados José Braga e Ambrósio Pinto 

Sumário: Composição da Mesa - Destinação da reunião - Palavras do Sr. 
Presidente - Palavras da Sra. Cláudia Costin - Palavras da Sra. Maria Coeli 
Simões Pires - Palavras do Sr. Alcides Diniz - Esclarecimentos sobre os 
debates - Debates. 

Composição da Mesa 
O Sr. Presidente (Deputado José Braga) - A Presidência convida a tomar 

assento à mesa as Exmas. Sras. Cláud ia Costin, ex-Ministra de Estado da 
Administração; e Maria Coeli Simões Pires, professora de Direito 
Administrativo da Faculdade de Direito da UFMG; e o Exmo. Sr. Alc1des Dlnlz, 
Prefeito Municipal de Vazante. 

Destinação da Reunião 
O Sr. Presidente - Destina-se esta parte da reunião ao prosseguimento do 

Ciclo de Debates O Município e as Reformas Administrativa, Previdenciária e 
Po lítica, com o tema A Reforma Administrativa do Estado e a Autonomia dos 
Municípios. A Presidência passa a palavra ao Deputado Ambrósio Pinto. 
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Palavras do Sr. Presidente 

O Sr. Presidente (Deputado Ambrósio Pinto) - Exma. Sra. Cláudia Costin, 
Exma. Ora. Maria Coeli Simões Pires, Exmo. Sr. Prefeito Municipal Alcides 
Diniz; Srs. Deputados, Sras. Deputadas, senhores convidados, destina-se 
este segundo módulo do ciclo de debates iniciado na manhã de hoje, cujos 
trabalhos temos a satisfação de presidir, ao debate de um assunto de crucial 
importância para os municípios, sobretudo quanto às alterações advindas das 
Emendas à Constituição n°s 19 e 20. 

Palavras da Sra. Cláudia Costin 
Sr. Presidente, Deputado Ambrósio Pinto, Professora Coeli , Sr. Prefeito de 

Vazante, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, senhoras e senhores, em 
primeiro lugar gostaria de dizer que é uma alegria estar aqui, em Minas 
Gerais, uma terra que me agrada particularmente, entre outras coisas, porque 
é aqui que vive uma parte da minha família . Gostaria também de ressaltar que 
o tema em pauta é de vital importância porque o Estado não se deve reformar 
apenas em nível federal , mas em todos os níveis. A vida do cidadão ocorre no 
município, não no Governo Federal. Enquanto o Estado não se reformar em 
nível municipal, não se terá um Estado focado no cidadão. 

Para falar de reforma do Estado, é fundamental entender porque surge essa 
questão. Será que é um modismo que, de repente, bateu na cabeça das 
pessoas? A questão da reforma do Estado surge basicamente porque o 
Estado se encontra em crise, no mundo todo. 

Essa crise do Estado tem, no Brasil, basicamente, quatro dimensões. Uma 
primeira dimensão é a crise fisca l do Estado, que se reflete na insuficiência de 
poupança pública para se realizarem os investimentos que a população 
deseja ou necessita. Essa dimensão da crise é a que mais aparece nos 
jornais e é universal. Não é só o Brasil que vive uma crise fiscal. Ela 
cond iciona qualquer saída para as demais dimensões da crise. Melhorar a 
qualidade de serviços públ icos hoje não passa por aumentar a carga tributária 
em cima das pessoas, porque não estão dispostas a pagar mais impostos, 
nem que seja para melhorar a qualidade de serviço. Toda a discussão sobre 
a melhoria da qualidade dos serviços públicos passa pelo aumento de 
produtividade. Essa é a primeira questão. 

A segunda dimensão é a crise do modelo de intervenção do Estado na 
economia. Esse modelo de Estado criado no Brasi l, muito associado a um 
modelo de substitu ição de importações em nosso caso, um modelo de Estado 
que produz bens e serviços diretamente para o mercado, se encontra também 
em crise no mundo inteiro. Independentemente da ideolog ia dos governantes, 
vigorosos processos de desestatização vêm ocorrendo em todos os países, 
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inclusive Cuba. O que varia de país para país são quatro coisas . O preço pelo 
qual os ativos são vendidos, a destinação dos recursos da privatização, 
setores que não são privatizados por opção estratégica, porque determinado 
país considera que não é o caso, e a velocidade com que agências 
regu ladoras são criadas para garantir qualidade dos serviços públicos, 
quando a privatização está associada à prestação de serviços públicos por 
concessionárias, e a consistência , evidentemente, dessas agências 
reguladoras. Aqui , antecipo um problema brasileiro: começamos muito tarde 
com a constituição de agências. Isso explica uma parte dos problemas que 
vivemos hoje. Elas não estão consolidadas. Esqueci-me de dizer que as 
agências reguladoras têm de lidar com outra questão, além da qualidade, que 
é a de evitar que se formem monopólios privados. Os monopólios privados 
são tão ruins ou mais do que os monopólios públicos. Essa é a segunda 
dimensão da crise do Estado - o modelo de intervenção do Estado na 
economia . 

Uma terceira dimensão da crise do Estado é a crise política de transição da 
ditadura para a democracia. Aí , os senhores e as senhoras poderiam dizer 
que, desde 1984, temos um governo democrático. Como podemos falar, 
agora , em transição da ditadura para a democracia? Transição, sim, porque 
toda uma geração, na qual me sinto inclu ída, não desenvolveu o aprendizado 
de negociar, de ouvir o outro, de perceber que não existe só uma verdade. 
Isso trouxe, como há pouco conversávamos, uma certa arrogância 
tecnocrática por parte de toda uma geração de técnicos de governo, que se 
consideram a reserva não só da moralidade, mas da verdade técnica. 

Só que a verdade técnica , sem controle social , é tremendamente perigosa. 
Max Weber, em um livro belíssimo, já alertava, na Alemanha , na década de 
20, quase profeticamente, contra o risco da burocracia sem controle da 
sociedade. A verdade dos tecnocratas pode ser tão ou mais perigosa do que 
o clientel ismo que, hoje, ainda é a marca do sistema pol ítico do País. 

Então, uma geração inteira não aprendeu a negociar e, além disso, quando 
a abertura democrática ou a redemocratização do País ocorreu, teve sua 
arrogância até elevada, porque o poder não saiu dos militares e foi devolvido 
ao povo, como entidade abstrata; ele saiu dos militares e, em muitos casos, 
foi repassado para setores de oligarquias regionais, tremendamente 
anacrônicas, que ainda tinham acumulado poder no período anterior. Ou seja , 
quem ainda tinha poder acumulado no período anterior teve mais chance de 
obter acesso a posições de poder. 

Com isso, o processo de discussão se deu entre ol igarqu ias anacrônicas, 
por um lado, e técnicos que se sentiam os donos da verdade, o que não 
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facilitou o diálogo. Então, vamos ter de construir esse aprendizado. Temos de 
aprender a conviver com o controle social ; aprender que a verdade técnica 
pode ser importante, mas, sozinha, é tremendamente perigosa; aprender que 
a negociação e a construção de consensos é o melhor e mais sólido caminho, 
ainda que seja o mais longo e doloroso e o que traz maiores riscos. 

Além disso, falando dessa crise política do Estado - a crise da transição e 
da não-consolidação de instituições democráticas no País -, há duas outras 
questões que temos de levantar. Uma delas é que nosso exercício de 
cidadania ainda é muito incipiente. A população ainda não aprendeu a cobrar 
do Estado bons serviços públicos. Mas sou muito otimista . Todos os 
ind icadores de exercício de cidadania que venho acompanhando vêm 
mostrando melhorias . Poderia citar um exemplo de São Paulo, minha cidade . 
As "tiazonas" da Câmara Municipal , que não são ligadas a nenhum partido -
pelo contrário, foram organizadas a partir de uma ONG, que se chama Voto 
Consciente, que vai fiscal izar a votação dos parlamentares na Câmara de 
Vereadores e na Assembléia Legislativa -, foram protestar contra o mau uso 
de recursos públicos. Ora, são senhoras que fazem tricô, donas de casa , 
aposentadas, que lá estão, cobrando. Outra coisa é que a participação em 
conselhos munic ipais vem crescendo. Há também o acompanhamento das 
ações do Governo, até por meio das televisões que as Assembléias 
Legislativas, a Câmara e o Senado vêm implementando, que realizam 
importantes discussões para o destino do País, coisa a que, antes, a 
população não tinha acesso, porque não tinha instrumento para isso, ou , se 
tinha instrumento, não tinha interesse. 

Isso traz um desafio tremendo em termos de reforma do Estado. Ainda 
sobre isso, queria falar que nossos Poderes, pela crise política , vivem a sua 
pré-adolescência . 

Sobre os Poderes, começarei falando sobre o Executivo, pois é com o que 
lido mais de perto . O Poder Executivo Federal utiliza-se excessivamente de 
medidas provisórias para fazer a sua política. 

Quanto ao Poder Leg islativo, evidentemente, se o sistema pol ítico brasi leiro 
ainda é marcadamente clientelista , essa representação aparece com bastante 
peso. 

Quanto ao Poder Judiciário, sabemos que sobre ele não existe um controle 
externo. Aqu i estou me atendo ao controle administrativo. Alguns fatos 
recentes mostraram a importância de existir aumento do controle social sobre 
o Judiciário . A esse respeito sou otimista , porque acho que isso faz parte de 
um processo de aprendizado que a cidadania ou o País vêm construindo . 
Essa é a terceira crise do Estado. 
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A quarta é a crise do modelo de funcionamento e de gerenciamento d~ 

Estado. Sobre isso, queria me deter um pouquinho e falar que o Bras1l 
constituiu o seu Estado basicamente com duas funções: uma primeira função, 
bastante conhecida nossa, é baratear o custo de produção do capital , ou seja , 
criar toda uma infra-estrutura para que ficasse mais fácil o setor privado 
instalar empresas e começar a funcionar. Isso foi feito por intermédio dos 
mais diversos setores, como construção de estradas, siderurgia, petróleo e 
outros . Isso foi feito fundamentalmente por meio de empresas estatais . 

Uma segunda função do Estado foi gerar emprego e renda num País que 
não tinha setor privado, no que se refere ao terceiro setor, que empregasse. 
Com pouquíssimas e honrosas exceções, as funções do Estado foram essas. 

O Estado, no Brasil , não foi criado para prestar serviços públ icos . Todo o 
aparato normativo, todas as regras de funcionamento da administração direta 
são relacionadas a como empregar e manter essas pessoas dentro de 
princípios éticos. Não está relacionada à prestação de serviços. Isso traz uma 
distorção complicada porque, nesse paradigma de Estado que apenas 
emprega, a relação entre o Estado e o servidor público não é uma relação de 
profissionalização. O importante não é o serviço, o que existe é uma relação 
de tutela, de proteção. Proteção em dois sentidos: para impedir o mau uso 
dos funcionários públicos, que é um recurso, ou proteção no sentido 
clientelista mesmo: de proteção dos meus clientes, ou seja , dos meus 
protegidos, dos que vão votar em mim, que vão me apoiar. Nada é mais 
desestimulante à profissionalização do que uma relação de tutela . 

O servidor público tem hoje, infelizmente, imagem ruim, mas isso não é 
culpa dele. Ele não foi treinado, não foi motivado, não foi preparado para ser 
profissional. Fico um pouco revoltada com algumas brincadeiras q~e a i ~da se 
fazem , às vezes não são de má-fé, em torno da figura do func1onano publico, 
porque é muito mais uma vítima de um sistema que não p~ima pela 
profissionalização do que culpado pela má qualidade dos serv1ços ~ubl~cos . 

E a qualidade dos serviços públicos, vamos ser honestos, e pess1ma. 
Temos ainda uma escola de péssima qualidade. A escola pública só foi boa 
quando ensinava apenas a uma elite. Foi só universalizar,_ e se tornou 
péssima . O sistema de saúde é péssimo. Onde existe prestaç~o de serv1ço, 
ela é de péssima qualidade, com rar íssimas e honrosas exceçoes, que t~do 
mundo cita : são sempre as mesmas. Por quê? Por causa do func1onano 
público? Não, ele é uma vítima; não foi preparado para isso. Temos qu~ 
prepará-lo. Boa parte do que está na Emenda à Constituição no 19 esta 
associada a um trabalho de profissionalização dos servidores públ icos, que 
vai desde a exigência de escolas de governo nos níveis federal e estadual, 
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passando pela idéia do prem1o de produtividade e por uma série de 
mecanismos que permitam tratar o servidor como um profissional como outro 
qualquer. Sem desmerecer os outros profissionais. É no sentido de que se 
trata de um profissional do mercado. 

O que é um profissional? É alguém que tem orgulho das práticas que adota, 
que sente confiança , que é bem pago, treinado e motivado. Em um contexto 
complicadíssimo, porque mudar de paradigma, considerando a crise fiscal , 
coloca desafios tremendos para o governante. Profissionalizar o 
funcionalismo com qual dinheiro? Vamos ter que encontrar e enfrentar o 
desafio de como empregar melhor o dinheiro que o contribuinte deposita em 
nossas mãos sem onerar ainda mais o cidadão e melhorando a qualidade dos 
serviços públicos. 

Com relação a essa quarta crise do Estado, o tempo é curto, mas tenho 
uma pequena história para contar. É ilustrativa desse modelo de Estado que 
foi constituído no País. Monteiro Lobato, um dos maiores escritores infantis do 
País, escreveu um belíssimo livro para crianças - "Caçadas de Pedrinho". 
Desculpem-me se depois de Weber cito um escritor infantil. Monteiro Lobato 
escreveu esse livro nos fins da década de 30 e o publicou no início da década 
de 40. Ele conta uma história que jamais esquecerei e que reli há cerca de 
dois anos para o meu filho. Um rinoceronte fugiu do circo. O Rio de Janeiro 
criou o Departamento de Caça ao Rinoceronte, cuja principal função, 
esclarecia Lobato, era jamais, mas jamais mesmo, encontrar o rinoceronte. 
Porque no momento em que o rinoceronte fosse achado, o órgão perdia a sua 
razão de ser. 

Todo o livro narra as peripécias do Departamento de Caça ao Rinoceronte, 
fugindo dos indícios de onde o animal poderia estar. Essa crítica brincalhona 
de Monteiro Lobato talvez fosse exagerada para a época, em que o Estado 
era o único que podia só empregar pessoas. Mas já reflete a consciência de 
que o Estado não foi desenhado para outra finalidade que não essa. 

Outra . história que também mostra a questão de como foi constituído o 
Estado no Brasil é relatada na biografia do Barão de Mauá escrita por Jorge 
Caldeira , que se reporta a um historiador inglês discorrendo sobre o que 
aconteceu com um médico que atendia, por caridade, uma viúva branca e 
pobre. No caso , o dado da etnia é importante. Um dia o médico chega para a 
viúva e fala : "Escuta, seus filhos já estão virando adolescentes , um com 16 e 
outro com 17 anos. Já não está na hora de arrumar um emprego para eles?" . 
A viúva se ofendeu mortalmente, porque estavam no período do Império, e 
trabalho não era coisa para branco. Era o auge do período escravagista . Aí, 
prossegue o historiador, ela diz que não quer mais caridade. Um dia, o 
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médico, andando pela rua , vê um dos filhos da viúva, que havia arrumado um 
emprego, mas era público. Então, emprego público podia, porque não era 
considerado trabalho. Conto essas duas histórias para ilustrar que opções 
fizemos na nossa trajetória, tanto que só agora, com a Emenda n° 19, um 
princípio simples apareceu na Constituição, que é o princípio da eficiência . 

Até agora, os princípios que deveriam reger a administração pública eram 
associados a usá-los com ética : impessoalidade, eqüidade, enfim, princípios 
fundamentais de justiça. Mas não havia nada relacionado à boa gestão 
dessas pessoas em benefício do cidadão. Ora, a mera inclusão desse 
princípio significa uma revolução, porque muda todo o enfoque. Além de ser 
ético, é necessário também prestar serviço público de qualidade. 

Dado o tempo exíguo, prometo que só vou contar mais um fato, para 
acender o debate. Há uns 2 anos, assisti a um pronunciamento do Presidente 
Bill Clinton, o qual é feito com regularidade e que se chama "The State of The 
Nation". Levei um susto porque, apesar de ser Presidente de uma Federação, 
disse o seguinte: a escola pública deveria melhorar a sua qualidade e, para o 
processo pedagógico poder ser bem sucedido, não deveria haver mais de 18 
alunos por sala de aula , e essa seria a meta. 

Por que isso me chocou? Porque, hoje, no Brasil , seria impensável o 
Presidente deter-se num detalhe da escola pública, ainda mais se 
considerarmos que a responsabilidade pela educação está no nível estadual 
e municipal. E saibam que, lá, a educação é mais municipal que a nossa. 
Então, por que se deteve nesse detalhe da escola pública? Por que é melhor 
do que os outros? Não, simplesmente por um único motivo: porque o cidadão 
americano discute, na sua localidade, "ad nauseam", a qualidade da biblioteca 
da escola; se a Matemática deveria ser ensinada pelo método convencional 
ou pelo método moderno; se o laboratório está adequado ou não; se deveriam 
ser misturados princípios religiosos com ensino de ciência ou não. Quer dizer, 
existe uma cidadania debatendo a qualidade dos equipamentos públicos. 

Só há uma coisa que faz governos funcionarem bem: cidadão informado e 
cobrando. Desconfiem de líderes geniais das massas. Podemos ter líderes e 
governantes medianos. Precisamos de mais cidadania, de cidadão cobrando 
dos Governos, porque isso é que faz funcionar . Existem centenas de "lobbies" 
não associados à cidadania, de grupos de interesse, que mobilizam e 
pressionam os governantes para outras situações. Existem investidores 
internacionais pressionando o Governo e, se não houver cidadania 
pressionando do lado de cá, não teremos bons governantes. 

O cerne da reforma do Estado é: ao invés de controlar somente os ritos e 
procedimentos, passar-se a controlar resultados da ação de governo. E 
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resultados de ações de governo podem ser controlados de duas maneiras: 
pela máquina de controle que se constitui para iss~ , como Tribunais ~e 
Contas e controle interno, mas, sobretudo, controle soc1al , ou seJa, populaçao 
recebendo informações para cobrar. Daí, a urgência de se construírem 
indicadores de resultados de ações de governo. 

Recentemente, o PNUD e o IPEA publicaram um estudo sobre índices de 
desenvolvimento humano que mediam níveis de mortalidade infantil dos 
países, anos básicos de escolaridade, longevidade, evasã~ ~~colar , e assim 
por diante. Precisamos ter esses índices em cada mun1c1p1o ~ ~~ cada 
Estado. Como estão evoluindo as condições de vida em cada mumc1p1o e em 
cada Estado, junto com a questão da gestão fiscal. É fundamental. Não basta 
gastar pouco, é fundamental gastar bem. . 

Para terminar, relativamente à questão de gastar pouco, gostana de lembrar 
que não houve balela maior, nos anos 80 e início dos anos 90, do que a 
história do Estado mínimo. Foi uma proposta que os ingleses trouxeram, mas 
não aplicaram nem na Inglaterra . A idéia era a de que o Estado tem que ser o 
menor possível. O Estado tem que ter o tamanho suficiente para pr_estar bon~ 
serviços, não tem que ser nem menor, nem maior. Por que eu d1sse que e 
uma balela? Porque nenhum país desenvolvido, dentre todos os que 
propunham o Estado mínimo, diminuiu o gasto público como um percentual 
do PIB. Temos acompanhado vários dados e verificamos que em nenhum 
país houve uma diminuição do gasto público como perce_ntual_ do PIB. O 
Estado mínimo pode ter sido um discurso ideológico que nao fo1 Implantado 
em lugar nenhum. O Estado tem que funcionar bem, tem que ser forte pa~a 
formular boas políticas públicas e prestar os serviços de que a populaçao 
necessita. Tenho a certeza de que o Brasil merece. Muito obrigada. 

Palavras da Sra. Maria Coeli Simões Pires 
Exmo. Sr. Deputado Ambrósio Pinto, Presidente deste painel ; Deputado 

José Braga, Vice-Presidente da Assembléia Legislativa do Estado; Ora. 
Cláudia Costin, ex-Ministra de Estado da Administração, a quem damos as 
boas-vindas; Dr. Alcides Diniz, Prefeito de Vazante, em cuja pessoa 
saudamos as municipalidades mineiras; Srs. Deputados; Sras. Deputadas; 
Prefeitos; Vereadores; servidores públicos e demais participantes ;_ em 
primeiro lugar, registramos um ráp ido comentário sobre a fala da Ora. Cla~d1a 
Costin , que, em estilo ameno, revela posicionamentos 1mportantes assum1dos 
com autoridade e rigor metodológico, abrilhantando esta tarde. . . . . 

Em nossas palavras introdutórias, queremos , também, destacar a 1n1C1at1va 
da Assembléia de colocar em fórum de debate o tema da reforma do Estado_ e 
sua repercussões na autonomia municipal, o que desfoca a atençao 
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concentrada, de uma forma recorrente, no plano da União e dos Estados, 
para o município, "locus" excelência de reflexos de todas as mudanças. Não é 
sem razão que o "folder" deste conclave traz a figura sugestiva de uma chave 
que emoldura o temário, uma metáfora, com a qual se pretende indicar a 
porta de saída do labirinto de perplexidades em que se encontram os 
brasileiros . Vimos, pela rica exposição da Ora. Cláudia Costin, que a cnse 
atual é multifacetada. Com efeito, ela pode ser vista a partir de quatro ângulos 
bastante nítidos: fiscal , gerencial , político e o do modelo de intervenção do 
Estado no domínio econômico. A palestrante fala , de forma enfática, sobre o 
elemento estrutural da crise - o modelo de Estado brasileiro. Mostra que ele 
foi concebido, criado e estruturado de forma absolutamente disfuncional , sem 
uma atenção maior para o que deveria ser o seu principal objetivo, que é a 
adequada prestação de serviços públicos. Dá, também , realce especial à 
participação da cidadania e ao controle social , al imentando verdadeirafé e_m 
que o processo de mudança há de se consolidar com essa partrcrpaçao 
cidadã , de forma responsável e diuturna. 

Falamos de processo de mutação e de saída para as dificuldades dele 
decorrentes. E outra chave não vislumbramos senão a que leve a repactuar o 
próprio federalismo brasileiro . Esse novo pacto há de ser feito a partir de uma 
corajosa reflexão sobre a relação dos entes federativos entre si , ~ue se 
devem conduzir sob o signo do respeito recíproco aos campos autonomrcos 
de cada qual. Por outro lado, essa reflexão há de despertar os Estados e a 
União para uma nova interlocução com os municípios. Na verdade, os 
municípios precisam ser resgatados da posição ancilar em que se encontram 
no processo de mudança para, efetivamente, assumir um papel de 
protagonistas das soluções. 

Outro ponto que nos parece fundamental é o da postura do Estado. 
Sabemos que hoje há um moderno princípio que deve reger as relações no 
âmbito do federalismo, que é o da subsidiariedade. Este aplica-se tanto em 
relação aos entes federativos entre si como também na relação do E~~ado 
com a própria sociedade. Segundo o impl ícito alerta que ele traduz, a Unrao e 
os Estados hão de perceber que os municípios são capazes de buscar uma 
solução e que só em caráter supletório caberia sucessivamente às instâncias 
mais amplas assumir o papel. Do mesmo modo, não há como reafi rmarmos a 
idéia de que a sociedade seja inepta para buscar seu caminho. Então, é 
preciso que reflitamos sobre essa relação da União com os diversos ~nt~s 
federativos e sobre a relação Estado-sociedade. Vimos que a Ora. Claudra 
Costin demonstra preocupação com essa moderna lógica da subsidiariedade, 
no que diz respeito à relação Estado-sociedade. Ela acredita mesmo que 
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essa parceria seja fundamental na construção de novo patamar de 
desenvolvimento. Parece-nos óbvio que, se a sociedade não dividir esse 
espaço, dificilmente teremos resultados objetivos. 

Sabemos que a reforma de Estado, que surge como tentativa de solução da 
crise, apresenta uma série de derivações: fiscal, política , previdenciária, 
tributária e, se quisermos, cultural , sem prejuízo de outros tantos 
desdobramentos. Neste painel , naturalmente nossa atenção está voltada para 
o campo administrativo, aquele em que a concepção política do Estado se 
revela e tem o espaço de sua concretude. É aí que a filosofia política se 
externaliza nas burocracias e ganha sua expressão prática. Sob o ângulo da 
reforma administrativa e, portanto, tendo em vista tudo aquilo que interfira no 
campo da atividade administrativa ou da autonomia correspondente, 
deveremos observar que há uma série de mudanças. Identifiquemos esse 
campo autonômico para que possamos analisar as repercussões da reforma 
administrativa que nele se registram, em especial no âmbito municipal. 
Teremos essa autonomia administrativa se expandindo, por exemplo, no 
campo organizatório da administração, isto é, na estruturação de toda a 
burocracia do Estado. Registra-se, igualmente, a expansão dessa autonomia 
na seara da configuração de quadros de pessoal e de definição das normas 
do regime que deve disciplinar as relações admin istrativas. Situam-se ainda 
nesse campo de autonomia as manifestações da face do Estado limitador, 
isto é, responsável pelas atividades de polícia administrativa, e, por fim , 
daquelas do Estado que intervém no domínio econômico. 

Enumeremos as mudanças e sua incidência em campo próprio. 
Perceberemos de forma muito importante aquelas mudanças que trazem 

repercussão no campo da intervenção do Estado no mercado. Então, teremos 
uma série de medidas que afetam ora a face do Estado empresário, ora a do 
Estado fomentador e ainda a do Estado regulador. É evidente que existe uma 
série de medidas que têm ampla repercussão nos diversos núcleos da 
atividade administrativa, mas é sobretudo no campo da prestação de serviços 
públicos que incide uma maior atenção. A Ora. Cláud ia Costin enfatiza essa 
disfunção do Estado brasileiro e, de forma pitoresca, realça o traço clientel ista 
que contorna o desenho da máquina pública no Brasil. Relembra a sátira feita 
pela argúcia de Monteiro Lobato, na qual ele relata a criação de um 
departamento para a caça e a captura de um rinoceronte que nunca deveria 
ser encontrado. Vê-se, na verdade, essa disfunção, que é histórica, no caso 
do Estado brasileiro. De qualquer forma, é preciso que tenhamos a viva 
atenção voltada para o quadro contemporâneo de prestação de serviços 
públicos. Não podemos, porém , minimizar a importância da repercussão da 
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reforma administrativa no tocante aos seus diversos desdobramentos. Nesse 
sentido, as mudanças do modelo de intervenção do Estado são relevantes . 
Até porque a grande fatia de poder em jogo está mais na seara da 
intervenção do que na de prestação de serviços públicos. Queremos crer que 
há esforço e boa-vontade para se buscar a melhor "performance" do Estado 
em termos de prestação de serviços. Mas diante dessa ênfase, não podemos 
fazer olhos cegos ao outro processo, de graves conseqüências, e que diz 
respeito ao modelo de intervenção. Estamos aqui para dizer que a rotulada 
reforma administrativa é muito mais do que aquelas normas que estão 
contidas na Emenda à Constituição n° 19. Devemos estar atentos a uma série 
de repercussões que decorrem de medidas provisórias, de termos de 
compromissos internacionais e de tantas outras formas, no estrito campo da 
atividade administrativa. Atenhamo-nos , neste passo, aos processos de 
privatização. No caso de Minas, o Estado fala , com indignação, sobre várias 
medidas nesse sentido. Estamos vivenciando uma situação de um virtual 
confronto, tendo em vista a privatização de Furnas. Medidas dessa natureza 
estão acontecendo na seara específica da reforma administrativa. Há o 
programa de "publicização", com algumas experiências bem-suced idas, mas 
que se apóia, também , numa lógica cuja discussão não está ainda pacificada. 
Há outras questões que se introduziram por força da Emenda à Constituição 
n° 14, que alterou a sistemática do ensino no Brasil, com ampla repercussão 
na autonomia municipal. Isso é reforma administrativa, apesar de escapar à 
moldura principal que é a Emenda à Constituição n° 19. Além da Emenda à 
Constitu ição n° 14, há a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que se editou 
logo após essa emenda e que opera significativas alterações na sistemática 
da educação no Brasil. Há, naturalmente, medidas que incidem no âmbito do 
SUS e interferem na política pública de saúde. Percebemos que todas essas 
defi nições produzem impacto de forma imediata nos municípios . Elas podem 
não trazer efeitos tão drásticos para a União e os Estados, mas afetam , de 
forma substancial, a relação do cidadão. Essa relação acontece no espaço 
comunitário, ou seja, no nível municipal. 

Vimos que a ex-Ministra associou reforma e crise, e isso é natural , pois todo 
processo de mudança se assenta , basicamente, em uma situação de 
dificuldade. Por outro lado, em um momento como esse de reforma 
administrativa, vamos ter situações em que se abrem novas perspectivas, 
pois queremos crer que estejam os reform istas, de boa-vontade, à busca de 
soluções. Mas é incontrastável o fato de que vivemos o clima dos 
constrangimentos, que acontecem à larga. Aqueles que estão em Brasília , um 
pouco mais distantes da realidade dos pequenos municípios , não podem 
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avaliar como tais constrangimentos ameaçam a normalidade do dia-a-dia do 
município. Vamos trabalhar, por exemplo, com as políticas públic_as, como a 
da educação. Todos sabemos, temos mudanças recentes nessa area, e uma 
delas diz respeito ao estabelecimento de um padrão de racionalidade da 
relação custo/aluno, expresso por uma cifra , ao que tudo indica, uniforme 
para todos os municípios. Sendo assim , esse padrão médio de custo/~luno , 
tem que expressar a mesma racionalidade, por exemplo, para ~berlandia , 
Serro ou São Paulo, sendo irrelevante a constatação de que a capital paulista 
conc~rre com as 12 megacidades do mundo. Portanto, é evidente o 
constrangimento que se pode vislumbrar para os municípios. 

o mesmo acontece quando são alteradas as regras de repasse de recursos 
no âmbito do SUS. O critério que se adota , salvo engano, é o de dispênd io 
médio não se levando em conta se a localidade que circunstancia as 
condi; ões de vida do usuário apresenta uma alta incidência de 
esquistossomose, ou maiores precariedades que pressionam as taxas de 
morbidade. Não podemos ser irresponsáveis a ponto de afirmar que os 
padrões de racionalidade usados sejam absolutament~ incon~ istentes , mas, 
no fundo, eles partem de racionalidades externas, no mmimo, as realidades a 
que se aplicam. Não vamos dizer que sejam literal imposição da política do 
FMI , etc. - pode até ser que sim-, mas o certo é que são artificializados, haJa 
vista a dificuldade do País no que diz respeito aos dados de monitoramento 
das políticas públicas. . . 

Podemos trazer muitas questões, mas as aqu i apresentadas Ja mostram 
que temos um avanço constrangedor sistemático sobre a aut~nomia dos 
municípios , pois, a todo instante, há um padrão de fora a dizer que o 
município tem que se pautar por ele. 

o outro ponto que gostaria de trazer à discussão é o atinente ao modelo_ de 
autonomia municipal. Não estamos aqui para fazer apologia do municipio 
como se ele fosse panacéia para o caos. Não podemos obvidar, contudo, a 
necessidade de integrá-lo ao projeto de solução. O município brasileiro, do 
ponto de vista da construção normativa, traz o mais arrojado modelo de 
autonomia, se comparado ao dos países desenvolvidos. . 

o que o ocorre, então, é que temos um modelo de a_utonon;Ia bastante 
complicado . Ele é arrojado em sua construção, mas, na pratica, ha uma longa 
história de uma autonomia meramente nominal , que está sendo, cada vez 
mais, reprimida por uma série de medidas cerceadoras o~ in:positivas . A 
Emenda à Constitu ição n° 20 traz discussões com relaçao a autonomi~ 
municipal , no que diz respei to à pol ítica previdenciária, o q~e t~~ ate 
justificado certa reação de municípios, representada por medidas JUd iCiais . De 
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qualquer modo, a nossa contribuição, hoje, é a de trazer o alerta contra a 
posição de conformismo do município brasileiro, que, geralmente, atua de 
forma acanhada, atrelado às soluções do Estado e da própria União, mesmo 
em vasto campo autonõmico. Se fizermos uma avaliação da criatividade do 
município brasileiro no tocante ao que poderia ter de solução própria no seu 
campo de reserva, verificaremos que, dentro de cerca de 5 mil 
municipalidades, temos um modelo quase uniforme de organização, com 
observância simétrica de soluções das esferas do Estado e da União. Pelo 
menos, sob o ponto de vista organizatório, são cópias fiéis uns dos outros, 
sem respeitar, portanto, as peculiaridades locais. Isso é muito grave. O Brasil 
poderia ter toda a sua expansão por meio dos próprios municípios. 

A outra contribuição que desejamos trazer diz respeito à necessidade de 
que os municípios sejam respeitados na diversidade, ou seja , que a União 
não trate os 5 mil municípios segundo os mesmos parâmetros. Já tivemos 
exemplos notáveis da presença de municípios nos grandes momentos de 
crise. Sabemos que os municípios foram protagonistas, no caso do Leste 
Europeu para a reconstrução da organização democrática e da economia 
competitiva . No continente asiático, houve grandes soluções que passaram 
pelas cidades, tentando trabalhar, em forte complementaridade às ações dos 
atores urbanos, o mercado externo voltado para a economia global , o que não 
é o melhor exemplo, por causa dos altos custos sociais dessa política de 
baixo custo praticada pelas cidades asiáticas. De qualquer modo, Hong Kong 
e Cingapura, Seul e Xangai têm presença própria; extrapolam seus limites 
para buscar soluções. 

Na década de 70, tivemos o exemplo da Europa, que buscou superar a 
recessão por meio dos municípios. Nos Estados Unidos, houve a grande 
reação das cidades contra as políticas de Reagan e de Bush, por meio da 
cooperação entre as esferas pública e privada. Portanto, a discussão de uma 
reforma administrativa deve passar por uma reflexão mais profunda. Não 
seria o caso de se pensar a reforma administrativa brasileira pela lógica dos 
municípios, principalmente levando-se em conta a tradição municipalista nc;> 
Brasil? Na prática, as mudanças não trouxeram os anunciados benefícios. E 
verdade que é cedo para essa análise; contudo, não há grandes ilusões de 
que eles venham na medida desejável. As mudanças não estão consolidadas 
e não acontecerão se não mudarmos a lógica de tratamento dos diversos 
atores, se não mudarmos a prática administrativa. Por sua vez, esta também 
não se alterará se a reforma não repercutir no balcão do menor município 
brasileiro. Então, a solução dessa crise - cremos nós, porque já lidamos com 
municípios de forma mais direta- há de passar pela emergência das cidades. 
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Não que isso possa desonerar os outros entes de seu papel num grande 
projeto para a Nação. , 

Gostaríamos de passar a tarde falando sobre o assunto, mas o tempo esta 
esgotado. Peço desculpas ao Presidente e aos demais participantes, 
cumprimentando, uma vez mais, a palestrante e agradecendo aos 
organizadores o honroso convite. 

Palavras do Sr. Alcides Diniz 
Exmo. Sr. Deputado Ambrósio Pinto, Presidente desta reunião; Exma. Sra. 

ex-Ministra de Estado da Administração, Ora. Cláudia Costin; Exma. Sra. Ora. 
Maria Coeli Simões Pires, professora de Direito Administrativo da Faculdade 
de Direito da UFMG. Quero, inicialmente, cumprimentar a Assembléia 
Legislativa pela iniciativa de trazer a debate um tema tão importante e, 
sobretudo, de convidar os munícipes para participar das reflexões , que foram 
tão bem colocadas pelos palestrantes, tanto na parte da manhã como pelas 
autoridades que me antecederam. 

Não sou jurista, sou apenas um Prefeito que procura administrar de acordo 
com os princípios da moralidade, da igualdade e da impessoalidade. Vejo 
com muita alegria a introdução do princípio da eficiência na reforma. 

É difícil administrar um município. O País vive em crise, e acho que a crise 
maior está na postura dos entes federativos, na postura das autoridades, que 
têm sob sua responsabilidade a gestão do bem público. 

Aí está a crise maior. Nós, que vivemos lá no município, enfrentando as 
demandas sociais mais difíceis desde que saímos de nossa casa até 
voltarmos - e voltamos muito tarde -, entendemos muito bem o que é 
administrar um bem público e o que é conduzir políticas sociais. Temos que 
fazer isso com seriedade, porque estamos lidando com um bem da 
comunidade. 

Aqui foram enfocadas crises que geram ou colocam em dificuldades essas 
ações que são voltadas para o bem comum, para a construção das obras 
essenciais e demandas pelo povo. Quanto à reforma administrativa - não nos 
cabe aqui entrar no mérito das questões jurídicas ou doutrinárias, trata-se 
apenas da nossa visão prática de Prefeito, que enfrenta essa dificuldade no 
dia-a-dia -, o País tem dispositivos no sistema normativo, constitucional e 
normativo-ordinário suficientes - com pequenos acréscimos - para os 
administradores públicos promoverem a gestão dos seus municípios e do 
Estado. Precisamos ter uma postura, uma visão competente da necessidade 
de sermos transparentes e de termos aqui, como disse a ex-Ministra da 
Administração, a capacidade de ouvir a sociedade, compreendê-la e t~a?uzi_r 
os seus anseios em projetos que sejam, efetivamente, essenc1a1s a 
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população, e fazê-los com humildade e co;n o controle da sociedade nas 
ações que desenvolvemos diariamente. E preciso que tenhamos essa 
humildade em aceitar que a sociedade participe da elaboração dos nossos 
planos e, sobretudo, da fiscalização dos nossos atos. É isso o que está 
faltando. Está faltando postura daqueles que lidam com o bem público, com o 
dinheiro público. 

Vejo algumas administrações preocuparem-se com obras bonitas, que 
podem ser transformadas em voto, porque agradam. Mas quatro anos 
passam como um relâmpago, e, de repente, esquecem que o melhor serviço 
que podemos prestar à comunidade é oferecer a ela melhoria na qualidade de 
vida. E essa passa por uma boa educação, por investimentos nessa área que 
sejam os mais consentâneos com a necessidade da população; passa por um 
sistema de saúde que corresponda e investimentos capazes de se traduzirem 
em melhoria de qual idade de vida. Um homem doente não tem cond ições 
nem ânimo para ir à escola . Uma pessoa doente não tem ânimo para o 
trabalho. Logo, precisamos investir, de modo efetivo, na saúde, para dar 
estrutura ao homem e para que ele se estabeleça como instrumento de 
auxílio às administrações na elaboração dessas políticas essenciais e na 
implementação dessas políticas. 

Sou um Prefeito do Noroeste de Minas, uma região carente, onde há 
eletrificação rural em apenas 30% das propriedades. É a :egião que, talvez, 
seja o maior potencial agropecuário do Estado e do País. E o maior potencial 
agroindustrial e, talvez, uma das regiões que poderia se tornar uma grande 
oportunidade de negócios do Estado, produzindo e se tornando um centro de 
transformação e distribuição de produtos agropecuários. 

Somos a maior área irrigada do Estado, talvez do País, um dos maiores 
produtores de grãos do Estado, e não temos ensino superior que corresponda 
às nossas necessidades. Precisamos, então, que o Governo, nas duas 
esferas, junto com os entes municipais, estabeleça políticas que 
correspondam a essas necessidades. Para nós, Prefeitos, pais de fam ília, é 
muito penoso despedirmo-nos dos f ilhos todos os dias, na rodoviária ou nos 
nossos velhos carros, mandando-os para Belo Horizonte, Uberlândia, São 
Paulo ou Brasília , porque não temos, em algumas regiões do Estado e do 
País, condições de mantê-los estudando ali , bem como por falta de emprego, 
de uma estrutura de saúde que corresponda às expectativas da região. 

É preciso que haja compreensão da necessidad_e de planejamento 
estratégico, de planejamento em longo prazo. E preciso que os 
administradores tenham a consciência da necessidade de continuidade 
administrativa, o que, praticamente, não existe, porque falta essa consciência. 
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Precisamos extirpar, definitivamente, a cultura clientelista, porque esta, sim, 
deturpa e desvia todas as ações sérias e todos os investimentos que nós, 
administradores, podemos fazer para melhorar a qualidade de vida da nossa 
comunidade. Precisamos, sim, de consciência, para que possamos 
efetivamente lançar mão dos recursos públicos - que são do povo - e aplicá-
los devidamente, na solução dos problemas, na construção de um ambiente 
melhor, no crescimento do ser humano, para que os nossos filhos possam, a 
partir de uma boa educação, ter uma consciência melhor de cidadania, ter 
condições de escolher emprego, uma atividade que seja mais compatível com 
as necessidades da sua família , para que possam, enfim, exercer a 
verdadeira cidadania . 

No meu modo de ver, precisamos acabar com essa crise a partir da 
consciência da necessidade de interação entre os entes federativos . 
Precisamos ter o costume da conversa entre União e Estado, Estado e 
municípios, cada vez mais. É preciso verificar na base, no município, o que o 
povo pede e exige, as reais necessidades do povo, porque é lá que estão as 
verdadeiras necessidades da Nação. É lá que o povo vive, é lá que o povo 
demanda, e é o Prefeito, são os Vereadores as autoridades mais próximas do 
povo e dos anseios dessas comunidades. 

Vejo com carinho a reforma. Acredito que temos uma legislação farta . 
Penso até que há um exagero na legislação, porque o Legislativo preocupa-
se, talvez por proposta do Executivo, com excesso nas leis de rotina. Querem 
nos ensinar como fazer. Ora, o povo sabe como fazer . Precisamos que a 
União trace normas gerais acerca dessas necessidades e deixe os Estados e 
municípios fixarem as rotinas, os procedimentos na execução dessas 
políticas. Precisamos de formulação de políticas verdadeiras, efetivas, que 
correspondam às nossas necessidades. Não precisamos de que a Câmara 
Federal fique preocupada, como na Lei n° 8.666, com um excesso de rotina 
que atrapalha o administrador. Lemos o primeiro artigo dessa_ lei ; ao 
chegarmos ao último, já esquecemos o primeiro, tão grande ela é. E preciso 
acabar com a presunção de que o administrador não é sério. Os 
administradores são sérios, sim . Estamos é abarrotados de normas, de 
rotinas que nos impedem de, no município com 5 mil , 10 mil , 20 mil 
habitantes, cumprir as formulações administrativas que estão 
consubstanciadas nas leis. Por quê? Um Prefeito de um município com 5 mil, 
1 O mil habitantes não tem estrutura jurídica capaz de atender a esse 
emaranhado de normas de excesso de rotina que as leis trazem para o 
nosso dia-a-d ia. Não tem,os condições nem de pagar um assessor jurídico. Às 
vezes, temos um assessor jurídico que atua em dez municípios. Como ele vai 
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se dedicar a um trabalho ou aprimorar o serviço na nossa Prefeitura, se 
dedica 2 horas ao meu município, 2 horas a outro, porque não conseguimos 
corresponder à expectativa de remuneração desse assessor jurídico? 

Entendo que iniciativas como esta da Assembléia Legislativa deveriam ser 
permanentes. Quero cumprimentar os Deputados desta Casa, de modo 
especial aqueles que coordenaram o evento, Deputados Antônio Carlos 
Andrada , Ambrósio Pinto, nosso Presidente, pela iniciativa e pedir que 
promovam esses eventos com maior constância e que tragam os Vereadores , 
os Presidentes de entidades, os Prefeitos e pessoas experientes como a ex-
Ministra , a nossa professora de Direito Administrativo, para que possam 
deixar reflexões balizadas, técnicas e jurídicas. A partir disso, poderemos 
mudar um pouco nossa postura e levar para nossa comunidade consciência 
sobre a realidade e vencer a crise com a participação do povo. Para mim, 
essa crise é de postura. Temos que mudar nossa postura em relação às 
necessidades do povo. Saúde e educação, no meu modo de ver, são 
prioridades absolutas. 

Acho que o Governo deveria criar instrumentos para premiar os municípios 
que têm coragem de investir em projetos de melhoria da qualidade de vida, de 
modo especial aqueles que têm coragem de cavar a terra e enterrar canos de 
esgoto ou de água. Que esses municípios tenham prioridade nos projetos que 
encaminham ao Governo Federal e Estadual. O nosso povo precisa, antes de 
tudo, de redes de esgoto e de água, tratamento de esgoto e de água, sistema 
de saúde competente, com a prevenção pela educação, aceitando a 
participação da comunidade, com a colaboração dos mais simples, que estão 
vivendo as dificuldades do dia-a-dia , decorrentes da crise do nosso Estado. 

Temos que reivindicar uma reforma tributária competente, que possa 
descentralizar a arrecadação tributária deste País, entregar aos municípios os 
recursos de que precisam para fazer as obras essenciais que representam 
melhoria de qualidade de vida . Que o Governo possa compreender isso e 
aceitar que estamos lá com humildade, para participar do processo, e não 
apenas para receber determinações sobre em que aplicar os recursos . 

Vou citar um exemplo: é muito comum, quando não se tem um Deputado ou 
um parlamentar para encaminhar uma emenda individual ou de bancada, 
ficarmos sujeitos à indicação de uma Pasta ministerial , àquilo que existe lá, 
para ser aplicado. E onde fica o planejamento? Temos que aprender a 
planejar, mas é preciso que a postura dos entes federados esteja compatível 
com essa necessidade de planejamento. Eu mesmo, no ano passado, não 
tive emenda individual, tive apenas uma emenda de bancada . Estive em 
alguns órgãos e recebi a orientação de que, em algumas áreas, eu tinha 
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recursos. Mas não eram áreas que atendiam meu município, porque eu 
estava preocupado com projetos voltados para a melhoria da qualidade de 
vida. Tão preocupado que, hoje, o Município de Vazante, graças a Deus, tem 
100% de esgoto, tratamento de esgoto e de água. Agora vamos fazer uma 
usina de reciclagem de lixo, para completar essa idéia da melhoria da 
qualidade de vida, além dos programas de saúde preventiva que temos na 
cidade. 

Essa é a melhor coisa que um Prefeito pode fazer . Não importa se isso não 
dá voto. Se soubermos conscientizar a população, se tivermos um trabalho de 
mídia forte , um trabalho de diálogo permanente com a população, teremos 
condições , através das escolas, de levar consciência a toda a população no 
sentido de que precisamos de qualidade de vida. O povo está morrendo. 
Precisamos melhorar a saúde do povo e investir em educação. Investindo em 
educação e saúde, nosso povo vai crescer. Seriam essas as nossas 
considerações. Muito obrigado. (- Palmas.) 

Esclarecimentos sobre os Debates 
o Sr. Presidente - Neste instante, daremos início à fase de debates. A 

Presidência informa ao Plenário que os participantes poderão formular 
perguntas à expositora e aos debatedores. As questões poderão ser 
encaminhadas por escrito ou oralmente. 

Para que possamos agilizar o debate, solicitamos aos participantes que 
desejarem fazer uso do microfone que se inscrevam prevtamente, 
identifiquem-se e sejam objetivos e sucintos, estando dispensadas . as 
formalidades das saudações pessoais. Cada participante disporá de ate 3 
minutos para fazer sua intervenção. 

Debates 
o Sr. Presidente - O Sr. Lincoln Alves Miranda, da Assembléia Legislativa 

do Estado de Minas Gerais, dirige a seguinte pergunta à Ora. Cláudia Costin : 
"Com sua experiência e na condição de ex-Ministra da Administração, o que a 
senhora acha da terceirização dos serviços públicos? Se, como a senhora 
disse, a administração não se preocupou em formar bem os seus servidores, 
a terceirização seria uma saída mais rápida para melhorar a qualidade de 
vida na prestação dos serviços à população?" . _ 

A Sra. Cláudia Costin -Tinha-me organizado para responder brevemente as 
questões dos dois debatedores, mas vou começar respondendo à pergunta 
do Sr. Lincoln . Acho que a terceirização pode ou não ser uma saída: depende 
da situação. É fundamental que o Estado seja muito bom naquilo que é sua 
função , o que não acontece atualmente. 

Vou-me ater ao Governo Federal , porque, como saí há pouco tempo, os 
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números ainda estão frescos em minha cabeça . Hoje, estranhamente, temos 
21 % da força de trabalho do Governo Federal fazendo aquilo_ que é função do 
Governo Federal -formular políticas públicas e exercer funçoes de soberania 
- e todo o restante ou fazendo atividades operacionais ou fazendo atividades-
~eio - são os agentes administrativos, marceneiros, eletricistas, etc. Há u~a 
grande carência de especialistas em políticas públicas. Foi por essa razao 
que adotamos uma política de concursos anuais, mesmo em um contexto de 
crise fiscal , o que acho que é uma solução muito adequada para os 
municípios, mesmo que estejam com problemas fiscais . - ren~var 
permanentemente sua força de trabalho. Não basta profissional1zar e tre1nar 
os que já existem ; é fundamental que pessoas novas entrem, o tempo todo, 
em um número reduzido, dado o impacto fiscal. 

Com relação à terceirização, depende do preço. Nessa hora, temos de ser 
muito pragmáticos e bons aplicadores dos recursos ?úbli?os. Exi~tem setor~s 
em que fica mais barato terceirizar. A administraçao publica nao te~ .ma1s 
chaveiros em seu quadro, por exemplo, porque fica mais barato terce1nzar -
quando se precisa de uma chave, contrata-se um chaveiro para o serv1ço. 
Mas existem áreas em que fica muito mais caro terceirizar. 

E depende, também , do mercado. Em determinados mercado~ , não co~sigo 
terceirizar , nem que eu queira . Em determinados mercados, ha formaçao d~ 
cartel tão adequada, que sempre terei de pagar sobrepreç~. Ness~ hora: e 
que entra 0 discernimento gerencial do bom administrador publico - e prec1so 
saber aval iar preços e custos e ter uma coisa em mente: nunca se terce1nza , 
e isso até um empresário diria, aquilo que é sua função. Então, usando uma 
expressão que ouvi da Profa. Maria Coeli , não se terceiriza onde existe poder 
de polícia , nem na formulação de políticas públicas, porque 1sso tem de ter 
continuidade. Terceiriza-se, se os custos compensarem, em apo1o 
administrativo. 

Sobre a questão que levantei sobre o atraso nas agências reguladoras, 
repito que isso é algo bastante grave. Acho que temos de 1nvest1r tempo, 
decisão, vontade política e dinheiro em ter agências reguladoras fortes e bem 
preparadas, para garantir qual idade nos serviços públicos cujas empresas 
foram privatizadas . Fica, então, a resposta para o Sr. Lmcoln . _ _ _ 

Profa. Maria Coeli , agradeço os comentários gentis . Com relaçao a qu_estao 
que a senhora levantou, da repactuação do federalismo, concordo em genero, 
número e grau . Acho que vivemos não uma crise recente, sempre fomos 
centralizadores. A União sempre o foi . Quando saímos do Governo, temos um 
pouco mais de tempo para nos atualizar. . . . . 

Tenho tido a oportunidade de fazer uma releitura da H1stona do Brasil do 
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ponto de vista administrativo e me impressionou quão pouco tempo temos de 
federalismo, mesmo que seja só formal. 

Como a professora bem levantou, muitas das coisas que foram postas em 
nossa legislação como inovações ainda estão só no papel. Não tenho a 
menor dúvida de que a vida do cidadão ocorre no município. É fundamental 
fortalecer o município, porque é lá que o controle social pode ser exercido. 

A arrogância tecnocrática nos faz sentir como os depositários da verdade e 
da moralidade, dizendo que se descentralizar, os municípios não vão saber 
se comportar, como se soubéssemos nos comportar. Há uma diferença: a 
corrupção local é visível pela população, pode ser até que a cidadania não 
tenha força ainda para fazer frente a um Prefeito que não é correto, mas o 
cidadão tem muito menos força para enxergar o que ocorre de errado em 
nível federa l. Este é o princípio da subsidiariedade, que, no fundo, acha que 
nada deve ser feito em nível estadual que possa ser feito em nível local e 
nada deve ser feito em nível federal que possa ser feito em nível estadual. 
Este é um dos princípios mais corretos para nortear a administração pública , 
porque é lá que a vida acontece. 

Com relação à questão de que a reforma do Estado transcende à Emenda à 
Constituição n° 19, não tenho a menor dúvida quanto a isso. Não dá para 
fazer uma reforma do Estado nem sequer uma reforma administrativa 
simplesmente mudando a Constituição. Hão que se mudar várias partes da 
Constituição que tenham efeito na reforma administrativa, na questão 
administrativa ; hão que se mudar leis e, sobretudo, práticas e culturas . A 
maior parte das mudanças não são sequer tema de lei , porque mexem com a 
questão cultural . 

Prefiro, apesar de já estar fora do Governo, não comentar questões de 
outras Pastas, porque acho que devo guardar uma certa quarentena, do 
ponto de vista de opiniões sobre o Governo. Daqu i a um ano, prometo que 
manifestarei toda a minha opinião sobre o que vem ocorrendo, seja na área 
de saúde, seja na área de educação. 

Com relação a avanços sistemáticos sobre a autonomia dos municípios, é 
verdade, nós, Governo Federal , temos uma tentação tecnocrática de prever a 
vida dos municípios e, de preferência , de cada ser humano, porque aí 
achamos que temos certeza . 

Agora estou à frente de uma ONG, de que sou Secretária-Geral, que se 
chama Instituto Hélio Beltrão. Há uma coisa que aprendi relendo a obra deste 
grande brasileiro: Hélio Beltrão: "A norma não aprisiona a cultura". Temos a 
fantasia de que vamos acabar com a corrupção escrevendo cada vez mais 
normas, exig indo cada vez mais documentos. 
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Os Srs . Deputados e as Sras. Deputadas sabem que um Deputado para se 

candidatar tem de apresentar vários documentos. Gostaria de lembrar que o 
Hildebrando, do Acre, apresentou todos esses documentos e, no entanto, 
esquartejava os inimigos políticos, entre outras "brincadeiras" mais. Tudo isso 
já ocorria antes de ele se eleger. Não vamos cair na tentação de escrever 
cada vez mais leis. 

Até o Prefeito Alcides Diniz levantou este ponto de achar que, quanto mais 
normas, melhor. Temos de ter poucas e boas normas e muito controle sobre 
o resultado das ações de Governo e muito controle social. O Prefeito falou 
desse exagero na legislação e disse uma frase fabulosa : "Acabar com a 
presunção de que o administrador não é sério". Aliás, temos também de 
acabar com a presunção de que o cidadão não é sério porque boa parte 
desses documentos que se pedem criam a corrupção, porque alguém os 
vende por via rápida. Para o ser humano normal , um monte de idas e vindas 
nos balcões do Governo. Mas, se se pagar uma taxinha por fora , a taxa de 
urgência vai bem mais rápida . E também, se esquecer algum documento, 
tudo bem . Por que pedimos todos esses documentos? Porque partimos do 
pressuposto de que o cidadão não é honesto. Esse é um dos pontos de 
promoção de desonestidade. Precisamos acabar com o excesso de ritos . 

Parabéns ao Prefeito pela questão da qualidade de vida. Acho que 
promovemos bons governos quando, junto com a cidadania , divulgamos 
indicadores de resultados da ação de governo que estejam relacionados com 
a qualidade de vida , como o senhor falou . Quando se for medir a taxa de 
morbidade de doenças preveníveis, com certeza, vai mexer muito. O esgoto, 
quando instalado no município, diminui a incidência de maior parte das 
doenças. Ninguém me tem dito isso. 

Nos últimos meses, tenho desenvolvido atividade de consultoria para 
governos estaduais e municipais . Percebemos que quem quer fazer bom 
governo tem o problema de dificuldade em estabelecer indicadores que 
meçam qualidade de vida. Temos de construir esse aprendizado. Muito 
obrigada. 

O Sr. Pau lo Jorge dos Santos - Primeiro, quero dar a minha contribuição, 
porque a reforma admin istrativa só se dará na medida em que fizermos uma 
reforma mais ampla , a reforma do Congresso Nacional , tirando de lá aquelas 
pessoas que vêm, com leis e mais leis, dar uma canetada em Brasília , que 
acerta no estômago. O povo tem cobrado, e muito. Apesar de os meios de 
comunicação não mostrarem, estamos sempre cobrando e nos manifestando. 

O único problema é que cobramos em língua portuguesa e os poderes são 
outros, em línguas inglesa, francesa e alemã . Então, as Prefeituras de Nova 
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Iorque, de Paris estão muito bem-tratadas pelo Governo com a remessa de 
pagamento de juros, etc. Discordo quando a senhora diz que o Estado não foi 
criado para criar serviços , porque votamos pensando nisso. Voto porque 
quero que o Prefeito de minha confiança coloque esgoto na minha rua ou que 
cuide da criação de meu filho. · 

Pelo que estou vendo, ou seja , pelo andar da carruagem, pelas reformas 
que têm havido, daqui a uns dias terei um Prefeito ou um Governador com a 
picareta na mão, furando buraco para consertar, porque já não pode contratar 
funcionário público e mandar embora quem já está trabalhando, por causa da 
Lei Camata. O que tem havido é que as pessoas estão se aposentando e não 
se pode contratar ninguém por causa da tal reforma . 

Com relação à autonomia, as Prefeituras a têm, mas é da seguinte forma : 
quando se precisa de recurso federal, o Governo diz que o município tem 
autonomia, mas, quando se quer fazer algo para o povo, não há autonomia 
porque se esbarra em uma lei federal. Nesse emaranhado de coisas a 
situação fica difícil. Enquanto as pessoas ainda votarem por causa de ce~ta 
básica, porque o pastor evangélico pediu ou o líder comunitário pilantra falou , 
vamos ter reforma todo ano para poder favorecer o "status quo" daquele 
funcionamento. 

A minha pergunta é a seguinte : A senhora concorda com a reforma 
tributária que está acontecendo, em que se tira o ISS e o ICMS do Estado 
para a todo-poderosa União dividir entre os Estados? 
. _A Sra. Cláudia Costin - Sr. Paulo Jorge, peço desculpas, porque disse que 
ma guardar uma certa quarentena quanto a emitir opiniões sobre assuntos de 
outras Pastas. Saí do Governo há pouco tempo, e fica complicado ficar 
falando sobre isso. Prometo que, daqui a um ano, falo tudo, mas, por 
enquanto, não seria correto de minha parte. Com relação à outra pergunta , 
quena esclarecer que não falei que o Estado era para isso. Disse que o 
Estado, historicamente, no Brasil, foi constituído sob a lógica de empregar 
gente, e não, a de prestar serviços, e que é isso que precisa ser mudado. 
Agora , mudar essa ordem não é muito simples. Passa por um grande esforço 
para profissionalizar o servidor público, porque não há serviços públicos de 
qualidade sem se investir naquele que presta os serviços, que é o servidor. 

Com relação à Lei Camata, ela não foi inventada por nós. O limite já estava 
na Constituição anterior, só que num patamar de 60%. Quer dizer, havia a 
exigência de não se gastar mais que esse percentual , o que é um princípio de 
justiça. Ou seja , o Estado não existe como fim em si mesmo, mas para 
prestar serviços. Se todo o dinheiro é gasto empregando gente, não vai 
sobrar nenhum para a escola , a merenda escolar e todo o resto dos serviços. 
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Portanto, não basta empregar gente: é preciso empregar gente para prestar 
serviços. 

Estou prestando consultoria para alguns Estados que gastam com pessoal 
quase 100% do que arrecadam . Isso significa que a população foi ludibriada 
ao votar naquele programa que dizia que se faria uma série de serviços, 
porque só gastar dinheiro empregando gente é sinal de que não se vai fazer o 
que se prometeu . 

Então, já existia na Constituição anterior, mas só foi instrumentalizado 
nesta, já que a Constituição anterior foi feita num contexto de inflação. 

Quanto à questão da autonomia, posso dizer que o senhor está 
corretíssimo. As leis federais têm , sim, ferido a autonomia municipal , e muito. 
Acho que precisamos acabar com isso. E o pressuposto por trás é aquele a 
que me referi antes , o de que os técnicos e o próprio Governo Federal , às 
vezes, percebem-se como os depositários da verdade e não confiam em que 
cada sociedade, cada nível possa construir seus consensos ou as suas 
soluções, como bem disse a Profa. Maria Coeli . Obrigada. 

O Sr. Presidente - A Sra. Edith de Andrade Roque, da Assembléia 
Legislativa, pergunta à Dra. Maria Coeli: "Em que bases deveria ser feita uma 
reforma administrativa que atendesse realmente às aspirações de autonomia 
municipal?". 

A Sra . Maria Coeli Simões Pires - A resposta não é tão singela mas, 
comprimida pelo tempo, posso dizer que uma reforma em que se pretenda 
preservada essa autonomia deverá começar pelo diálogo com os municípios, 
tendo-os mais como sujeitos do processo que como alvo dele. Há de contar 
com um diagnóstico consistente, que possibilite a definição de diretrizes 
gerais. Cabe verdadeira campanha , para que se opere a mudança de cultura, 
estimulando-se, mediante premiação, por exemplo, a criatividade de soluções 
e envolvendo os diversos atores que podem fazer a emergência das cidades . 
Qualquer caminho passa pela integração dos municípios ao processo e pela 
densificação do próprio poder local. 

Recordo-me da fala do Prefeito, na qual fez um apelo para que se 
estimulassem determinadas práticas municipais. Talvez a União devesse, em 
vez de preocupar-se com o rigor da ritualística que impõe aos demais entes 
federativos, ter começado por essa linha de estimular as boas práticas 
administrativas, de desafiar os administradores a encontrar o caminho 
próprio . Há registros de práticas exitosas no Brasil que foram selecionadas 
para o Fórum Habitat 11. Então, é preciso que mudemos a lógica e, 
principalmente, que adotemos essa compreensão. 

Realço aqui uma observação forte feita pelo Prefeito de Vazante: A União 
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tem que entender que o povo sabe fazer e aprender que o município é capaz 
de encontrar o caminho para desviar-se da crise. 

O Sr. Presidente - Maurício Trigueiro, da Assembléia Legislativa , pergunta à 
Sra. Cláudia Costin: "Quais os princípios, critérios e regras que nortearão a 
regulamentação do art. 41 , § 1°, 111 , da Constituição da República , que prevê a 
exoneração de servidores públicos estáveis por insuficiência de 
desempenho?". 

A Sra. Cláudia Costin - Esse assunto foi debatido na Câmara Federal , 
recebeu alguns aperfeiçoamentos e, se não me engano, já passou por duas 
discussões, devendo ir a Plenário. Não sei se houve evoluções posteriores, 
talvez possam dizer aqueles que acompanham o assunto. Lá foram 
colocados princípios muito simples que norteiam qualquer entidade ao aval iar 
seus servidores. Foram colocadas algumas proteções, porque tínhamos, na 
época, um grande medo de que houvesse o uso clientelista do instrumento da 
avaliação de desempenho. Não podemos paralisar a reforma por medo da 
nossa cultura , mas, por outro lado, não podemos ignorar os traços 
marcadamente clientelistas da cultura política instalada no País . Havia 
critérios de produtividade, qualidade do serviço, etc. Não eram os critérios 
que costumam ser usados quando se quer fugir da questão de se avaliar o 
trabalho de um não-profissional , mas apenas depositário, os quais são 
assiduidade e zelo, coisas que não querem dizer absolutamente nada. Temos 
que enfrentar a questão da gestão e o fato de que não mais estamos tr~tando 
com tutelados, e, sim, com profissionais . Em todos os casos, a questao era 
colocada como uma avaliação contínua , para permitir uma aferição melhor, 
com as primeiras avaliações levando a informações que servissem de 
insumos para treinamento de funcionários . Se é detectado o desempenho 
insuficiente de alguém, qualquer bom administrador dirá: treine . Mas alguém 
que é continuamente treinado e não atende bem a população não d~v~. ficar 
no serviço público. A Constituição anterior já previa esse aspecto: A 1d~1a. da 
desídia, que se encontrava nos regulamentos que regem o serv1ço publiCO, 
colocava uma conotação negativa, quase de má-fé, na insuficiência de 
desempenho. Aqui , não, está-se falando de alguém que, apesar de treinado 
como qualquer profissional , continua desempenhando de forma inadequada. 

O Sr. Presidente - A Presidência informa aos participantes que as atas 
contendo a transcrição completa deste ciclo de debates serão publicadas no 
jornal "Minas Gerais- Diário do Legislativo", no dia 6/11 /99. 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Gostaria que a Dra. Cláud ia e a Prof~ . 
Coeli nos ajudassem em nossa reflexão. Existe um paradoxo no nosso Pa1s 
em relação às práticas governamentais, de um modo geral, em todos os 
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níveis de poder e de legislação vigente. Queria destacar a questão do 
assistencialismo e do clientelismo, que têm permeado uma série de 
instituições públicas. A Assembléia Legislativa está saindo dessa situação, 
por convicção de muitos e por uma condição conjuntural imposta pelo próprio 
Governador do Estado de Minas Gerais, o que vejo com muita simpatia . 
Trata-se de uma situação que se constitui num equívoco cultural , ético e 
intelectual , que mantém fortes as relações entre o poder e a sociedade. 
Parece-me que muito mais que a imposição de leis - aliás, a prática do 
clientelismo é também uma atitude ilegal e inconstitucional -, é uma questão 
culturalmente muito forte e que tem dado sustentação, mantido um círculo 
vicioso na nossa estrutura. Gostaria de saber como nossa esperança pode 
aumentar, pois também acredito que nosso País possa ser melhor, 
encontrando a possibilidade da ruptura desse círculo perverso que hoje existe 
na sociedade e nas instituições que a governam. 

A Sra. Cláudia Costin - Deputado, achei muito interessantes os seus 
comentários e não tenho muito a acrescentar ao que o senhor colocou. Acho 
que o clientelismo é um dos grandes males da nossa máquina pública e do 
nosso sistema político, e resolvê-lo não é uma questão muito simples. Há uns 
anos atrás, escutei uma fala de sete Prefeitos, e um deles me espantou 
negativamente. Estava sendo discutido se a educação deveria ser 
municipalizada ou não, e ele apresentou um vídeo promocional , em que 
mostrava que estava doando dentaduras, muletas, cadeiras de rodas e outras 
coisas desse tipo e dizia como isso estava sendo maravilhoso. E dizia: "Aí , 
vem o Governo Estadual e o Federal querendo acabar com minha ação, me 
repassando atribuições que são deles". Foi nesse momento que achei que 
deveríamos constru ir indicadores de qualidade de governo e pensei: "Esse 
Prefeito vai se reeleger muitas vezes , porque foram milhares de pessoas 
atendidas com dentadura e outras coisas". O problema do clientelismo é que 
cria amarras que fazem com que o cidadão não consiga enxergar outro 
caminho, principalmente num país de grande exclusão social como é o nosso. 
Enquanto não resolvermos a questão da pobreza no Brasil , de uma forma 
estrutural, o clientelismo vai existir, e só existe um caminho para solucionar 
essa questão. Não acredito em líderes geniais das massas, acho que o único 
caminho é a cidadania. Hoje, o terceiro setor, que são as representações não-
governamentais, está se fortalecendo muito. Esse setor está desenvolvendo 
métodos de gestão mais modernos, voltados para a questão da assistência 
social e para fomentar a cidadan ia. Acho que a cidadania está cheia de 
incompetência estatal em qualquer nível. Estou querendo dizer que os 
cidadãos resolveram se organizar para pressionar o Estado para que ele 
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funcione de outra maneira. Acho que, com o acesso à informação, à 
educação e com a cidadania , temos um caminho, que não vai ser rápido~ par~ 
desenvolvermos a questão do clientelismo. Só vejo esse cam1nho. Nao ha 
Tribunal de Contas, não há Ministério Público, e não há Polícia Federal que 
resolva estruturalmente a questão do clientelismo. Agora mesmo c1te1 o 
exemplo do Deputado do Acre que tinha todos os atestados ex1g1d.os pelas 
entidades responsáveis. Então, precisamos de c1dadama, c1dadan1a , 
cidadania. . 

A Sra. Maria Coel i Simões Pires- Em primeiro lugar, quero cumpnmentar_ o 
Deputado Adelmo Carneiro Leão pela densidade dos elementos de reflexao 
que nos traz. A questão é complexa, e_ ele s~be q~anto me . de~x~u em 
dificuldade. Assinalo aqui ligeiras observaçoes apos a luc1da contnbUiçao que 
0 ilustre Deputado e a palestrante ofereceram . 

o tema do clientelismo há de ser posto, tendo em vista a natureza da 
relação que se estabelece entre o cidadão e o a~~nte público. A expe~tat1v~ 
do cidadão , de certa forma , dita a postura do pol1t1co, e a resp~sta pol1t1ca , a 
sua vez, nutre e reforça a expectativa , estabelecendo-se o c1rculo VICioso_. 
Nessa trama, um parlamentar de perfil absolutamente ~iferente percebera 
que essa é uma forma de se manter dentro ?as regra_s do J~go , e o quadro de 
clientelismo é ainda mais reforçado. Acred1to que, a med1da qu~ tenhamos 
uma evolução na própria construção da cidadania - uma cidadama coraJosa, 
que consiga fugir à lógica egoística de participação para 1ntegrar a trama ~e 
controle social - , haverá uma resposta ma1s qualificada, em termos de_ açao 
pol ítica , porque o próprio cidadão terá rompido com esse círculo . Essa e_ uma 
perspectiva, mas há questão de base que transce.n~e o plano das relaçoes e 
que se situa no plano estrutural dasocie~ade br_as1le1ra . . . 

Creio que 0 clientel ismo, uma d1sfunçao h1stonca no nosso Sistema .. a1nda 
mais se agravou , entre nós, com a perda de expressão do Poder Leg1slat1vo 
nos anos de ditadura. Conheço a Casa Legislativa e bem aval1o a textura do 
poder que tem . Fico frustrada quando a instituição legisl~tiv_a menospreza a 
dimensão real do seu poder, ou quando não consegue proJeta-la nos embates 
das relações . À medida que este Poder mostrar a potencia~dade de sua força 
de transformação, que assumir a prioridade de defin1çao ?e re~ras q~e 
tenham repercussão na vida dos cidadãos , dará men~s 1mportanc1a as 
questões que estão na relação clientelista . Todavia, é preciSO reg1strar q~~ a 
ausência da política de subvenções sociais não faz a ru_Ptura com a polltlca 
cl ientelista , que é muito mais espraiada e complexa, alem de ultrapassar a 
esfera do Legislativo. É preciso que tenhamos em vista a n~ces~1dade de se 
mudarem os padrões, os valores, a postura e a cultura , nao so no espaço 
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público governamental , mas no público não governamental e no privado. Isso 
não se faz simplesmente porque o Governador não repassará verbas agora. 
A questão é desafiante, tem base estrutural , mas está, sobretudo, atrelada a 
essa fase de "despoder", como podemos chamá-la. Tenho para mim que: 
hoje, já há um despertar muito sério de uma consciência de um Poder que e 
muito mais consistente. De outra parte, ganha corpo a idéia de mecan1smos 
de controle direto pelo cidadão. Essa questão merece uma reflexão mais 
detida, especialmente a partir de estudos que levem em conta o suporte da 
concepção das políticas de assistência, que há de ser estruturado tendo em 
vista a superação das desigualdades e não a mantença do quadro de 
fragilidades. . . 

O Sr. Presidente - Maurício Trigueiro, da Assembléia Legislativa , pergunta a 
Ora. Maria Coeli : "Quais seriam os principais contornos de um novo pacto 
federativo que trouxesse maior autonomia administrativa aos municípios?". 

A Sra. Maria Coeli Simões Pires - Qual seria o contorno desse pacto? 
Primeiro, penso que ele deveria passar pelo processo de reconhecimento da 
instância municipal. Se nos deslocarmos para Brasília para assistirmos a uma 
discussão que envolva mudança significativa dos rumos do País, veremos 
que nela não se cogitará de município em momento algum, como se nada 
nele interferisse. O primeiro elemento desse pacto deve ser, assim, o 
reconhecimento da instância. Não se trata de prestigiá-lo apenas no plano 
constitucional , onde ele está muito bem, porque temos um modelo de 
autonomia arrojado. Acredito que outro passo deve ser dado no sentido da 
densificação do poder local , para admiti-lo fora das esferas governamentais. 
Sob esse ângulo, pode-se efetivamente ter-se a emergência das cidades. 
Dei-lhes exemplos , ligeiramente, de municípios que, na verdade, se 
colocaram como protagonistas de reformas muito mais s.ubstantivas do que 
as que se pretendem estabelecidas no caso brasileiro. E mister ainda que, 
nessa questão do novo pacto federativo, possamos estabelecer novas form~s 
de interlocução. Percebo que há um pacto de gentilezas, ou seJa , todos sao 
absolutamente gentis, mas não há uma interlocução verdadeira de que 
resultem conseqüências . O Deputado Márcio Kangussu dirigiu , por mu1to 
tempo, uma instância coletiva de municípios. Ele sabe, e todos sabemos que 
os municípios só conseguem interferir em dec~sões se saem do plano da 
gentileza para se posicionarem , com peso. E preciso haver, po1s, uma 
articulação diferente e conseqüente. Brasília não pode continuar adotando 
unilateralmente medidas econõmicas, fisca is e tudo o mais que repercute na 
vida do cidadão de uma forma estranha ao resto da Federação. Ou se 
mantém uma federação efetiva ou é mais digno arriar essa bandeira , porque 
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não temos , na verdade, uma Federação. Na grande arena que seria o 
concerto federativo, nem os Estados têm vocalização respeitada , sequer têm 
espaço para isso. É preciso que se repense esse pacto . É lógico que não 
tentaremos amarrar aqui as linhas de um novo pacto, mas ele há de passar, 
necessariamente, por um processo de reconhecimento das entidades que se 
colocam ao abrigo do rótulo de Federação. 

Quando o Prefeito de Vazante se indigna diante da série de ritos que 
escravizam os municípios na gestão administrativa , quer protestar contra o 
autoritarismo de Brasília, que desconhece os caminhos tortuosos e difíceis 
das municipalidades brasileiras , que não podem ser colocadas numa mesma 
matriz forjada para as soluções das megacidades e da mais modesta 
figurante da Federação. 

O Sr. Gladstone Avelino - Ora. Cláud ia, a crise fiscal que atingiu Estados e 
municípios tem sido mais atribuída à política federal dita neoliberal do que à 
estrutura de gastos públicos naqueles níveis de governo, ou seja, nos 
Estados e municípios. Não é preciso ser um grande conhecedor do tema para 
perceber que, neles, existe excesso de burocracia, alocação inadequada de 
pessoal administrativo e gastos públicos elevados com órgãos legislativos. É 
preciso coragem para enfrentar tudo isso. Infelizmente, quando se cortam os 
abusos, os prejudicados, ou seja, os privilegiados com a situação, reagem , 
enquanto os beneficiados, ou seja, o conjunto da sociedade, sequer tomam 
conhecimento dessas ações, que ficam dispersas. A batalha é perdida, em 
termos de mídia . O Governo Federal deve ter tido esse problema. O ideal , a 
meu ver, seria haver uma conscientização dos agentes públicos no sentido de 
se buscar maior austeridade nos gastos públicos. O Governo Federal tentou 
isso, mas o fez em paralelo com um programa que redundou em redução de 
gastos nos setores sociais. Sei que a senhora não vai falar a respeito disso, 
pois corte de gastos é questão do planejamento e do orçamento, não sendo 
da sua Pasta, mas, no meu entender, isso prejudicou toda a imagem da 
reforma pretendida pelo Governo, que, ao tentar vender a idéia de tal reforma , 
foi impedido pelos burocratas que divulgaram diferentemente as idéias do 
Governo: o Governo Federal está fazendo isso porque quer cortar gastos de 
saúde, educação, etc. 

O Prefeito não disse isso, mas percebe-se que as Câmaras de Vereadores 
e Assembléias Legislativas em todo o País são, também, grandes agentes 
contrários à política de austeridade. 

Fiz algumas cons iderações e gostaria de fazer a seguinte pergunta: o 
Governo Federal , corajosamente, tomou a iniciativa de tocar para frente isso, 
assumindo esse processo como uma necessidade do País, e sabe que isso 
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será necessário também em Estados e municípios. Sendo assim, o que ele 
tem feito no sentido de transferir o seu "know-how" em reformas 
ad ministrativas para os Estados e municípios? 

Quero dizer, ainda, que sou funcionário da Caixa Econômica Federal , que 
toca um programa de apoio sobretudo a municípios que queiram investir 
nesse tipo de reforma. Mas é preciso, realmente, coragem dos municípios, e, 
como estamos na antevéspera das eleições, tenho as minhas dúvidas a 
respeito dela. 
Gost~ria , po_r fim , de perguntar se existe, no plano federal , ambiente para se 

cnar vmculaçao de repasse de determinadas verbas federais a Estados e 
municípios que tenham programas de austeridade e reforma . A União 
transfere muitos recursos a Estados e municípios, mas eles caem no caixa do 
Tesouro, sem haver nenhuma exigência de contrapartida , exceto do 
pagamento das dívidas. Gostaria que a senhora fizesse uma explanação 
nesse sentido. Muito obrigado. 
. A Sra. Cláudia Costin - O senhor levantou uma série de questões muito 
Importantes. O que explica a crise fiscal , o aparecer da crise fiscal , sob a 
forma que assumiu no Brasil, é o fim da inflação. Costumo brincar dizendo 
qu~ era fácil governar quando havia inflação, porque era só co~gelar os 
salanos dos funcionários públicos por quatro meses que as contas ajustavam-
se automaticamente. Outra medida, como atrasar os pagamentos dos 
fornecedores - às vezes, em até três dias -, resolvia o problema fiscal. Eram 
p~ssi~as saídas. Com o fim da inflação a verdade dos números apareceu. 
Nao e que a crise não existia , mas ficou explícita, escancarada. Então, além 
dos fatores citados, o fim da inflação é importante. 

A questão dos beneficiários tem de ficar mais clara . Gostaria de pedir 
descu~pas por falar sobre uma questão extremamente delicada, que é a 
questao previdenciária . O último boletim estatístico que peguei, antes da 
minha saída, revelava mais ou menos os seguintes números: o funcionalismo 
público do Brasil representa 3,5% da população, incluindo os Poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário, e 7% da população economicamente ativa . 
A aposentadoria média do INSS, que inclui a maioria da população com 
emprego forma l, é de 1,8 salários-mínimos . É muito baixa. É uma situação 
mUlto rUim. A aposentadoria média do Poder Executivo Federal , civil , é de 
13,4 salários-mínimos. Decorei tais números, porque são impressionantes. 
Dos militares, 17 salários-mínimos. Do Poder Legislativo Federal 52 4 
salários-mínimos. Do Poder Judiciário, 39,8 salários-mínimos. Portanto.' existe 
um sistema que é estruturalmente injusto. Estou frisando a palavra 
estruturalmente porque não significa que tais aposentadorias são injustas, 
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pois todas as pessoas aposentaram-se de acordo com a lei . Mas o sistema é 
injusto porque a minoria da população recebe essas aposentadorias, que até 
poderíamos entender como justas se a maioria também estivesse recebendo 
isso. 

Concordo quando levantou a questão da mídia, pois foi um desastre a 
explicação disso para a população. Não soubemos fornecer tais explicações, 
porque resolvemos reformar tudo ao mesmo tempo, ou seja , tivemos a idéia 
de reformar a Previdência de todos ao mesmo tempo. São questões 
completamente diferentes. A reforma da Previdência da CLT trata de 
determinadas questões. A reforma da Previdência do setor público trata de 
outra gama de questões. Enfim, nos comunicamos muito mal , como nos 
comunicamos mal ao misturar sa ídas para os problemas da crise do Estado. 
A crise fiscal colocou algumas urgências em pauta , que fizeram com que uma 
parte da população entendesse que reforma do Estado era adotar medidas de 
ajuste fiscal. Reforma do Estado lida com uma gama muito mais complicada 
de questões. Ajustar as finanças é a parte mais simples. A Profa. Coeli 
levantou por várias vezes a questão da mudança cultural , que é a mais 
importante. Como é que medimos resultados de ações de Governo e 
colocamos na cabeça das pessoas que isso é importante? Como se 
profissionaliza o servidor público? Estou falando sobre uma profissionalização 
de verdade e não mais um plano de carreiras, de cargos e salários enviado à 
Assembléia . Estou falando sobre a profissionalização no sentido de mensurar 
o desempenho de cada um, fazendo com que se sintam desafiados e 
motivados como qualquer profissional. Então, isso prejudicou a imagem da 
reforma . 

Você cita também a questão das Assembléias Legislativas e das Câmaras 
dos Vereadores. Vou citar um fato perigoso. Os gastos do Judiciário estão 
complicados . É perigoso porque, no boletim estatístico - sou obcecada por 
números, temos discursos demais e mensuração de menos -, acompanho a 
despesa com pessoal de todos os órgãos federais . E nesses últimos seis, 
sete meses, sabe o que está acontecendo com a despesa do pessoal do 
Judiciário? Vem despencando, num contexto em que a do Congresso e a do 
Executivo vem crescendo suavemente, efeito ainda do pagamento de( ... ) que 
estávamos devendo. Por que as despesas do Judiciário estão despencando, 
se a lei que rege os três Poderes é a mesma? A í, fui ao Tesouro para ver se 
era por causa do critério de repasse. E não era , porque era o mesmo critério 
para os três Poderes. Fica uma pergunta: não seria o efeito CPI? Falta 
controle admin istrativo externo ao Judiciário. Acho que é fundamental discutir 
despesas administrativas. Acho justíssimo que não haja nenhum controle 
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sobre decisões de Juízes. Agora, decisões administrativas, se vai comprar 
este ou aquele prédio, nesta gravíssima crise fiscal , é algo que a sociedade 
vai ter que discutir. E muitos Juízes mais velhos concordam com1go. Vamos 
ter que colocar o dedo na ferida . Isso não é uma realidade tão importante 
para alguns municípios, como é eventualmente para alguns governos 
estaduais , mas temos que colocar o dedo na ferida das despesas do 
Judiciário. 

E a questão da transferência do "know-how" - desculpe-me se estou _me 
estendendo um pouco mais, mas você levantou todas as questoes 
substantivas- para Estados e municípios, o papel do Governo Federal, ao ler 
a Constitu ição de 1988, prestou muita atenção no que ele pára de fazer - que 
é a prestação direta de serviço. E não ocupou , durante mui_tos anos, o_ papel 
que a Constituição deu a ele - que é formular políticas publicas de ambito 
nacional e prestar assistência técnica a Estados e municípios. Esse papel fo1 
muito pouco desenvolvido. . 

Procurei , na minha gestão, desenvolver alguns sistemas de apo1o a 
Estados. E aos municípios não tivemos coragem de chegar, dada a ( ... ) que 
teríamos que ter. Começamos a ensinar a fazer auditoria de folha de 
pagamento. Inclusive, trabalhamos com Minas Gerais, aprendendo a cruzar 
cadastros e verificar se há acumulações ilegais de cargos. Tremamos 
auditores em cada Estado. 

Vou dar um número para vocês. Ao fazermos auditoria na folha de 
pagamento do Executivo, geramos uma economia - só tiramos corrupção da 
folha - de R$119.000.000,00 ao mês. Isso deu uma econom1a de 
R$1 .500.000.000,00 ao ano, que era dinheiro pago irregularmente. Ora, esse 
trabalho pode ser feito em qualquer Estado ou município. 

Ajudamos alguns Estados, entre os quais está Minas Gerais, a aprender a 
realizar auditoria na folha , ver que tipo de irregularidades acontecem , e 
sanear a folha . Mas tivemos o poder de fazer isso só pontualmente. E fizemos 
uma cartilha , inclusive. Estamos falando aqui no plural , porque foi uma equipe 
que desenvolveu uma cartilha para distribuir aos municípios, mostrando como 
ter uma gestão fiscal mais adequada nessa área de pessoal. _ . 

Confesso que fiquei um pouco triste, porque esse trabalho nao esta tendo, 
até onde sei, continuidade. Espero que voltem a implementá-lo. Hoje, estou 
trabalhando quase como pessoa física, ajudando alguns Estados e 
municípios a montarem sistemas desse tipo. E é fundamental , porque num 
contexto de desemprego como o que vivemos, antes de se pensar em 
qualquer demissão, temos que ter certeza de que se esgotar~m tod~s as 
medidas de economia que não impliquem demissão de pessoal. E questao de 
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humanidade até. Uma das fontes de gasto inútil é a irregularidade nas folhas 
de pagamento, que estão recheadas de ilegalidades. 

O Sr. Presidente- João Alfredo Balieiro, do IEF, pergunta às Oras. Cláudia 
Costin e Maria Coeli : "Não deveria ser incluída na reforma do Estado uma 
proposição, a fim de que possam ser decretadas falências ou concordatas de 
empresas públicas, autarquias, fundações, etc, mal-administradas ou que não 
consigam gerar receitas suficientes para cobrir as suas despesas? Por que o 
Estado não define suas prioridades somente em relação às áreas de saúde, 
educação e segurança pública?". 

A Sra . Cláudia Costin - João Alfredo, concordo. Penso que um dos 
princípios de gestão básica- falávamos sobre isso na hora do almoço- é que, 
se administro mal , posso quebrar. Não é um jogo de verdade, se sempre 
alguém vai me socorrer. Gostaria de lembrar aqui - desculpe citar um 
exemplo americano, mas é sobre ele que tenho informações - que Nova 
Iorque e Miami abriram falência , entre outros municípios que conheço. E essa 
possibilidade é muito saudável , porque quem vai emprestar recursos sabe 
que não haverá ninguém bancando atrás. E a sociedade teve de se organizar 
para gerenciar a cidade de Nova Iorque. Não houve socorro, nem estadual 
nem federal. O outro lado da autonomia é que ela não pode ser autonomia de 
adolescente: "Papai , quero mais liberdade, quero a chave do carro, quero um 
apartamento só meu e mesada todo mês, porque agora sou autônomo, sou 
adulto". A autonomia tem os dois lados: quero ser responsável pelos meus 
atos, e eu, Prefeito, tenho de responder pelos meus atos. Creio que há um 
certo exagero na Lei de Responsabilidade Fiscal como está colocada , mas 
deveria existir alguma forma de falência de entidades públicas, inclusive em 
nível federal , como bem disse o João Alfredo, sobre essa questão de falência 
e concordata de fundações e autarquias. 

Desculpem-me, mas me esqueci de falar sobre um outro assunto , que é a 
possibilidade de se premiar a gestão fiscal austera, levantada pelo Gladstone, 
com o que concordo . É uma proposta , inclusive, do Prefeito de Vitória , a de 
que o Prefeito que fizer uma gestão fiscal austera seja premiado com mais 
recursos . Considero bastante correta essa observação. 

A Sra. Maria Coel i Simões Pires - Em relação a essa questão, devemos 
ressaltar que a figura do Estado empresário deveria, naturalmente, receber o 
mesmo tratamento que as empresas privadas, até mesmo por imposição 
constitucional , porque o Estado só atua na área econômica em caráter 
subsidiário, vale dizer, naquelas situações em que se verifiquem imperativos 
de segurança nacional ou relevante interesse coletivo, conforme o art. 173 da 
Constituição Federal. Então, na verdade, nada impediria um tratamento mais 
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rigoroso e que melhor responsabilizasse as empresas e_:;tatais, a face_ do 
Estado empresário. o que existe são algumas polem1cas proteçoes 
estabelecidas no plano da legislação ordinária . A Lei das Soc1edades 
Anônimas prevê que sociedades de economia mista esteJam a salvo ~e 
falências. A solução genérica de impediente à falência dessas empresas nao 
é adequada . _ . _ _ . . . 

o que deve estar claro é que, à luz da atual Const1tu1çao, nao se J_ustlf1ca 
uma proteção especial às empresas estatais, salvo as que atuam na area de 
prestação de serviço público. O que não se pode é poupar o Es~ad_o por sua 
má atuação como empresário quando desenvolve at1v1dade econom1ca. 

o Sr. Presidente - Sra. Marinely Bonfim, assessora parlamen!ar: "Ora. 
Coeli fala-se no fim da estabilidade e no fim do Regime Jurídico Unico. No 
seu ~ntendimento , nos termos da Emenda à Constituição! no 19, não seria 
mais correto falar na flexibilização desses dois institutos, já que o Reg1me 
Jurídico Único continua existindo?". 

A Sra. Maria Coeli Simões Pires - A participante apresenta duas questões. 
Uma, voltada para a estabilidade, e outra , para o regime jurídico do ~ervidor . 
Na verdade a Emenda à Constituição n° 19 acaba com aquela ex1genc1a de 
regime unifi~ado. Não há mais o comando que impunha um regin:e jurídico 
único para os servidores da administração direta e da autarqu1ca : 
fundacional. De todo modo, sabemos que o regime estatutário prevalece, ate 
porque será o regime único para determinados núcleos d? poder público, cuja 
atuação se deva estruturar a partir de base estatutana. Ha~e~em~s de 
entender que só nesse sentido é possível falar-se em un:a flexlbllizaçao. O 
que não existe mais é a exigência de Regime Jurídico Unico em todos os 
núcleos do Estado. 

Com relação à estabilidade, é correto afirmar essa flexibilização. Há, de 
fato , uma flexibilização do instituto, que perde densidade. Antes, duas 
grandes hipóteses justificavam a ruptura da garantia do ~erv1dor por 
demissão. Hoje, temos a ampliação das situações que levam a quebra do 
vínculo, com a inclusão, por exemplo, da avaliação periódica de desem~enho , 
que pode conduzir à perda do cargo. Há ainda uma outra_ prev1sao de 
exoneração do estável , que está entre as medidas de contençao de ga_stos: 
especialmente decorrente do art. 169 da Constituiç~o Federal. N~o e 
demissão. Não se trata daquela situação em que o serv1dor tenha praticado 
alguma infração administrativa que justifique a penalidade da perd~ do cargo. 
A medida fragi liza muito a posição do servidor. Contudo, ha algumas 
salvaguardas, de modo que só poderá ocorrer sucessivamente a_ o_utras 
medidas de contenção. Assim , temos , primeiro, a imposição de d1m1nU1çao do 
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quadro de servidores comissionados , depois a exoneração dos não estáveis, 
para só aí termos a possibilidade de fazer a exoneração de servidores 
estáveis, mesmo assim condicionada ao cumprimento de uma série de 
requisitos que ainda não estão disciplinados. A alternativa não pode se 
transformar num mecanismo de manipulação da garantia do servidor, que o é, 
também, da própria Administração. 

O Sr. Presidente - A última pergunta é de Célio Couto, Procurador 
Municipal , à Ora. Cláudia Costin: "Qual a realidade dos gastos públicos com o 
funcionalismo dentro da máquina federal? Por que o Governo não abre o 
caixa do Tesouro com os demais gastos, em vez de ficar só culpando o 
funcionalismo pelo déficit?". 

A Sra. Cláudia Costin - Dr. Cél io Couto, todos os dados de gastos do 
Governo Federal são publicados, não só no "Diário Oficial" como na Internet. 
Estão nos boletins eletrônicos que o Ministério da Fazenda divulga 
regularmente. Evidente que a maioria da população não tem acesso à Internet 
nem ao "Diário Oficial da União", mas a população informada já tem 
condições de ter, e todos os grande jornais têm esses dados. Hoje, o 
Governo Federal gasta com o funcionalismo cerca de 48% do que arrecada. 
A Lei Camata não se aplica , portanto, ao Governo Federal. O Governo 
Federal não atingiu o limite da Lei Camata. A questão não é de culpa , acho 
que é uma questão de qualquer gestor de uma entidade. Temos de ver se 
aplicamos corretamente os recursos que o cidadão deposita nas nossas 
mãos. Corretamente significa não só no sentido de legalidade, como também 
no sentido de agregar valor ao cidadão. 

Se nossos gastos não agregam valor ao cidadão, se estivéssemos 
gastando só em empregar pessoas, sem investir em ter máquinas de saúde, 
de educação e de segurança públ ica que fu ncionem , seria sinal de que 
empregamos mal o recurso. Até mesmo na própria despesa com pessoal , se 
simplesmente estivermos colocando as pessoas, pagando seus salários , sem 
investir em treiná-las e capacitá-las e em ter metodologias mais modernas de 
trabalho, também estaremos empregando mal o dinheiro do contribuinte . 

E o esforço que se tem feito nos últimos anos é o de se tornar público isso. 
Tanto é assim , que, hoje, é de conhecimento público quanto se gasta com o 
funcionalismo, com o custeio, em que item se gasta, etc. E acho muito 
saudável que os Tribunais de Contas busquem levantar esses dados em cada 
Estado e em cada município, a exemplo do que vem fazendo o Tribunal de 
Contas da Paraíba , que vem tornando públicas informações sobre os 
municípios em sua esfera , até mesmo sobre o julgamento de contas públicas, 
o que começa a ser feito pelo Tribunal de Contas de São Paulo. Quer dizer, é 
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tornar público o que se gasta e como se gastam os recursos do ~idadão . , . 

A Sra. Cláudia Costin - Gostaria de agradecer imensamente a Assemble1a 
Legislativa do Estado de ~inas Gerais, dizendo que são essas inicia~ivas q~e 
fomentam a cidadania . E preciso trazer esses temas para a d1scussao 
conjunta e veicular essas discussões, porque só haverá aprimoramento da 
máquina pública se eles forem debatidos. 

No início da discussão sobre a reforma do Estado, só tínhamos dois atores 
debatendo: o Poder Executivo Federal e os sindicatos de funcionários 
públicos, como se o Estado não dissesse respeito à vida de cada um de nós, 
como cidadãos. No momento em que se organiza um debate como este, 
tornando-o público, como alguns outros Estados estão começando a fazer em 
suas Assembléias Legislativas, abre-se a chance de que o cidadão entenda 
que paga impostos e tem direito a serviços_ públic~s de qualidad:. E, que, 
quando, por acaso, algum equipamento publ1co e bom, 1sso nao e um 
presente de um governante maravilhoso, mas obrigações do Estado. Acho 
que são discussões como esta, que a Assembléia Legislativa organ1zou - e, 
aqui, parabenizo os organizadores deste evento -, que trazem valor e 
melhoram a cidadania. Muito obrigada. 

O Prefeito Alcides Diniz - A reforma administrativa, debatida neste evento, 
tem como ponto principal a questão da eficiência. Isso foi dito por todos, e os 
debates nos levarão a essa consciência. A eficiência é o que todos os 
administradores têm de buscar. E a eficiência traduz responsabilidade. Nada 
adianta fazermos uma obra e definirmos objetivos, se não avaliamos se 
cumpriu a finalidade definida. Então, é preciso criar instrumentos para medir 
os resultados de nosso trabalho, aceitar o controle da sociedade sobre 
nossos atos e acreditar que só a eficiência pode mudar a crise que aí está. 

Temos de aprender a ter responsabilidade e a usar os recursos com 
parcimônia e transparência . Precisamos, também, maximizar _o uso d~s~es 
recursos, diminuindo nossos custos, o que é essencial - a maquma publica 
gasta muito, porque gasta mal ; então é preciso que aprendamos a gastar 
bem. Precisamos utilizar melhor nossos recursos disponíveis e rever, 
constantemente, e aperfeiçoar nossos instrumentos de gestão - não temos _o 
hábito da revisão dos instrumentos de gestão, e precisamos passar a adota-
lo. Temos de medir e avaliar, com freqüência , o grau de eficiência . Isso é 
fácil. É só conversarmos com a comunidade e aceitarmos a presença dela ao 
nosso lado. 

Quero agradecer a Assembléia Legislativa , nas pessoas dos Deputados 
Ambrósio Pinto a Antônio Carlos Andrada, pela oportunidade da nossa 
modesta participação. Aqui viemos com carinho porque temos apreensões no 
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mumc1p1o, e essa é a oportunidade que temos de expô-las aqui , dando a 
visão prática de nosso dia-a-dia, o que é muito importante até para 
acrescentar ou para dar indicadores aos nossos parlamentares, aos nossos 
especialistas em administração acerca dos nossos atos, dos nossos passos, 
das nossas vontades e dos nossos propósitos junto aos nossos munícipes. 
Para isso, é necessário que a Assembléia Legislativa possa fortalecer-se 
cada vez mais na sua independência no exame das questões das políticas 
nacionais e das propostas que são encaminhadas pelo Executivo Federal à 
Câmara Federal. Que nossos parlamentares possam se estabelecer como 
legítimos, como são, e verdadeiros representantes do povo, porque o 
Legislativo, sim , está próximo do povo. Ele tem de participar desse processo 
com muita independência, não aceitando a interferência de nenhum Poder na 
sua ação legislativa. Uma ação legislativa forte certamente será reconhecida 
pelo povo. Muito obrigado. 

A Sra. Maria Coeli Simôes Pires - Eu havia prometido ao Deputado 
Ambrósio Pinto que não faria nenhum arremate, mas estou tentada a trazer 
uma palavra final. Sou servidora aposentada do Legislativo, diga-se, 
precocemente, e queria chamar a atenção para a responsabilidade dos 
servidores no processo de mudança. 

Podem acreditar que os servidores desta Casa já foram coadjuvantes de 
um processo de verdadeira revolução no âmbito desta instituição, que 
culminou com um novo padrão na relação entre Legislativo e sociedade. Sob 
esse aspecto, a mudança foi bastante significativa e apresenta, ao longo da 
história recente da Casa, desde a Constituinte mineira, inegáveis resultados. 
Então, não vamos menosprezar o servidor, a potencialidade de sua força 
transformadora e que ganha maior densidade no universo plural da 
composição dos quadros. Muito obrigada. 

O Sr. Presidente - A Presidência agradece à ilustre expositora , aos 
debatedores, às demais autoridades e aos participantes, bem como ao 
públ ico em geral pela honrosa presença. 

ATA DA 42a REUNIÃO ESPECIAL, EM 15/10/99 
Presidência dos Deputados Fábio Avelar e Sebastião Costa 

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Destinação da reunião- Palavras do Deputado Federal Bonifácio José Tamm 
de Andrada - Palavras do Sr. Israel Pinheiro Filho - Palavras do Sr. José 
Alfredo Baracho Júnior - Esclarecimentos sobre os debates - Debates -
Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
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Durval Ângelo - Gil Pereira - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira -

Ambrósio Pinto -Antônio Carlos Andrada - Antônio Júlio -Antônio Roberto -
Arlen Santiago - Dinis Pinheiro - Eduardo Daladier - Eduardo Hermeto .- Elai~e 
Matozinhos - Elbe Brandão - Fábio Avelar - Hely Tarqüínio - Ivo Jose - Joao 
Leite - João Paulo - José Henrique - Márcio Kangussu - Marco Régis - Mauro 
Lobo - Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise - Sargento Rodrigues - Sebastião 
Costa - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Ávila . 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) -Às 9h15min, declaro aberta a 

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

Ata 
-o Deputado João Leite, 2°-Secretário "ad hoc", procede à leitura da ata da 

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

o Sr. Presidente (Deputado Sebastião Costa) - A Presidência convida a 
tomar assento à mesa os Exmos. Srs. Deputado Federal Bonifácio José 
Tamm de Andrada, relator da comissão especial para análise da proposta de 
emenda à Constituição que institui o sistema parlamentarista; Israel Pinheiro 
Filho, Diretor da Representação do Governo de Minas em Brasília; José 
Alfredo Baracho Júnior, Professor de Direito Constituicional da Faculdade de 
Direito da UFMG. 

Destinação da Reunião 
o Sr. Presidente - Destina-se esta reunião ao encerramento do Ciclo de 

Debates O Município e as Reformas Administrativa , Previdenciária e Política, 
com o tema Municipalismo e Reforma Política: Tendências e Perspectivas. 

Palavras do Deputado Federal Bonifácio José Tamm de Andrada 
Exmo. Sr. Deputado Sebastião Costa, coordenador deste encontro ilustre 

Deputado Israel Pinheiro Filho, ilustre Prof. José Alfredo Baracho Júnior, é 
com grande satisfação e muita honra que vim participar deste encontro, que 
envolve debates de alta importância para a vida política do País. Mas, para 
mim, é sempre instante de certa emoção retornar a este Plenário,_ em que, 
juntamente com o Deputado Israel Pinheiro, ~or muit~s e . ~Uitos anos 
participamos quer dos debates, quer da elaboraçao das le1s. Alias, tenho em 
mim presente a inauguração deste prédio, no Governo Rondon Pacheco. A 
construção foi iniciada- aliás, sem muita substância - quando era Pres1dente 
o Deputado Walton Goulart, ao tempo do Governo Israel Pinheiro. Durante_ o 
Governo Israel Pinheiro o prédio foi construído, e participei da inauguraçao 
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quando era Presidente o Deputado Expedito Tavares. Fomos os primeiros a 
usar da palavra neste Plenário, o que para nós é uma recordação muito grata. 

O tema que nos foi dado é o do municipalismo, que constitui neste instante 
algo de grande significação, porque hoje vivemos no Brasil um momento 
histórico em que as mudanças das instituições políticas estão para ser 
realizadas, dadas as grandes pressões da sociedade brasileira e mesmo em 
razão dos impactos deste novo mundo da globalização. 

É interessante verificar o desenvolvimento do município dentro das nossas 
raízes históricas. O nosso município vem das Ordenações Portuguesas, do 
velho Conselho Municipal, das Cartas Forais e representou , 
indiscutivelmente, um instante na vida de Portugal em que as forças 
democráticas ainda incipientes começavam a aparecer. 

Entre nós, o município adquire os seus contornos básicos, que, de certa 
maneira, estão presentes até hoje, a partir da primeira lei orgânica municipal 
do Brasil , de 1°/10/1828, ao tempo do Império. Era uma lei imperial, uma lei 
nacional. Daí para cá o município no Brasil marcha em duas grandes 
direções: a primeira é o fortalecimento crescente do Executivo local; a 
segunda grande tendência é o fortalecimento da autonomia municipal. 

Nós, mineiros, sempre defendemos uma linha municipalista de tendências 
democráticas. É curioso que, logo depois da lei de 1828, a Província de São 
Paulo, aproveitando o ato adicional que dava muita liberdade às províncias, 
criou a figura do Prefeito. O Prefeito é, assim, uma entidade criada pelos 
paulistas, por volta de 1835, enquanto os outros municípios do País, de um 
modo geral , mantinham dominando a circunscrição municipal a Câmara 
Municipal , com o Presidente da Câmara exercitando atividades executivas. E 
o Presidente da Câmara era o Vereador mais votado. 

Com a República entre nós, a autonomia municipal começa a aparecer na 
Constituição. Ela é mencionada na Constituição de 1891, de uma forma clara, 
embora jogando para os Estados a sua regulamentação. Nós, mineiros, ao 
contrário de outros Estados brasileiros, ficamos com o município, cuja direção 
cabe à Câmara Municipal e onde o Presidente da Câmara tem o nome de 
Agente Executivo. Quem dirigia o município na Primeira República do Brasil 
era a Câmara Municipal , e era o seu Presidente que executava as ordens e 
deliberações da Casa Municipal , com o nome de Agente Executivo Municipal. 

Logo após a Revolução de 1930, o primeiro grande documento político co~ 
efeito constitucional foi o Decreto n° 19.398, de 11/11/30. Esse decreto Ja 
criou a figura do Prefeito, que passa, a partir daí, a ser uma _entidade pa~a 
todo o País. Assim, fortalece-se o Executivo de uma forma 1ncnvel, logo apos 
a Revolução de 1930. O Prefeito, por conseguinte, fica dentro do texto 

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



180 
constitucional , em quase todas as Constituições Estaduais que foram votadas 
a partir de 1935. Depois, no período da ditadura do Estado Novo, o Prefeito 
não é mais eleito. Ele é nomeado pelos Interventores, que eram aqueles que 
dirigiam os Estados. Depois de 1946, restabelece-se , mais ou menos, o 
sistema de organização municipal de 1934, embora a autonomia já tenha 
crescido bastante. 

Mas, hoje, deparamo-nos com um fenômeno muito curioso. Em primeiro 
lugar, o Prefeito se fortaleceu muito na organização municipal, a exemplo do 
Presidente da República no âmbito federa l, mas os Governadores se 
enfraqueceram. A atual composição constitucional do País fortalece m~is o 
Presidente da República e os Prefeitos e enfraquece os Governadores. E um 
dado. O segundo dado é que a nossa Federação se tem enfraquecido tanto, 
que o município se desloca da Constituição Estadual , passando para a 
Constituição Federal. É a Constituição Federal que organiza , hoje, as bases 
do município, e não a Estadual. Não são mais as antigas leis organizatórias 
dos Estados. Hoje, a Constituição Federal tem vários artigos sob~e o 
município e é ela quem lhe dá a atribuição para fazer sua lei orgânica. E ela 
também que estabelece os mecanismos de fiscalização e mesmo de atuação 
dos municípios. Ou seja , na prática, o município se deslocou do nível 
constitucional estadual e está implantado na Constituição da República . 
Assim , o município adquiriu muita força . 

Dentro dessa mesma linha, como já disse, os Prefeitos também saíram 
muito fortalecidos. As Câmaras adquiriram uma certa ênfase porque podem , 
realmente, auto-administrar-se. Mas, dentro do arcabouço da vida municipal , 
o comando do Prefeito é muito forte. É assim que estamos hoje no País: com 
uma autonomia de certa maneira bem-expressa na Constituição Federal , com 
o município estruturado ali , com o Prefeito muito forte e com um 
enfraquecimento da Federação no panorama nacional. A Constituição atua l 
enfraquece os Governos Estaduais. E esse enfraquecimento é uma tendência 
a partir de 1934. A Primeira República deu muita força e muita competência 
aos Estados. O figurino da Primeira República é o estadunidense, o figurino 
norte-americano. Mas, em 1934, marchamos rumo ao figurino alemão, da 
federação alemã, que é uma federação fraca . Digo fraca porque se trata de 
um país pequeno. Não é um Canadá, uma Austrália ou uma antiga União 
Soviética. 

Então, a Federação, no momento em que adotou o modelo germânico em 
1934 - e ela vem seguindo esse modelo -, enfraquece terrivelmente os 
Estados. É curioso como os municípios se fortalecem. Essa é a primeira 
grande característica que vemos na ordem juríd ica , com relação ao município. 

z 
< 
as 
~ :;;; 
E o 
:E 
a> 
"O 
as 
a> 
~ 

18 1 
A segunda característica é o seu desdobramento. O municíp io está muito 
mais dependente da União e do Governo Federal do que do Estadual. Ele 
depende do Governo Estadual apenas no seu cenário administrativo, uma vez 
que existem várias repartições estaduais dentro de sua circunscrição. Mas, 
na realidade, as verbas importantes do município vêm da União e dos 
projetos que ele consegue perante a União. A União é que o alimenta fora da 
renda tributária normal. O dinheiro adicional que o município pode conseguir é 
através da União, e não através do Estado. Antes de 1930, era com o Estado. 
Hoje, não. Hoje, é com a União. Há uma certa dependência maior da União. 

Por outro lado, há uma expansão da atividade municipal. Mas, ao mesmo 
tempo que o município cresce, passando a ser uma entidade quase da 
Constituição Federal , o Prefeito, indiscutivelmente, para corresponder a essas 
novas expectativas, enfrenta o grande monstro que no País vem crescendo e 
que, a meu ver, é um dos grandes males da República : a tecnoburocracia. 

Coitados dos Prefeitos, conseguem dinheiro do Governo Federal , mas têm 
de mandar papel até dizer "chega". E têm de voltar com planos e planos, e 
não param mais. Têm de ir a Brasília chorar; o dinheiro, só depois de uma luta 
terrível com a tecnoburocracia . Os burocratas dos diversos ministérios têm 
prazer de fazer o coitado do Prefeito, depois de este andar léguas, léguas, 
voltar ao seu município para buscar papelzinho que faltou , senão o processo 
não continua a andar. Então, os municípios devem enfrentar uma luta com a 
tecnoburocracia , um dos grandes males que dificultam a vida democrática do 
País, o atendimento ao povo, a própria rea lização do Estado como ente de 
serviços públ icos. 

Agora , é bom relembrar as características políticas modernas, porque não 
se pode falar em direito público sem falar em atividade política . Falar em 
direito público sem falar em atividade política é como fa lar em roupa sem o 
corpo. Porque o corpo, a alma e a força são atividade política, são ação 
política . 

O município de hoje é politicamente bem diferente do município que o 
Deputado Israel Pinheiro Filho conheceu nas primeiras eleições que disputou 
em Minas Gerais. Naquela época, havia partidos fortes em Minas Gerais , o 
Deputado era do PSD, e eu, da UDN . Ninguém falava em fidelidade partidária 
no município, porque saía de dentro para fora . Não era imposta. O Deputado 
Israel Pinheiro Filho ia ao Norte do Brasi l e encontrava um pessedista no 
Maranhão ou no Piauí igual a ele. Como seus amigos de Caeté. la ao Rio 
Grande do Sul e encontrava pessedistas. Eu , em minhas viagens, encontrava 
udenistas em qualquer parte do Brasil com os mesmos sentimentos que eu 
tinha . 

~------------------------------------------------------~ 
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P -? Ai de quem pensasse em mudar de partido naqueles temp~s'. or_ que · 

Porque havia uma vinculação profunda de cada homem public~ a sua 
legenda, ao seu grêmio partidário. Meu caro Prof. Baracho, defend1amos o 
grêmio partidário como o senhor defende o Atlético. Assim, o Deputado Israel 
Pinheiro defendia e torcia pelo PSD, e eu torc1a pela UDN. Era um outro 
mundo muito mais democrático, muito mais politizado do que nos temp~s de 
hoje. A'tualmente, não existem partidos oficiais nos municípios; o que ex1stem 
são siglas. Elas pulam de grupo em grupo, de acordo com a capac1dade que 
o interlocutor local tem de vir à Capital e conversar com o dono do part1do~ E 
os seus companheiros entram nessa sigla sem saber em que part1do _estao. 
Às vezes, até levam susto quando ficam sabendo de qual part1do sao. As 
siglas vão de mão em mão, de acordo com as boas conversas com os donos 
delas. . . t 

São pessoas que, muitas vezes, não têm nem atividade p~l1t1ca : mon am 
um escritório colocam um jovem para atender e saem d1stnbumdo s1glas. 
Mas existe 0 'partido, que é um fenômeno da ciência política. Ele não prec1sa 
de normas jurídicas para ser realidade. Pelo contrári~ , qua~to menos no_rmas 
jurídicas, mais força tem o partido. Em cada ~un1c~p1o m1ne1ro e brasll~l_ro , 
vamos encontrar dois ou três partidos informa1s. Sao os grupos part1danos 
que detêm 0 poder na cidade e são eles que vêm busc~r as s1glas. Eles 
utilizam as siglas para estratégia da luta mun1c1pal. A _ s~gla e usada de acordo 
com a força política local. Então, em todos os mun1c1p1os, ex1~tem part1~os 
informais. Existem os grupos A e B: é o médico, é o farmaceut1co ou e o 
fazendeiro. Mas esses partidos invisíveis existem. São invisíveis para quem 
chega de fora, mas são muito visíveis, muito vividos, muito realizados para 
quem vive no município. Sou do partido do Sr. Fulano _de Tal_ e sou contra o 
Sr. Sicrano. E é curioso que, em algumas partes de Mmas, a1nda ex1stem ~s 
nomes antigos. Estive há pouco tempo em Andrelândia, e lá _ex1stem do1s 
grupos, cujos nomes vêm desde 1920: os v~ados e o~ carangueJOS. Cada _u m 
desses grupos usa a sigla . Um Deputado, as vez_es, e votado num mun1c1p1o 
onde 0 partido dele não existe. Ele é votado pela liderança local. . 

Essa é uma situação grave na vida municipal. Os part1dos ~~~stem de_u_ma 
forma invisível , informal. Daí decorre uma série de consequenc1as senas, 
porque, antigamente, no tempo da UDN, do PSD, do PTB_ e outros, ha~1a uma 
articulação que ia do município até as esferas federais . O mun1C1p1o era 
vinculado a um Deputado Estadual do seu partido, esse era VInculado a um 
Deputado Federal , que era vinculado a um Senador ou outras figuras 
nacionais. Hoje, já não há isso. 

Então, houve uma desarticulação das lideranças locais com os 
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parlamentares. Não há certa estabilidade, há certa desarticulação. Isso é um 
mal para o município e para o regime democrático. Ao mesmo tempo, o poder 
da administração local cresceu de maneira tão expressiva, em decorrência 
desses fatos de ordem constitucional e legal, que ocorre o seguinte: as 
antigas lideranças políticas municipais estão perdendo força para as novas 
lideranças administrativas. Hoje, um jovem Prefeito com pequena vocação 
política não faz como antigamente, ou seja , não se vincula a um partido nem 
ao chefe do partido local. Ele cuida de revisar a sua política de acordo com 
seus próprios objetivos. Há desarticulação. A liderança política tradicional 
perde para as lideranças administrativas, que são fortes e poderosas, porque 
têm nas mãos um mecanismo, a máquina municipal. Antigamente, em Caeté, 
qualquer Prefeito obedecia ao Cel. José de Melo, que, da sua casa , mandava 
um bilhetinho para o Prefeito, que imediatamente cumpria as suas 
determinações. Era o chefe local. Já não existem Josés de Melo. Se alguém 
se meter a ser um José de Melo, recebe uma resposta violenta por parte do 
Prefeito ou da liderança local. Então, é outra modificação curiosa que está 
surgindo: o enfraquecimento dos partidos enfraquece as lideranças políticas e 
fortalece a liderança administrativa. 

Devemos também levar em conta outros dados muito expressivos da vida 
política local , ou seja , os custos financeiros de uma campanha municipal , que, 
muito mais do que no passado, exige, hoje, arregimentação de capital , de 
dinheiro. Quanto maior o município, mais dificuldades de ordem financeira o 
candidato enfrenta para realizar a sua campanha, a sua luta eleitoral. Esse 
dado se expande por todo o País. Os grupos econômicos, os homens ricos 
começam a ter projeção maior do que os representantes autênticos dos 
diversos setores, dos diversos segmentos sociais. Isso recai sobre o 
município, porque a figura do Prefeito é tão forte, tão poderosa, a máquina 
municipal é tão dinâmica na vida regional , que o esforço para alcançar o 
comando da administração local faz com que muito dinheiro seja jogado na 
campanha. Isso resultará numa liderança que pode, legal e 
democraticamente, orientar a vida econômica do município em favor de 
grupos, em favor de tendências. 

Finalmente, sob o aspecto político , existe a reeleição, que é uma 
experiência nova . Nas próximas eleições, que serão realizadas no ano que 
vem, teremos o instituto da reeleição, que nunca existiu no Brasil. A reeleição 
era incompatível com os ideais republicanos de 1891 , de 1930, de 1934, de 
1937, época em que havia a permanência ditatorial no poder. Mas, com 
exceção do Estado Novo, a reeleição nunca foi admitida na vida brasileira. A 
Constituição de 1937 falava em reeleição, mas nunca houve essa 
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possibilidade. Agora, estamos vivendo a reeleição, que é um dado novo na 
vida municipal. É um problema para certos municípios. Estaremos, assim , 
vivendo uma nova experiência na vida política local. Portanto, temos de 
buscar certas soluções. 

Acho que, entre elas, a primeira é a seguinte: temos que fazer o Executivo 
Municipal ser mais flexível, mais democrático, capaz de conviver mais com a 
sociedade local do que o atual. Essa é uma meta que devemos ter em vista . 

Outra meta é enfrentar a massificação, fortalecer o comunitarismo político-
eleitoral , do eleitor com seus representantes. Sou favorável , num certo 
esquema, ao voto distrital , que o Deputado Israel Pinheiro defende com muita 
inteligência e com muita raça. Mas o voto distrital , na vida local , para os 
Vereadores, seria um bom passo, interessante para fortalecer a democracia 
no município. 

Tive conhecimento, há pouco tempo, das figuras dos procuradores 
comunitários. Alguns municípios, em São Paulo, têm a figura dos 
procuradores comunitários, que são pessoas que assumem a liderança de 
segmentos sociais, de comunidades ou de setores urbanos e têm acesso às 
Câmaras Municipais. Alguns são auxiliares de Vereadores; em outras 
hipóteses, são contra os Vereadores . 

Essa é uma maneira de fortalecer lideranças, e isso é importante, porque a 
liderança é o miolo da vida política e da democracia. Os homens públicos têm 
que procurar líderes. Nos líderes é que está a estabilidade política de 
qualquer país, de qualquer Estado, de qualquer município. Então, é bom 
influir para o aparecimento de lideranças, e esses procuradores locais podem 
sê-los. 

Por outro lado, os municípios têm que fazer coro com as lideranças políticas 
de nível regional e federal contra a burocracia . A burocracia é, de fato, algo 
que dificulta o desenvolvimento do município e do País. Tem que ser 
combatida de tal forma , que a informatização não se transforme num dos 
seus instrumentos, piorando a situação da evolução política dos municípios. 

Por falar em informatização, a administração local, hoje, tem que marchar 
ao encontro da informatização. Se não houver computadores dentro das 
nossas repartições, não daremos respostas urgentes e capazes para o povo. 
A informatização é uma exigência irreversível em nossos tempos . 

O problema educacional é básico e é outra questão seriíssima que os 
municípios precisam enfrentar de uma forma mais modernizada. 

Na área da saúde, os municípios devem incentivar o antigo médico de 
família, que as organizações internacionais, atualmente, estão focalizando. O 
médico de família é a solução para a saúde local. Tenho um filho médico e 
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sou sobrinho de médico, mas posso dizer que a nossa medicina está muito 
mercantilizada e que o médico de família é uma maneira de se quebrar essa 
mercantil ização, porque faz a aproximação do profissional da saúde com as 
famílias. Nesse contato, a mercantilização da saúde se transforma numa 
atividade de solidariedade, fraternidade e amizade. 

Então, o médico de família deve ser estimulado pelos municípios. O SUS é 
uma confusão danada; essa tal de saúde plena, de solução plena também é 
uma confusão terrível e fica contra o povo. É no médico de família que está a 
grande resposta social para o problema da saúde pública. 

Finalmente, acho que temos que defender muito, nessa reforma tributária , a 
manutenção dos impostos municipais, afastando, cada vez mais, os 
municípios dessa matéria de renda, de dinheiro, de tributos, da União e do 
próprio Estado. As repartições tributárias não favorecem o município. O ideal 
é que cada um tenha uma escala dos próprios tributos, das próprias taxas, 
para fazer a sua contribuição de melhoria. É esse o caminho. 

E o município precisa, realmente, preparar-se para os novos tempos, para o 
ano 2000, para o segundo milênio. Um novo mundo está chegando, com 
todos os avanços tecnológicos e científicos, cheio de perturbações, de 
dificuldades, de conflitos, de perigos na área rural, urbana, administrativa e 
política. 

Temos de buscar líderes. A solução da vida pública de qualquer país é a 
procura de líderes que possam comandar, que possam reunir pessoas para 
enfrentar problemas e solucioná-los . A procura de líderes, de jovens capazes, 
conscientes é, indiscutivelmente, a grande missão das lideranças maiores, 
sem o que este País, nas esferas nacional , estadual e municipal, não irá 
conseguir as grandes metas que pode e deve alcançar, com o potencial 
extraordinário que possui. 

No final destas palavras, com a evocação dos líderes, é que termino a 
minha mensagem, para dizer que, sobretudo no município, é que se 
experimentam, se preparam e se educam lideranças para a democracia e 
para o progresso. (-Palmas.) 

Palavras do Sr. Israel Pinheiro Filho 
Sr. Presidente, Deputado Sebastião Costa , meu prezado Deputado 

Bonifácio Tamm de Andrada, Sr. Baracho, Srs. Deputados, senhores 
visitantes; acho que a oportunidade de estar aqui , hoje é magnífica. Estamos 
no final do século, faltam poucos meses, e já está na hora de haver 
mudanças. Não há lugar mais apropriado do que Minas Gerais, do que a 
Assembléia Leg islativa. Todos os grandes movimentos, as grandes 
mudanças já ocorridas neste País sempre partem de Minas, pelas nossas 
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tradições e pelo nosso preparo, pela nossa capacidade política e 
sensibilidade intelectual . 

O Deputado Andradinha é um pensador, um ideólogo, um analista e fez 
muito bem uma radiografia, que não vou repetir, das dificuldades e mazelas 
das políticas nacional, estadual e municipal. Não tenho de entrar nessa 
questão. Vou me ater às propostas de soluções e dizer qual a nossa visão, ao 
longo desses 40 anos de vida pública , como engenheiro, sobre as mudanças 
que se fazem necessárias para se corrigirem essas distorções. 

Inicialmente, gostaria de comentar a fragilidade dos partidos políticos. Sem 
partido político, não há solução política . A política acaba na medida em que 
acabam os partidos políticos. Ela está intrinsecamente vinculada ao partido. 
Não se pode fazer política sem partidos. Talvez possamos usar a Internet 
para consultar diária ou semanalmente a população. Esse caminho é muito 
melhor que o atual sistema de lideranças que estamos adotando, de 
lideranças que não correspondem à vontade popular. Você disse muito bem , 
são lideranças administrativas, não políticas. E política feita por liderança 
administrativa obviamente não é sadia , é vinculada aos interesses 
administrativos, que estão ligados aos interesses econômicos e financeiros. 

Gostaria de citar rapidamente um caso , de quando fui eleito pela primeira 
vez em 1958, na Assembléia, que funcionava na Praça Afonso Arinos. Fui 
eleito pelo PSB; éramos aproximadamente 22 Deputados. 

O Deputado Federal Bonifácio José Tamm de Andrada- Há o caso de um 
incêndio também, não é? O Deputado foi muito batalhador e conseguiu 
defender a biblioteca da Casa: enfrentou um incêndio no prédio e, 
heroicamente, defendeu a biblioteca. 

O Sr. Israel Pinheiro Filho - Boa lembrança! Salvei dezenas e centenas de 
documentos. Estava na casa do Presidente José Augusto, quando vi o fogo e 
corri para a Assembléia, para salvar a biblioteca. 

Mas, quando assumimos, a sede do PSD era na Rua Espírito Santo, onde 
nos reuníamos . Nessa ocasião, estávamos 22 Deputados em uma casa 
apertada, quando um Deputado, evidentemente do PSD, disse que ia me dar 
uma "dica". Eu era novo, não conhecia a política, ainda não tinha sido Prefeito 
nem Vereador e estava substituindo meu pai - que havia renunciado a um 
mandato de Deputado Federal , para construir Brasília. Aliás, foi o Presidente 
Juscelino quem me fez candidato em Minas e me deu a votação de 
Diamantina, para, disse ele , manter a tradição da família na política mineira. 
Então, eu tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, como engenheiro, e 
não tinha essas vinculações municipais. Então, o Deputado me disse: 
"Cu idado com aquele Deputado ali". Vou citar seu nome, porque, hoje, isso é 
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1stona: era o Deputado Manoel Costa , pai do nosso Secretário de 

Pl~nejamento, Manoel Costa . Eu lhe perguntei , então, por que deveria ter 
cuidado com ele. E a resposta que me deu foi que, há oito anos atrás, ele era 
da UDN. Vejam os senhores: há oito anos, ele havia mudado de partido, e 
estava marcado. Em 1950, ele tinha apoiado Juscelino- havia sido eleito pela 
UDN e apoiado o Juscelino como Governador. Depois, foi reeleito Deputado 
pelo PS_D, ';1as, mesmo assim, estava no índex, por ter mudado de partido. 

Isso e so para mostrar como havia, como ele explicou muito bem, uma 
paixão na política pelo lado partidário. Não se podia mudar de partido. Era 
uma r_eligião, algo muito mais forte do que a paixão pelo Atlético ou pelo 
Cruzeiro. Mas Isso era e é muito importante. As pessoas de hoje podem 
in_dagar: "E daí?". Mas era o partido que estabelecia o código de ética e 0 
cod1go moral. Nenhum Prefeito nem Vereador do PSD teriam coragem de 
entrar na sede do PSD, na Rua Espírito Santo, se tivessem praticado um ato 
menos correto. Ele não seria condenado, mas sofreria uma exclusão natural e 
sentiria o ambiente desagradável. Os partidos eram os protetores morais da 
administração pública , do Executivo. Os atos incorretos eram condenados 
pelo partido. Hoje, há uma confusão muito grande e é o Tribunal de Contas 
que tem de punir os Prefeitos. Antes, não havia isso; era o partido que exercia 
esse papel. Como o Deputado Andrada falou , o Prefeito era , simplesmente, 
um representante do chefe político. Era o chefe político quem indicava o 
Prefeito, que tinha total fidelidade a esse chefe. O Prefeito era um agente 
executivo; simplesmente, um operador, um gerente municipal. 

O tempo é curto, pois temos de chegar ao voto distrital, ao 
parlamentarismo, mas quero dizer da importância do município. Meu pai foi 
Prefeit~ de Caeté, como agente executivo. E acho que há uma mudança 
muito Importante para discutirmos, quando houver a implantação do 
parlamentarismo no Brasil, que certamente ocorrerá. O parlamentarismo 
municipal é feito por meio do sistema que era adotado antes de 1930, em que 
o Vereador mais votado ... , hoje, nem seria o mais votado, mas o Vereador 
~ue se elegesse Presidente da Câmara. Quer dizer, haveria as eleições; após 
Isso, eles se reuniriam no dia 1° de dezembro ou 31 de dezembro para eleger 
o Presidente da Câmara, que, no dia seguinte, 1° de janeiro, assumiria a 
Presidência e passaria a ser ... 

O Deputado Federal Bonifácio José Tamm de Andrada- O pai de V. Exa. foi 
agente administrativo, em Caeté. 

O Sr. Israel Pinheiro Filho- Sim; meu pai foi agente executivo em Caeté. 
Então, ele ficaria como Prefeito durante todo o ano. No ano seguinte, na 

mesma data, haveria uma nova eleição para Presidente da Câmara e, se ele 
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fosse confirmado como Presidente da Câmara, continuaria Prefeito. Isso 
significa que ele teria de prestar contas da sua administração aos 
Vereadores. Se ele não estivesse agindo corretamente, política ou 
administrativamente, seria substituído por outro Vereador. É evidente que, de 
quatro em quatro anos, haveria, como há, a renovação natural da Câmara 
dos Vereadores . , 

Mas, falando de soluções, a primeira grande solução é o sistema eleitoral. E 
preciso que haja uma mudança nesse sistema. O sistema eleitoral brasileiro é 
o proporcional. É preciso ficar claro que, hoje, existem dois sisten;as eleitorais 
que predominam no mundo: o majoritário e o proporcional. E muito fácil 
entender o sistema majoritário. Ele é praticado nos Estados Unidos e na 
Inglaterra, para citar as duas maiores democracias. O Deputado é eleito pelo 
distrito eleitoral. Isso eu chamo de distrital puro: o mais votado é eleito . Cada 
partido indica um nome, e o mais votado é o Deputado. Esse sistema não é 
bom, porque exclui as minorias. Nos Estados Unidos e na Inglaterra só 
existem dois partidos políticos, não há como, pelo voto, no distrital puro, as 
minorias terem chance de alcançar o poder. Eu condeno esse sistema 
profundamente. Nos Estados Unidos existem apenas dois partidos e, na 
Inglaterra, eventualmente, são três, mas as minorias não têm representação. 

Um outro sistema é o proporcional. É o sistema adotado por toda a América 
Latina, com exceção da Venezuela e da Colômbia. Só que o sistema 
proporcional da América Latina não é igual ao brasileiro. O Brasil inventou um 
sistema diferente - o Deputado Andrada um dia poderia explicar quem teve 
cabeça para inventar isso. No sistema proporcional da Argentina, a lista dos 
candidatos para as eleições é feita pelo partido. O partido, antes das eleições, 
faz uma convenção estadual , por voto secreto elege uma lista de candidatos . 
Essa lista é em ordem decrescente pelo número de votos que cada candidato 
conseguiu na sua convenção estadual. Essa lista é fechada , bloqueada e é 
levada à população no dia das eleições. 

O que significa ser fechada e bloqueada? Nessa lista, o eleitor não mexe no 
nome do cand idato, ele só vota na lista, não tem a opção de escolher o nome 
ou tirar o último e colocá-lo no primeiro lugar, ou , então, tirar um nome da 
lista . Não pode mexer na lista, que é fechada e bloqueada. 

Aqui no Brasil , as listas existem , são feitas na convenção dos partidos, só 
que, no dia da eleição, cada eleitor escolhe um nome, e o coloca na urna. Na 
Argentina , vou repetir, ele coloca a lista. Então, é um voto de legenda, é um 
voto partidário. E o partido, feitas as contas, como é feito aqui - o sistema de 
apuração é o mesmo da Argentina -, se o partido A tem direito a 20 
Deputados Federais ou Estaduais, são os 20 primeiros nomes da lista . 
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Esse é um sistema que possui vantagens e desvantagens. A vantagem é 

que o Deputado é eleito em função do partido. Ele tem uma fidelidade 
intrínseca ao partido. Na Argentina, não se discute fidelidade partidária , 
porque não há como isso ocorrer. Se o Deputado mudar de partido, 
dificilmente ele entrará em uma lista de qualquer outro partido, porque ele 
passa a ter a imagem de um político sem definição, sem coerência . É muito 
difícil , mas há casos raros de mudança partidária . 

Em princípio, a fidelidade é subjetiva , é intrínseca, não há como colocar na 
Constituição - o Prof. Baracho pode confirmar isso -, é-se obrigado a ter 
fidelidade. Aqu i, em nosso sistema, não há como acertar isso nunca , porque 
quem se sentir injustiçado vai recorrer aos tribunais, e a discussão da 
fidelidade continuará. Fidel idade a quem? Fidel idade a quê? A que princípio? 
É uma discussão eterna e que não vai funcionar. 

O mundo inteiro resolveu fidelidade partidária por meio de sistemas 
eleitorais que, subjetivamente, implicitamente, levam à fidelidade. 

Como é o sistema que eu defendo? O distrital puro é ruim porque ele 
elim ina as minorias. O proporcional argentino tem uma desvantagem 
monumental: muitas reg iões da Argentina não têm Deputado, não têm 
representante, e o povo argentino não conhece seus Deputados. Eles não 
votam nos nomes, votam nos partidos. Um Deputado na Argentina é 
totalmente desconhecido. Mas há grandes vantagens . Por que a Argentina 
está na frente do Brasil nas mudanças econômicas? Porque o Presidente 
Menen, quando manda uma mensagem para o Congresso argentino, não tem 
essa dificuldade aqui do Brasil. Lá, todos os Deputados do Partido 
Justicialista votam com o Presidente da República , porque, se não votarem 
assim, não entram na lista. Há uma fidelidade subjetiva impl ícita como eu 
acabei de expor. É um sistema bom, mas tem desvantagens. 

Os alemães, depois da guerra, encontraram um sistema. Na real idade, não 
foram os alemães, foram os americanos e os ingleses que perceberam as 
dificuldades do sistema de seus países. Os cientistas polít icos ingleses e 
americanos tiveram a oportunidade de montar, num terceiro país, um sistema 
corrigindo essas distorções, e criou-se o sistema misto. Não vou explicá-lo 
aqui porque já é bastante conhecido. Ele permite conciliar as vantagens de 
um sistema com as vantagens do outro. Por esse sistema, metade da 
bancada é reeleita pelo voto puro, distrital , e a outra metade, pela 
representação . O tempo de que disponho não me permitirá explicá-lo. 

Por que eu acho que temos de implantar o voto distrital? Porque temos de 
formar políticos que tenham, primeiro, fidel idade partidária e, em segundo 
lugar, devemos resolver o problema da corrupção eleitoral. 

~~----------------------------------------------------------~ 
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O atual sistema brasileiro permite qualquer tipo de descontrole de fidelidade 

política. Não vamos repetir, porque o Deputado Andradinha já explicou. 
Nesse sistema alemão, os partidos é que comandam a eleição. No distrito já 
existe a máquina partidária , o que faz com que os custos das eleições caiam 
violentamente, pois a estrutura fica montada. A grande luta é ser escolhido 
pelo partido para ser candidato, o que é muito bom, porque a escolha não 
envolve despesas, mas prestígio político, capacidade de trabalho, dedicação 
ao partido, etc. A escolha é feita por uma elite de pessoas responsáveis , do 
município ou do Estado, que indicarão os candidatos a Vereador, a Deputado 
Estadual ou a Deputado Federal. Feita a escolha, a chance de ganhar a 
eleição é muito grande, porque o candidato enfrentará um, dois ou três 
adversários . Logo, a despesa cai muito. É claro que o candidato precisa fazer 
publicidade, mas não tem de comprar cabos eleitorais nem de se submeter à 
corrupção, hoje notória nas eleições nacionais. 

Montado esse sistema eleitoral, chegamos à segunda grande mudança do 
Pa_ís, que é o sistema de Governo. Temos de mudar para o parlamentarismo. 

As vezes me questiono. O Deputado Andrada diz que os Estados estão 
fracos, que o Governador está fraco, que o município está forte. O Brasil está 
cheio de dificuldades, como a saúde e a educação. Nossa Constituição é a 
coisa mais irresponsável que já se montou neste País . Se contarmos a 
história da Constituinte - espero que o Deputado Andrada escreva um livro -, 
o povo brasileiro ficará estarrecido. Como pode um País responsável montar 
uma Constituição naquele tumulto que foi, sem nenhuma análise reflexiva, 
sem nenhum debate profundo? Foram "lobbies", pressões, desarticulações, 
relatores irresponsáveis. Um dos relatores, cujo nome não citarei, prometia 
uma coisa, e fazia outra; articulava uma, e desarticulava outra . E foi aprovada 
a maior confusão do mundo. Como engenheiro, nunca vi negócio tão 
desarrumado. Como advogado, talvez o Deputado Andradinha diga que 
estivesse bem-montado. Não achei nada bem-montado. Foi desorganizada. 
Não vejo como mudar. Só vislumbro uma solução: implantar o 
parlamentarismo e modificar dezenas de mazelas existentes na vida política 
brasileira . Só vejo um caminho. É uma discussão sofisticada mas este é o 
lugar. É uma mudança através de referendo ou plebiscito . ' 

Fiquei encantado com o Presidente Hugo Chaves, da Venezuela , contra o 
qual muitos, principalmente os interesses corporativos, reagiram. Fui 
convidado a assist ir a uma palestra do Presidente Chaves no início deste ano, 
na Universidade de Brasília , e fiquei encantado com seu discurso. Sua fala 
referindo-se à Venezuela cabe perfeitamente no Brasi l. Fiquei assistindo, 
impressionado. Não estive lá por espontânea vontade, mas a pedido do 
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Governador Itamar Franco, para representá-lo. Achava que não encontraria 
nada de novo na exposição. Mas, em sua argumentação sobre mudanças 
que têm de ocorrer na Venezuela , começou a me convencer. 

Discuto muito com os eminentes juristas da Câmara, que partem do 
raciocínio de que só podem mudar a Constituição com poder originário. Como 
advogado, não aceito isso. Talvez seja uma doutrina de direito constitucional. 
Nã~- vou ~ontestar dois ilustres constitucionalistas. Mas, do meu ângulo de 
p~l1t1ca , nao adm1to que seja necessária uma revolução sangrenta - porque 
nao acredito em revoluções que não sejam sangrentas - para que o Brasil 
mude. Por que não promover mudanças através do voto, como o fez Chaves? 
Ele contou toda a sua história. Como candidato a Presidente da Venezuela , 
estava em penúltimo lugar - havia uma senhora disparada na frente - e 
começou com o seguinte discurso: "Vou convocar em 90 dias um referendo 
em que o povo venezuelano vai decidir se quer ou não a assembléia nacional 
constituinte, para mudar tudo na Venezuela". E foi falando e falando. Ganhou 
a eleição para Presidente da República . Quando ele foi a Brasíl ia , tinha saído 
o resultado do referendo . Democraticamente, leg itimamente, convocou a 
assembléia constituinte para 90 dias depois, que já se passaram . Foi eleita a 
Assembléia Constituinte. Ele teve 91 % dos votos do povo venezuelano, e a 
Assembléia Constituinte está revolucionando a Venezuela . 

Eu nunca vi nada mais correto e mais inteligente do que isso, mas aqui no 
Brasil , há corporativismo, os interesses de classes. É evidente que, na hora 
em que se propõe uma grande revolução democrática, muitos interesses 
serão prejudicados, muitas corporações que estão infiltradas no Governo 
serão destruídas. É claro que muitos interesses fortes da população, da 
liderança da sociedade brasileira , vão se opor. O tempo é curto, mas ele criou 
o simbolismo do bolivarismo que achei até, politicamente, muito inteligente. 
Para o povo da Venezuela entender o que ele queria falar, ele dizia o 
seguinte: "Estou ressuscitando o bolivarismo". O que para ele era o 
bolivarismo? Fiquei curioso, porque ele não explicou. O bolivarismo para ele, 
para o povo é tudo de bom que a Venezuela precisa. Isso é uma forma 
inteligente, porque não tem como e_xplicar ao povo todas as nuanças das 
mudanças que temos de fazer aqui. E muito difícil , é extremamente difícil , até 
porque há uma dificuldade de comunicação, a compreensão popular não 
atinge as dificuldades de um Governo, da administração pública . 

Queria agradecer e parabenizar a Assembléia . Termino dizendo, como o 
Deputado Andrada , que o Brasil é um país poderoso, as mudanças políticas 
irão se realizar, e nós, ainda neste sécu lo XXI , neste mundo globalizado, 
formidável , teremos um país em crescimento, resplandecente e, sobretudo, 
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diminuindo essa terrível desigualdade e pobreza que existe aqui , que ofende 
a nossa inteligência de cristãos. Somos humilhados pela pobreza brasileira . 
Ela me irrita profundamente. É por isso que precisamos de mudanças rápida~ 
para chegarmos ao ponto de percebermos que o Brasil , realmente, esta 
mudando para melhor, muito melhor. Obrigado a vocês todos. (- Palmas.) 

Palavras do Sr. José Alfredo Baracho Júnior 
Muito obrigado, Sr. Coordenador, Deputado Sebastião Costa; Sr. D~~utado 

Bonifácio Andrada; Sr. Deputado Israel Pinheiro Filho. Na cond1çao de 
professor, procurei visualizar qual seria a contribuição que poderia . t~azer 
nesta manhã. O Deputado Bonifácio Andrada já fez a abordagem JUnd1ca e 
política da questão municipal. Então, o meu espaço aqui se tornou 
extremamente limitado, mas, de qualquer maneira, vou buscar d1scut1r a 
questão da autonomia municipal não tanto no plano, digamos, da ela?oração 
legislativa, no plano da Constituição, do texto constitucional , mas, mUlto m~1s 
no âmbito da implementação do texto constitucional, seja med1ante a reflexao 
dos juristas brasileiros, seja mediante a dos órgãos do Poder Judiciário no 
Brasil. Acredito que a questão da autonomia pode ser abordada nessas duas 
dimensões, porque o texto constitucional brasileiro parece ter trabalhado a 
autonomia municipal de uma maneira formidável, talvez até original dentro da 
história constitucional brasileira. Entretanto, quando verificamos qual a 
interpretação que os juristas têm dado à Constituição e também qual a 
interpretação que os tribunais têm dado à Constituiçã? F_ederal, podemos 
observar que essas interpretações têm sido muito ma1s t1m1d~s do que_ o 
próprio texto constitucional. Então, essa abordagem no plano da 1nterpretaçao 
e da compreensão do texto constitucional brasileiro é a que me parec_e 
constituir uma contribuição às reflexões que estão sendo fe1tas nesta manha. 
Basicamente a idéia de federalismo no Brasil tem a inspiração norte-
americana, c~mo de resto, todas as federações que se criaram na América 
Latina se inspiram na idéia norte-americana de federação . . . . 

Se observarmos o final do século passado e o início deste, os pnnc1pa1s 
países da América Latina vão seguir rigorosamente o modelo constitucional 
norte-americano. Podemos citar a Argentina, o México e, especialmente, o 
Brasil , que se vão tornar repúblicas federativas presidencialistas, seguindo, 
até mesmo copiando, a estrutura constitucional norte-americana. 

Era natural que fosse dessa forma, era natural que a América Latina 
naquele momento, no final do século passado e início deste, busca~se 
inspiração na estrutura norte-americana, porque os Estados Un1d~s no f1nal 
do século acabavam de vencer a guerra com a Espanha, consolidavam-se 
como potência militar mundialmente e, evidentemente, ao mesmo tempo, 
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viam um processo de expansão econômica significativa. Os outros países das 
Américas acabaram vendo na experiência norte-americana, na estrutura 
constitucional norte-americana, a possibilidade de sua própria expansão. 

Mas não foi exatamente assim que a história se desenvolveu . O modelo 
norte-americano acabou sendo, em larga medida, modificado. No Brasil , a 
Revisão Constitucional de 1926, feita à primeira Constituição Federativa de 
1891 , demonstra o momento em que o Brasil começa a se distanciar um 
pouco da inspiração norte-americana em termos de estrutura federal. 

De qualquer maneira, nos Estados Unidos, o problema da Federação era a 
conciliação do poder dos Estados com a necessidade de centralização militar 
e centralização nas relações internacionais. A Federação norte-americana, 
que é criada em 1787, tinha fundamentalmente o objetivo de garantir e 
assegurar a independência, ainda em certa medida ameaçada, apesar do 
auxílio financeiro e político da França. A independência americana ainda não 
era totalmente consolidada, era necessário centralizar para assegurar a 
independência e evitar a retomada territorial por parte da Inglaterra. 

Naquele momento, os Estados americanos decidem abrir mão de sua 
soberania em nome de uma centralização política, para assegurar a 
independência. Evidentemente, nesse contexto, a Federação norte-
amenricana foi pensada apenas como garantia na ordem internacional , mas 
ao mesmo tempo, preservação das autonomias das unidades federadas. 

A Federação brasileira vai se inspirar numa idéia totalmente diferente, 
mesmo porque o nosso problema não era a criação de um poder central. 
Esse poder central já existia, desde a Constituição de 1824. Obviamente, o 
processo de criação da Federação do Brasil segue o modelo inverso do que 
ocorreu nos Estados Unidos. O nosso modelo federativo é criado visando 
muito mais à consolidação democrática do que à proteção da autonomia dos 
Estados e à centralização mil itar e no âmbito das relações internacionais. 

O modelo federativo brasileiro se dá mais no sentido da democratização, 
através da descentralização, do que no sentido de uma união para garantir a 
unidade nacional. A nossa Federação surge de maneira diferente. 

O Deputado Bonifácio Andrada citou as organizações políticas locais no 
período imperial. Essas organizações tiveram grande importância no Brasil , 
como reação à centralização imposta pelo governo português, ainda na época 
da colônia. 

Isso configura o surgimento da Federação brasileira muito mais para 
descentralizar, para viabilizar a democracia do que para centralizar - o 
processo inverso do que ocorreu nos Estados Unidos -, para garantir a 
independência nacional. 

~------------------------------------------------------~ 
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Parece-me que a Federação brasileira, quando pensada pelos juristas e 

tribunais, segue o modelo americano, o de uma Federação que surgiu 
mediante uma lógica totalmente distinta da nossa. Como nós ainda pensamos 
a Federação brasileira muito influenciados pelos federalistas norte-
americanos, prejudicamos uma adequada visualização dos municípios, da 
autonomia municipal e, ao mesmo tempo, dos Estados no Brasil. 

Se verificarmos alguns autores do Direito Constitucional , como os Profs . 
Pinto Ferreira , de Pernambuco, José Augusto da Silva, de São Paulo, e José 
Amílcar de Castro, de Minas Gerais, todos afirmam que, apesar de o art. 1° 
da Constituição brasileira dizer que o Brasil é formado pela união indissolúvel 
dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, o município não integra a 
estrutura da Federação brasileira . E não a integraria, porque não tem Poder 
Judiciário, não tem representação no Senado ou numa eventual segunda 
Câmara no Poder Legislativo Estadual , não teria - e este parece ser o 
argumento mais contraditório - uma Constituição, mas apenas urna lei 
orgânica . Aí é um problema meramente de nome. 

De qualquer maneira, afirmar que o município não faz parte da estrutura da 
Federação brasileira, corno alguns autores o fazem, é algo extremamente 
grave, porque retira o município das imunidades do art. 60, § 4°, da 
Constituição. Esse dispositivo impede emendas à Constituição tendentes a 
abolir a Federação. Se o município não é parte da Federação, poder-se-ia 
reduzir a autonomia municipal por meio de emenda à Constituição. 

Vejam que não é, portanto, urna discussão apenas acadêmica essa leitura 
que se faz da Federação brasileira . Uma leitura ainda influenciada pelos 
autores federalistas norte-americanos pode trazer conseqüências graves, 
porque uma emenda restringindo a autonomia municipal não seria ofensa ao 
art. 60, § 4°, da Constituição. 

Essa leitura que é feita por autores e por tribunais brasileiros, 
principalmente quando estes interpretam a competência municipal 
estabelecida no art. 30, é grave do ponto de vista teórico, porque viabiliza, em 
última instância, a aprovação de emendas à Constituição que venham a 
restringir a autonomia municipal. 

O que me parece necessário, ao se discutir a autonomia municipal no 
Brasil , é a reflexão sobre o caráter específico da nossa Federação, que se 
distingue da norte-americana e também da alemã em alguns aspectos, 
apesar da semelhança corretamente apontada pelo Deputado Bonifácio 
Andrada . O nosso problema é conseguir, por meio dos nossos juristas e dos 
nossos tribunais, pensar a Federação brasileira de urna forma original , de 
uma forma própria : da forma brasileira. 
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Entendemos que a nossa Federação tem muito mais um sentido d 

democratização através ?a descentralização do que o sentido de garantir : 
so?eran1a nac1onal atraves da centralização, permitindo alguma autonomia às 
un1dades federadas, que era o caso norte-americano. 

Essa é urna p_rimeira abordagem que ternos que considerar, mas temos que 
observar ~ambern. u~ segundo ponto. Sob o ponto de vista dogmático, a 
Const1tu1çao brasileira de 1891 seguia a estrutura norte-americana de 
organização dos Poderes loca is pelos Estados. Corno bem acentuou 0 
Deputado Bonifácio Andrada, já a partir de 1926 começamos a caminhar para 
u~a au!onom~a municipal assegurada no âmbito da Constituição Federal , e 
nao ma1s no amb1to dos Estados. Essa mudança é fundamental e também 
distingue a nossa Federação da norte-americana. Nos Estados Unidos as 
organizações locais são fundamentalmente estruturadas pelas Constitui;ões 
Estaduais, tanto que podemos identificar diferentes estruturas de poder local 
nesse país, P?rque são as Constituições Estaduais que organizam a 
autonom1a municipal , se a entenderem adequada no âmbito de cada Estado. 
No Brasi l, ~ão ; _a autonomia dos municípios é assegurada na Constituição 
Federal. Nao sao as Constituições Estaduais que definem a estrutura dos 
poderes locais. 

Temos uma outra característica que nos distancia da federação norte-
amencana_, particularmente no que diz respeito aos municípios, que é a 
organJ.zaç~o dos Poderes locais pela Constituição Federal, e não pela 
C.onstlt.uJçao dos Estados. Apesar dessas evidências, alguns juristas e 
tnbuna1s permanecem com uma interpretação da nossa Federação como se 
fõssemos uma cópia da norte-americana. 

Outro aspecto . a. respeito do qu~l temos de refletir - também referido pelo 
Deputado Bon1fac1o Andrada - e que, se a descentralização é fator de 
democracia, corno parece a história da Federação brasileira demonstrar há 
que se analisar o problema dos Estados. ' 

Parece-me correta a reflexão de que a autonomia municipal no Brasil entrou 
na revisã? de_ 1926 com a introdução da intervenção federal nos Estados, por 
desrespeito a autonomia municipal. Essa autonomia municipal entrou no 
Brasil através da revisão de 1926 e foi mantida nas Constituições de 1934 e 
de 1946, como forma muito mais de restrição aos Estados do que 
propnamente de consolidação da descentralização democrática. Se 
observarmos as Constituições desde a revisão de 1926, veremos que as de 
1926, 1934 e 1946 - evidentemente que em 1937 o quadro é totalmente 
diferente - têm a União como um amplo espaço para atuação legislativa e 
execut1va, os municípios dotados de autonomia e os Estados com poderes 
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residuais extremamente limitados. 

E essa ainda é a estrutura da Constituição de 1988. É assegurada a 
autonomia dos municípios. Apesar de toda essa divergência doutrinária e 
mesmo jurisprudencial , afirmo que, na minha visão, é assegurada a 
autonomia como ente federado. Por outro lado, o art. 22 da Constituição 
estabelece um amplo elenco de matérias cuja competência legislativa é 
privativa da União. E, de acordo com o parágrafo único do art. 22, é permitido 
ao Congresso Nacional delegar essas competências aos Estados, mas isso 
ainda não foi feito. 

De qualquer maneira, o art. 22, quando estabelece um amplo elenco de 
matérias de competência privativa da União, está obviamente restringindo a 
possibilidade de atuação legislativa dos Estados, principalmente em duas 
matérias que, parece-me, são a vida do cidadão: Direito Penal e Direito Civil. 
Essas matérias são de competência privativa da União. São o Direito Penal e 
o Direito Civil que dão vida aos Estados nos Estados Unidos. São essas 
matérias que dão vida e importância à atividade legislativa e mesmo aos 
governos estaduais desse país. A possibilidade de eles atuarem n<;> 
quotidiano do cidadão é estabelecida pelo Direito Penal e pelo Direito Civil. E 
evidente que o Direito Tributário também é muito importante, mas, no caso do 
Brasil essa matéria está no art. 24 e é matéria de competência concorrente. 
Até a í', tudo bem. Mas o Direito Civil e o Direito Penal são matérias que estão 
diretamente relacionadas com o quotidiano do cidadão e são matérias de 
competência privativa da União, no Brasil. 

Em conseqüência disso, os Estados perdem a sua importância dentro da 
estrutura da Federação brasileira. Esse é um outro problema, digamos, em 
termos da descentralização no Brasil. A descentralização parece-me possível 
de se sustentar. Ela é significativa em vista da autonomia municipal , mas, em 
vista da atuação dos Estados, é extremamente tímida. Então, apesar da 
nossa diferença em relação à federação norte-americana no que diz respeito 
à autonomia municipal , a descentralização a favor dos Estados, no caso dos 
Estados Unidos, é um dado interessante para refletirmos de que maneira os 
Estados poderiam ocupar um papel menos residual na Federação brasileira , 
tal qual a estrutura atual da Constituição Estadual estabelece. Acho que 
essas são as questões principais. 

Gostaria de fazer algumas observações finais em relação à questão posta 
pelo Deputado Israel Pinheiro no que diz respeito ao parlamentarismo e ao 
voto distrital. No caso dos Estados Unidos, temos efetivamente o sistema 
bipartidário que dificulta a participação das minorias, ou seja, a eleição de 
partidos minoritários. No entanto, lá , o Poder Judiciário é concebido, 
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fundamentalmente, como espaço de proteção das minorias. O bipartidarismo 
norte-americano não compromete de todo a posição das minórias porque o 
Poder Judiciário tem uma filosofia totalmente diferente da filosofia do Poder 
Judiciário brasileiro, porque é visto fundamentalmente como espaço de 
proteção das minorias. 

Os federalistas John J. e Remington , quando pensavam na Suprema Corte, 
a refletiam como a Suprema Corte e o Poder Judiciário como um todo, como 
espaço de proteção das minorias. Acho absolutamente correta a avaliação de 
que o voto distrital puro no Brasil seria problemático porque restringiria a 
participação das minorias. Por outro lado, o nosso Poder Judiciário não tem 
filosofia de espaço de proteção das minorias como tem o Poder Judiciário 
norte-americano. Não pensam na questão das minorias nem no plano da 
organização partidária nem, muito menos, no plano da organização do Poder 
Judiciário. 

Outro aspecto que gostaria de abordar, motivado a uma conversa que tive 
com o Deputado Israel Pinheiro Filho, diz respeito ao problema da rigidez 
constitucional. Apenas para registrar, é um dado interessante que uma 
preocupação que ocorre em vários lugares do mundo diz respeito à rigidez 
constitucional e em que medida dificultaria o desenvolvimento político de 
determinada nação. 

É interessante notar que essa observação também existe nos Estados 
Unidos, onde o seu sistema de emenda à Constituição é muito mais rigoroso 
do que o nosso. Além dos 3/5 nas duas Casas do Congresso, também 
precisam da ratificação pelos Estados. Em virtude também de a Emenda n° 
19 - talvez uma das mais importantes, porque estende os direitos 
fundamentais aos Estados - não haver observado esse processo, há alguma 
reflexões na New York Universit em torno da reflexibilização da idéia de 
rigidez constitucional. 

Trata-se de um pensamento que merece reflexão, porque, às vezes, a 
ortodoxia jurídica é perigosa. Existem no mundo contribuições teóricas nesse 
sentido. Não estou fazendo a defesa política de uma nem de outra posição, 
mas é importante registrar que há posições teóricas em sentido contrário. 
Agradecendo novamente o convite para participar desses trabalhos, quero 
dizer que eram essas as contribuições que eu poderia trazer. 

Esclarecimentos sobre os Debates 
O Sr. Presidente - Neste instante, a Presidência vai passar à fase dos 

debates e informa aos participantes que disporão de 3 minutos para formular 
perguntas orais e aos debatedores que disporão, também, de 3 minutos para 
a elas responder. Estão abertos os debates. 

~------------------------------------------------------~ 
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Debates 

O Deputado Mauro Lobo- Sr. Presidente, acho que há um consenso sobre 
a importância da reforma pol ítica , até mesmo para viabilizar as demais 
reformas necessárias. Se bem me lembro, em "Anatomia do Poder", sâo 
citadas duas fontes de poder: o dinheiro e a personalidade e a organização. 
Se fizermos um paralelo com a nossa realidade política ou eleitoral , vamos 
encontrar, tanto nesta Casa, quanto no próprio Congresso Nacional , 
parlamentares que se elegeram graças ao dinheiro, graças à sua 
personalidade ou à sua força pessoal e também graças às organizações. 
Mas, lamentavelmente, a organização principal , que seria o partido, está 
demonstrando fragilidade. E a fonte de poder passa a ser outras instituições, 
não mais o partido. Quando começamos a fazer um perfil de cada 
parlamentar, vemos que eles foram eleitos por uma certa instituição. Isso, 
cada vez mais, vai distorcendo a representação política. Ou seja , cada vez 
mais vamos tendo os partidos fragilizados . E, dessa maneira, temos esses 
remendos , tanto estaduais como federais . E o Governo precisa buscar o 
apoio de vários partidos para ter a sua base dentro do parlamento. 

Pergunto aos Deputados Israel Pinheiro e Bonifácio de Andrada como eles 
vêem essa situação. Como mudar isso? Qual a perspectiva com esse 
Congresso e com essa situação? 

O Sr. Israel Pinheiro Filho - A pergunta de V . Exa. é muito difícil de ser 
respondida . Seria preciso mudar tudo. Defendo o plebiscito, as chapas, mas 
não vejo como mudar. O Regimento da Câmara dos Deputados foi feito para 
inviabilizar reformas constitucionais . É um negócio esdrúxulo. O Prof. Baracho 
falou sobre a Constitu ição americana, que tem 22 artigos. A nossa 
Constituição tem 250 artigos. Qualquer assunto está na Constituiçâo 
brasileira . Não há como consertar o Brasil com o atual sistema legislativo. É 
preciso começar a eleger Deputados comprometidos com os partidos: é o 
sistema distrita l misto. Seria preciso implantar o parlamentarismo, porque nele 
se tem um programa sujeito a mudanças e uma maioria compromissada com 
essas mudanças, a qual vai para o Governo. Atualmente, elege-se o 
Presidente da República , e depois é que ele vai formar uma maioria para 
fazer mudanças. E cada maioria tem que negociar, e a negociação 
desmoraliza a Presidência da República . Então, Deputado Mauro Lobo, tem 
que mudar tudo, mas não sei como. 

O Deputado Federal Bonifácio José Tamm de Andrada - Caro Deputado 
Mauro Lobo, esse problema dos partidos no Brasil é um dos nossos dramas 
históricos . Diria que são marcantes, mas lamentáveis. Qualquer país da 
América do Sul tem partidos com raízes no século passado. O Partido 
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Colorado, por exemplo, no Paraguai, tem raízes na Guerra do Paraguai. o 
mesmo acontece com o Partido Liberal. 

No Uruguai, os "blancos" e os "colorados". Na Argentina , os Partidos 
Radical e Peronista são antigos. Mas, no Brasil, acontece um fato muito 
curioso e triste: o poder públ ico é contra os partidos. Havia os partidos do 
Império, que eram o Liberal e o Conservador. Veio a República, dominada 
pelos positivistas - que eram antipartidos, deixando entre nós, até hoje, a 
presença da sua ideologia -, e acabou com os dois partidos, dificultando 0 
aparecimento de novos. Mas apareceram os partidos estaduais , como 0 
PRM, o PRC, o PRP, o PRR. Veio a Revolução de 1930 e acabou com todos 
eles . Novos partidos foram organizados. Em Minas, foi criado o Partido 
Progressista - PP -, muito forte , e foi restabelecido o PRM. Em 1937, Vargas 
deu um golpe de estado e acabou com os partidos. Em 1946, foram 
organizados a UDN e o PSD. 

O movimento militar acabou com esses dois partidos, impondo a ARENA e 
o MDB. Depois,_ o próprio movimento mili tar, com o apoio das lideranças 
desses do:s partidos, acabou com eles, surgindo o PDS e o PMDB. Depois, a 
Const1tu1çao de 1988 fez nova alteração. A história dos partidos brasileiros é 
triste, é _ uma hist~ria de perseguição, de impugnação, de condenação, de 
destru1çao do propno poder público. Qualquer paisinho do mundo tem 
part idos ~e 50 ou 100 anos. Nós, não. Resultado: não existem partidos, 
porque nao se fazem partidos como se fazem um batalhão. Certa vez, 
conversando com um General, no tempo dos governos militares, disse-lhe 
que as coisas eram diferentes: ele poderia fazer um batalhão com três meses 
pois ~ ordem unida colocava todo o mundo marchando, e a cadeia exigia ~ 
obed1enc1a de todos . No entanto, levamos anos e anos para fazer um partido 
político e ainda estávamos acabando com todos. 

A grande crise brasileira decorre dessa tendência de se acabar com os 
partidos. Entã~, n_ão existem partidos, existem siglas e siglas de aluguel. 
ln!el1zmente, n~o e bem essa palavra , mas algo parecido. Qual é a solução? 
Nao tenho . duv1da quanto a uma delas. A implantação do regime 
pa rlamentansta força a criação de partidos. Partidos fortes só existem no 
regime ~arlamentarista . No regime presidencialista , os partidos são sempre 
fracos. E o caso dos Estados Unidos. A solução para os nossos partidos é 
buscar a rea lidade. Temos de começar pelos partidos municipais, cuja soma 
fará os part idos estaduais. Por sua vez, estes farão os partidos nacionais. 
Tem de ser de ba ixo para cima, porque, de cima para baixo, já não dá . 

O Deputado Hely Tarqüín io - Queremos, em nome do PSDB, saudar o 
Deputado Bon ifác io Andrada , o ex-Deputado Israel Pinheiro, o ilustre 
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professor da UFMG e o Presidente desta reunião, Deputado Sebastião Costa. 
Gostaria de formular a seguinte pergunta: existe o entendimento de que as 
Constituições flexíveis têm dado mais certo nos países anglo-saxônicos, e as 
Constituições latinas são quase todas rígidas . Os países que adotam as 
Constituições flexíveis têm mais facilidade para acompanhar as mudanças 
relacionadas à administração pol ítica e à qualidade de vida. Nessa mudança 
global , tão repentina , a rígida Constituição brasileira é multidimens1onal , 
centralizadora, muito paternalista , possibilitando que o Estado promova uma 
verdadeira utopia. E, nesse estado de utopia, com a economia e as fina_nças 
do mundo globalizado, como vamos viver, como o País vai evoluir rap1do 
dessa forma? Então, perguntaria: que viés poderíamos produzir no 
Congresso, para que se buscasse uma soluçã_o ~om tendência a_ um~ 
Constituição mais flexível? No Brasil , tudo e ng1do com .relaçao a 
Constituição, mas flexível , indiferente, anarquizado no seu ~umpnmento . Do 
ponto de vista administrativo, tributário, etc ., a centralizaçao. acontece _em 
Brasília, como aconteceu no Rio, mas não chega ao capilar, que_ e o 
município. Sei que temos um bruto mar vermelho para resolve~ . ~era que 
poderia ser pela convocação de uma Const1tu1nte de fato e de d1re1to . Mexem 
na Constituição como bebem água e comem todos os d 1~s. Em M1nas Gera1s, 
por im posição do Governador, produzimos, na Assemble1a, uma p~opost~ de 
emenda à Constituição para anistiar um problema 1nterno da Pol1c1a Militar. 
Isso é o fim do mundo, do ponto de vista constitucional, pelo menos de uma 
Constituição rígida . Então, qual seria o viés: a convocação de_ uma 
Constituinte, com esclarecimento ao povo brasileiro, ou a decretaçao de 
estado de sítio? _ 

Estou falando mais longe, porque está parecendo que o Congresso nao 
compreendeu ainda a gravidade do momento e do nosso atraso. Se 
conseguimos essa Constituição para um País ?ontinenta! , com todas_ as 
diferenças regionais - no nosso próprio Estado ha quatro d1feren~es ~eg1oes , 
com acentuadas diferenças -, como vamos fazer com relaçao a parte 
tributária , à parte do direito administrativo? Como um Prefeito vai administrar 
a Lei n° 8 666, com relação a qualquer iniciativa que venha a tomar? . 

Faço a pergunta , primeiramente, ao Deputado Israel Pinheiro e, depois, ao 
Deputado Bonifácio Andrada . . , . . _ 

o Sr. Israel Pinheiro Filho - Bem que falei que e de Mmas Gera1s que vao 
partir as mudanças. Vamos ver a seqüência: o Deputado ~auro _ Lobo fez uma 
pergunta iniciando um tom baixo: o Deputado Hely TarqU1n1o Ja s~b1u o tom. 
Esse é o pensamento de Minas. E isso. Minas vai devagar, mas va1. . 

Em sua pergunta , 0 Deputado Hely Tarqüínio avançou ma1s e, com mu1ta 
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objetividade, mexeu no âmago do problema brasileiro. Estamos caminhando 
para uma crise que não tem solução, é insolúvel. Vou falar na frente de dois 
constitucionalistas, mas a minha experiência de muitos anos no Congresso 
me deu autoridade para discutir a sua análise sobre Constituições flexíveis . 

V. Exa. tem toda a razão, Deputado. A Constitu ição brasileira , além de 
rígida , incluiu todos os assuntos. No Brasil , tudo é matéria constitucional. O 
exemplo que V. Exa. deu sobre o problema da Polícia Militar é muito claro . 
Como tudo é matéria constitucional , para se mexer em algo, tem que haver 
reforma constitucional. E a reforma constitucional implica aqui lo que já falei: o 
Regimento da Câmara dos Deputados é inviável para reformas 
constitucionais. 

Mas o mais grave de tudo foi o que V. Exa. falou no final. Antes, no nosso 
tempo de Deputado Estadual , meu e do Andradinha , as questões econômicas 
não eram importantes, era briga política mesmo. A economia era fechada , o 
Brasil viv ia bem , e as coisas funcionavam . Hoje, porém, com uma economia 
global izada e universal, o problema econômico é muito maior do que o 
político. 

O Brasil só não explodiu porque a economia está , mais ou menos, sob 
controle. Como aquele paciente que fica tomando soro, estamos segurando a 
economia brasileira . Se acontecer uma crise econômica maior, o País vai ao 
caos, como V. Exa . insinuou e, depois, falou com uma clareza que faz parte 
das tradições de Minas Gerais . 

Então, temos que promover mudanças, porque, como a Constituição é 
muito prolixa, detalhista, trata de tudo, não temos instrumentos constitucionais 
legais para adaptar o Brasil às mudanças econômicas. Como V. Exa . disse 
muito bem , é preciso rapidez para que as mudanças acompanhem a 
economia. O Executivo tem que ter flexibilidade e condições de mudar as 
regras econômicas. Se houver uma crise econômica, teremos que reunir o 
Congresso Nacional e fazer uma mudança constitucional , o que demora, no 
mínimo, 120 dias, com muita boa vontade, com o apoio de todas as bases. 

Acho que tem de haver o plebiscito , o referendo . Tem de haver mudança. 
Defendo o problema da Venezuela , que é o referendo, mas vamos discutir 
outras teses, outras idéias. 

O Deputado Federal Bonifácio José Tamm de Andrada - Ilustre Deputado, 
realmente é um problema grave. As Constituições brasileiras tendem a se 
expandir, a crescer. A de 1891 é bem mais expansiva do que a norte-
americana . A de 1934 tem maior número de artigos do que a de 1891 . A de 
1946 tem um pouco mais do que a de 1934. A de 1967 tem mais ainda do que 
a de 1946. E a de 1988 nem se fala . O relator, Cabral , manobrou e criou uma 
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série de parágrafos para esconder o número de artigos que ela deveria ter. 
Na realidade, a Consti tuição brasileira não tem duzentos e tantos artigos: tem , 
aproximadamente, 1.000 dispositivos. É uma Constituição altamente 
expansiva. 

Ocorre que cada parcela da sociedade brasileira, cada segmento da 
sociedade brasileira , pressionou a Constitu inte do Deputado Israel Pinheiro, 
foi uma confusão generalizada. E, através da pressão, conseguiu colocar na 
Constituição algumas prerrogativas em seu favor. Então, é uma Constituição 
difícil de se mexer, porque, quando se vai fazer uma reforma , vem um 
segmento social enorme pressionar o Congresso, utilizando a mídia . É uma 
agitação terrível . 

A nossa Constituição é expansiva, falha e rígida . Ela aumentou demais. No 
Brasi l, não havia cláusulas pétreas em grande número, como hoje. Antes só 
havia duas: república e federação. Hoje, enumeramos outras, sem dizer as 
impl ícitas . Portanto, é uma Constituição difícil de ser alterada. E o Supremo 
Tribunal Federal está revelando isso, está fazendo uma coisa que nunca 
houve no Brasil , que é o controle da constitucionalidade, das emendas 
constitucionais, o que fortalece a rigidez . Realmente, é uma situação difícil. As 
lideranças têm dificuldades de alterar a Constituição. Há mais de dois anos 
estamos com algumas tentativas de reforma da Constituição, e não 
conseguimos, porque a sociedade pressiona, já que está na Constituição. 

O certo seria termos uma Constitu ição Federal com menos artigos, menos 
expansiva, mais sintética , que desse mais atribuições aos Estados para 
resolverem os seus problemas. Para conseguir isso, vou dizer a V. Exa., é 
muito difícil. 

Eu sou professor de Direito Constitucional na Universidade Católica de Belo 
Horizonte e na UnB, em Brasília , mas estava dizendo para o Dr. Baracho que 
saio da minha ortodoxia de Direito Constitucional e sou a favor da Assembléia 
Constituinte. Acho que ela pode ser convocada como foi a última, de 1988. 
Temos de marchar para isso, se realmente quisermos reordenar a situação 
constitucional brasileira. Como está, parece-me muito dif íci l propiciar não só o 
desenvolvimento, como também o processo democrático. 

A concentração de poderes do Presidente da República, a deficiência da 
Federação, a burocracia criam uma crise generalizada, que é a do Direito 
brasileiro, que se vincula à do Direito universal. Daí , o reaparecimento da 
discipl ina Ciência Política nas faculdades, para pôr as coisas nos seus 
devidos lugares. 

O Sr. Presidente - A Presidência recebe algumas perguntas; uma delas, da 
Sra. Helo ísa Vieira , está dirigida ao Prof. Baracho: "A descentral ização 
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legislativa de determinadas matérias, por exemplo, civil e penal , em favor dos 
Estados não envolve riscos, dado o desaparelhamento técnico de muitas 
Casas Leg islativas?". 

O Sr. José Alfredo Baracho Júnior - A primeira idéia que me parece centra l 
é a seguinte: democracia é correr riscos . Para se evitarem riscos, é preferível 
uma autocracia. Parece-me que democracia, necessariamente, envolve 
riscos. Faz parte da democracia a existência de riscos. 

Com a atri~ui~ão de competência legislativa, ou melhor, com a ampliação 
das competenc1as leg1slat1vas dos Estados, evidentemente, teríamos a 
possibil idade de alguns Legislativos Estaduais atuarem de forma temerária · 
outros, não. De qualquer maneira, parece-me que fortaleceríamos ~ 
institu ição Estado federado e, ao mesmo tempo, teríamos envolvimento direto 
das Casas Legislativas Estaduais com o cotidiano do cidadão. Frisei o Direito 
Civil e o Direito Penal , porque são exatamente aqueles que estão envolvidos 
no dia-a-dia das pessoas. É aí que a atividade do Estado mais se aproxima 
do cotidiano dos cidadãos . Parece-me que esses dois temas levariam as 
Casas Legislativas Estaduais a debater questões centrais para o exercício da 
cidadania. 

Então, risos existem. Qualquer processo de descentralização mais ousado 
comporta risco. Mas, em minha opinião, a democracia é sinônimo de riscos . o 
grande desafio da democracia é manter o processo democrático mesmo que 
certos riscos existam efetivamente, ou seja , existem riscos , mas isso faz parte 
da democracia. 
. O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Costa) - Há uma pergunta 
mteressante, de Beatriz Chagas, dirigida ao Deputado Israel Pinheiro; 
também solicita o comentário do Deputado Bonifácio Andrada : "O senhor 
acha possível estabelecer fidel idade partidária, subjetiva , sem a punição 
daqueles que desobedecerem à orientação do partido? Parece-me que as 
penas de advertência e de exclusão tornariam a hipótese da fidelidade 
partidária mais viável". 

O Sr. Israel Pinheiro Filho - O Deputado Andrada citou , há pouco, o 
problema do Coronel ou General com o batalhão, que se forma em três 
meses. A questão é exatamente essa: um partido político não se forma em 
três meses. 

Então, quando digo que a fidelidade partidária é intrínseca e subjetiva é 
porque um f il iado ao partido não tem como romper com o partido, pois , se o 
fizer, passará a ser considerado uma ovelha negra da política , não apenas do 
partido. Ele será expulso, ou va i largar o partido, ou coisa desse tipo, mas não 
será bem recebido em outros partidos, porque passará a ter a imagem de 
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uma pessoa que não tem firmeza em seus compromissos. Essa é que é a 
sutileza da política . Na política , não há punição- pena pecuniária ou ca?e1a .. _. 
A punição, na política , é o voto, é o eleitor, que o repudia . O jogo ~a p~llt1ca e 
esse. Na eleição, o prêmio é a vitória , e a punição é a derrota . Nao ha como 
impor, na política, regras militares ou regras do Código Penal Brasileiro. 

O Deputado Federal Bon ifácio José Tamm de Andrada - Muitas lideranças 
defendem muito a fidelidade partidária , como se ela resolvesse o problema 
partidário. Mas a fidel idade partidária é uma qualificação da organização 
política , como bem disse o Deputado Israel Pinheiro . Surge naturalment~ , se 
o partido existe. Não existindo o partido, como impor fidelidade part1dana? 
Isso, na verdade, é dar ao grupinho que dirige o partido o poder de d1zer o 
que é certo e o que é errado. Mais grave: é colocar todo o partido sob o 
cabresto de um comando, pois só ele vai falar em nome do partido. 

A fidelidade partidária tem de existir como antigamente, quando os partidos 
tinham realidade. É como a fidelidade a um time de futebol , a uma escola de 
samba, a uma igreja . Fica cada um em seu nível , não é? Sou fiel à Igreja 
Catól ica , porque é algo que está dentro de mim. Sou fiel à Assembléia de 
Deus ou ao Centro Espírita? Isso está dentro de mim . Sou favorável ao 
Cruzeiro ou ao Botafogo? Isso está dentro de mim. Gosto da Mangueira, no 
carnaval? Isso está dentro de mim. Então, acho que tem de ser assim . Do 
contrário, torna-se uma coisa fictícia , de fora para dentro. E o partido não 
vive, de maneira alguma, graças à coação. Vive graças ao engajamento, ao 
apoio, à raça , à luta. Isso é que é partido: liderança e liderados, gente que se 
junta, movimenta, sai, briga com o adversário, dá sopapo, até tiro pode dar. 
Mas é partido. Um partido em que se é obrigado a ser de determ1na.da forma 
não existe, isso é coisa de gente que vê política de uma mane1ra mu1to 
superficial, não a vive. Aliás, McDerby já dizia isso: "Só pode compreender o 
fenômeno político quem vive a política". 

O Sr. Matozinhos de Castro - Sr. Presidente, Deputado Sebastião Costa ; 
Prof. Baracho e Srs. Deputados Bonifácio Andrada e Israel Pinheiro Filho; eu 
me dirijo ao Deputado Bonifácio Andrada . V . Exa. focalizou , com muita 
propriedade, a importância que exerceram os partidos políticos na Nova 
República . É certo que essa influência decorria do idealismo e do patnot1smo 
com que os líderes municipais conduziam os interesses das suas 
comunidades , para, posteriormente, alçarem vôos mais altos, chegando, 
muitas vezes , às Casas Legislativas do Estado e da República . Quero 
cumprimentar V. Exa. pela felicidade com que fez essas colocações. . 

Mas, Deputado, sabemos que, em 1964, o então Governador Leonel Bnzola 
defendia veementemente a reforma agrária no Brasil. Naquela época, as 
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inteligências do nosso Estado e do País já sabiam que a grande reforma de 
que nós precisávamos era a educacional. Vimos, no pós-guerra , o Japão 
promover a sua reforma educacional e industrial e transformar-se na grande 
potência que hoje é. 

Por que, Deputados, o Brasi l não caminha para fazer a reforma 
educacional, mudando nosso sistema educacional , que está falido desde que 
se pulverizou o magistério, que se permitiu que pessoas desprovidas de 
formação o exercessem? Não se trata de discriminar qualquer pessoa, mas é 
uma verdade que precisa ser dita : quem não tem formação moral , religiosa , 
cívica não está preparado para ser mestre, não está preparado para formar 
consciências cívicas e patrióticas, não está preparado para formar os homens 
públicos que um dia vão dirig ir os municípios, os Estados, o parlamento e a 
Nação. 

Ficamos estarrecidos quando vemos que de há muito os técnicos passaram 
a ocupar o lugar dos políticos nos ministérios, nas secretarias, quando, em 
verdade, nos tempos antigos, os técnicos exerciam um papel muito 
importante de assessoria aos políticos, que tinham compromisso com o povo 
e tinham sensibil idade humana para os problemas, para os grandes desafios 
da sociedade. 

Minas assiste , hoje e de algum tempo para cá , com muita tristeza e até com 
alguma vergonha , a episódios que maculam a história do nosso País e do 
nosso Estado. A privatização da Vale foi um desrespeito para com o nosso 
Estado. Privatizaram uma empresa que era lucrativa, dizendo que ela dava 
pouco lucro. Para resolver isso, era só reformular a administração, melhorar o 
condicionamento administrativo, para que passasse a produzir mais do que 
aquilo que produzia; mas venderam a Vale, e o dinheiro do trabalhador 
brasileiro foi emprestado para pagar a aquisição da Vale por um preço inferior 
ao seu lucro anual. 

E agora, Deputados, Minas f ica mais boquiaberta ainda quando assistimos 
a um Presidente do Banco Central desrespeitar a história, as trad ições e os 
homens públ icos de Minas. 

Eu queria lembrar a V. Exa., à Mesa e a todos os presentes que, em 
tempos do Império, Minas se orgulhou quando um dos mais ilustres dos 
ancestrais de V . Exa ., Deputado Bonifácio Andrada, o Patriarca da 
Independência, diante da insistência do Imperador em não atender a um 
apelo seu para não tomar uma decisão que pudesse ferir os interesses do 
povo, não hesitou, um só instante, em renunciar a seu cargo, no que foi 
acompanhado por seu irmão Martinho Francisco. V. Exa. sabe desse 
episód io. 
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Parece que Minas está dormindo. Em episódio mais recente, quando a crise 

e as conseqüências eram muito mais drásticas, o grande, talvez o maior de 
todos os Governadores que Minas já teve, o ilustre Governador Israel 
Pinheiro, que industrializou o nosso Estado e que resgatou as finanças do 
Governo Estadual , combalidas naquele tempo, não se curvou à ordem que 
vinha do Governo Federal , do Governo militar, do Governo da revolução, do 
Governo totalitário, quando determinava que os Secretários de Segurança 
Pública e os Comandantes da Polícia Militar das unidades federativas fossem 
exercidos por oficiais superiores das Forças Armadas. Minas foi o único 
Estado que não se curvou a essa tirania, a esse autoritarismo, e nomeou um 
parente e conterrâneo de V. Exa., Bonifácio Crispim Jacques Bias Fortes, 
para a Secretaria de Segurança Pública; e nomeou o Cel. Falcão para o 
Comando da Polícia Militar. 

Não estaria na hora de Minas acordar e unir suas forças políticas para dizer 
a esse despreparado Presidente do Banco Central que respeite Minas, que 
respeite as tradições de Minas e que não ouse levantar sua voz para difamar 
nosso Estado e a história da nossa querida Minas Gerais? Muito obrigado. 

O Deputado Federal Bonifácio José Tamm de Andrada - Meu ilustre colega 
Deputado Matozinhos, que, com emoção, registra toda a vida política 
brasileira . Sempre que os homens públicos de Minas exerceram influência 
predominante sobre nosso País, atingiu-se o equilíbrio e um progresso 
indiscutível. 

A Revolução de 1842, em Minas, realmente imprimiu linhas democráticas e 
liberais ao Império. Durante a Primeira República, a política era a do café-
com-leite. Os mineiros estavam sempre participando das decisões nacionais. 
Depois de 1930 e de 1946, também. A UDN e o PSD tiveram seu nascimento 
em Minas, e daqui sempre partiu seu comando. Houve uma fase brasileira em 
que se atingiu certo equi líbrio. A partir do momento em que Minas - e isso 
infelizmente se deve aos Governos militares - se afastou do comando da 
política nacional, indiscutivelmente passamos a viver alguns momentos 
difíceis. Estamos assistindo a algumas construções constitucionais e jurídicas 
que também me parecem das menos eficientes e enfáticas da vida nacional. 
O que nos cumpre é apelar para as tradições de Minas e para as aspirações 
dos mineiros, a fim de conseguir o equilíbrio político que se deseJa e, 
sobretudo, que se fortaleçam os partidos políticos, o grande caminho da 
democracia. 

O Sr. Presidente - A Presidência tem em mãos uma pergunta formulada 
pelo jornalista Paulo Ponce, dirigida ao Deputado Bonifácio de Andrada : "A 
reforma política brasileira não deveria iniciar-se a partir das eleições 
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municipais? Voto distrital , fidelidade partidária e reorganização partidária não 
deveriam ser experimentados primeiro nas bases para, depois, serem 
aditadas em nível estadual e federal?". 

O Deputado Federal Bonifácio José Tamm de Andrada - Como falei há 
pouco, estou plenamente de acordo. Temos que descobrir onde existe 
partido. Não existe partido no Estado; não existe partido em nível nacional. Na 
realidade, há poderosos blocos na Câmara dos Deputados, mas não são 
realmente partidos. Posso até ter certas teses ideológicas. Então, temos que 
descobrir onde está o partido. 

O partido é no município. No município existem partidos, embora sem 
nomes, sem siglas ou usando várias siglas. Na reorganização partidária, é 
preciso primeiro deixar que se organizem partidos municipais . Esses partidos 
se uniriam em nível estadual e, do nível estadual , passariam para o federal , 
sem o que será difícil fazer partidos no Brasil, a não ser que houvesse, como 
falamos aqui agora, uma nova Assembléia Nacional Constituinte e que tudo 
recomeçasse. Mas, mesmo assim , vai ser difícil. Partido não se faz em três, 
quatro, cinco ou seis meses. Partido é fruto de uma tradição, de um 
engajamento que exige um certo prazo para se firmar e para, realmente, se 
concretizar. 

O Sr. Presidente - A Presidência recebe também uma pergunta da servidora 
municipal Maria de Fátima Pereira , dirigida ao Deputado Israel Pinheiro, que é 
do seguinte teor: "Na sua opinião, qual foi a causa do desaparecimento dos 
grandes partidos políticos brasileiros? Por que eles não ressurgiram após a 
redemocratização do País?". A pergunta é dirigida ao Deputado Israel 
Pinheiro, que terá, naturalmente, o prazo de 3 minutos para responder. 

O Sr. Israel Pinheiro Filho - Eu, até indiretamente, participei da extinção dos 
partidos políticos. Quando o meu pai foi eleito Governador de Minas e Negrão 
de Lima foi eleito Governador do Distrito Federal , hoje Estado do Rio de 
Janeiro, um grupo de militares não queria dar posse aos dois, porque eram 
considerados contra-revolucionários. A negociação muito bem-conduzida pelo 
saudoso Presidente Castelo Branco com esse grupo radical levou à extinção 
dos partidos pol íticos . A posse do meu pai e de Negrão de Lima só se deu 
porque o Presidente Castelo conseguiu da linha-dura, dos militares, que, em 
troca da posse dos Governadores, ele, Castelo Branco, editaria o Ato 
Institucional n° 2, pelo qual se extinguiriam os antigos partidos políticos. Isso 
foi dois ou três meses antes da posse do meu pai no Governo de Minas, foi 
em 1966, final de 1965. Foi quando se extinguiram os partidos políticos. Com 
a extinção, como o Deputado Andrada já relatou , vieram a ARENA, o PDS e, 
de lá para cá , até hoje as coisas não se ajustaram. Estamos v1vendo a1nda 
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num clima de falta de ajustamento político-partidário. As razões são diversas. 
Cada governo mudava as regras . Criaram a ARENA, o PDS, enfim , não 
ajustamos isso ainda . Concordo com ele, a única maneira de começar de 
novo seria através de uma Assembléia Nacional Constituinte e com 
mudanças no sistema eleitoral. A proposta de se partir do sistema dos 
municípios é muito interessante. Começaríamos pelos municípios e 
chegaríamos aos Estados e à União. A idéia é boa, mas, para isso ocorrer, é 
preciso, insisto, uma Assembléia Nacional Constituinte. 

O Sr. Presidente - A Presidência tem em mãos uma pergunta formulada por 
Pedro Ferreira ao Deputado Bonifácio Andrada : "Na sua opinião, o grande 
número de siglas partidárias contribui para o enfraquecimento dos partidos 
políticos brasileiros?". Com a palavra, o Deputado Bonifácio Andrada . 

O Deputado Federal Bonifácio José Tamm de Andrada - O grande número 
de siglas representa a não-existência de partidos. Se essas siglas tivessem 
realmente uma composição que provocasse a aglutinação de pessoas, de 
lideranças, de grupos, seria muito bom. Mas notamos que as siglas não têm 
essa substância. Temos algumas siglas que, realmente, representam um 
grupo político. É o caso do PMDB, do PSDB, do PFL e de outros partidos. 
Agora , encontramos muitas siglas que não representam, na realidade, 
nenhuma substância política . Elas estão colocadas mais para um novo tipo de 
jogo político-partidário. De modo que eu não vejo, nesse excesso de siglas, 
um progresso para a vida partidária brasileira. Ao contrário, vejo nesse 
excesso de siglas um momento de deficiência e de enfraquecimento da 
consciência partidária do País. Agora , elas são produto de uma realidade, não 
sou contra as siglas, elas são produto de uma real idade, elas não são, 
digamos assim , irregulares, são regulares, mas são produto de uma realidade 
que é nefasta, e precisamos, realmente, superar as suas causas, na sua 
composição total. 

O Sr. Presidente - Para o Prof. Baracho há aqui a pergunta formulada por 
Fátima Pires , da Fundação João Pinheiro: "Em comparação com a 
Constituição americana, sucinta, com poucos artigos e poucas emendas 
constitucionais, mais a jurisprudência estabelecida pela Suprema Corte, como 
o senhor analisa a nossa tendência às Constituições longas, que não se atêm 
a normas gerais, mas regulam uma série de proced imentos e matérias não 
constitucionais que deveriam estar na legislação infraconstitucional?". 

O Sr. José Alfredo Baracho Júnior - O Deputado Bonifácio Andrada 
registrou que a Constituição brasileira tem duzentos e poucos artigos, mas na 
verdade, são mil dispositivos . Ela engana, e a Constitu ição americana 
também. A idéia de que ela é sucinta é enganosa. Se pegamos algumas 
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emendas, como a Emenda n° 5 por exemplo, ela tem 16 cláusulas. É tida 
como uma emenda só, mas são várias cláusulas na mesma emenda. Ela não 
é tão sucinta quanto se pensa, mas, evidentemente, não é tão extensa quanto 
a brasileira . Muitos dispositivos da Constituição americana foram dispositivos 
datados para terem uma aplicação histórica e, depois, não mais serem 
aplicados, porque se dirigiam a uma questão específica de um determinado 
momento; hoje já não têm aplicação. 

Faço a leitura da nossa tendência a constituições amplas, detalhistas, 
constituições com regras bem específicas, como uma democracia incipiente. 
Temos uma Constituição detalhista ou permanecemos tendo constituições 
detalhistas, porque a nossa democracia permanece sendo uma democracia 
incipiente. 

Isso não é um dado apenas brasileiro. Fazendo a comparação com a 
história americana, se pegarmos o momento posterior à Guerra C ivil , foram 
aprovadas três emendas- 13a, 14a e 15a -, que são bastante extensas, do 
ponto de vista do número de institutos, do número de cláusulas que essas 
emendas contêm . 

No momento em que a democracia americana se consolidava com o fim da 
escravidão, foi necessário um certo detalhamento de direitos e institutos 
constitucionais. 

Parece-me que essa é uma característica das democracias incipientes. 
Como a nossa democracia sofreu , ao longo deste século, pelo menos duas 
rupturas de grande profund idade, permanecemos ainda com a tendência de 
detalhar dispositivos constitucionais . 

Do ponto de vista da teoria democrática, essa é uma característica das 
democracias incipientes, não é um defeito de natureza, não é um defeito que 
sempre teremos. A nossa capacidade de consol idação democrática 
determinará a longevidade ou não da nossa Constituição ou a possibilidade 
de passarmos a ter uma Constituição principiológica ou não. Esse é o 
primeiro aspecto. 

Como segundo aspecto, acredito que a falta de experiência constitucional 
no Brasil é outro dado fundamental. Volto à análise da aplicação da 
Constituição e não tanto de seu texto. O juiz brasileiro aplica a portaria do 
Ministério, mas não aplica a Constituição; aplica o Código Civil , mas não 
aplica a Constituição. No Brasil, o Direito Constitucional é um luxo. Quando se 
analisa um bom advogado e um bom jurista e ele sabe Direito Constitucional, 
costuma-se dizer o seguinte: ele ainda sabe Direito Constitucional. Mas não é 
essencial saber. 

Na verdade, os operadores jurídicos, as pessoas que trabalham, 
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cotidianamente, com Direito Constitucional no Brasil dificilmente trabalham 
com a Constituição como ponto central de ordenação jurídica do Brasil. Essa 
é uma diferença fundamental também . A nossa Constituição acaba sendo 
detalhista pela falta de prática na sua aplicação. Essa é uma diferença 
fundamental em relação aos Estados Unidos. 

Normalmente, a primeira coisa que se analisa em relação a um conflito 
jurídico nos Estados Unidos são as implicações constitucionais desse conflito. 
No Brasil , a primeira coisa que se analisa é a portaria . Essa falta de prática na 
aplicação dos princípios constitucionais acaba levando a um detalhamento, a 
uma Constituição mais detalhista, e a outro fator que o Deputado Bonifácio 
reg istrou : o fato de termos uma Constituição que serviu a certas pressões 
corporativas também. Evidentemente, esse é um fator de ampliação do texto 
constitucional , só acho que não é um fator isolado. É um fator importante, 
mas ele se soma a outros, que me parecem também determinantes. 

O Sr. Presidente- Pergunta formulada pelo Dr. João Bosco, da Assembléia 
Legislativa , para o Deputado Bonifácio Andrada: "A Câmara Federal 
representa o povo; o Senado Federal representa os Estados membros. Com 
a importância adquirida pelos municípios e com o "status" de ente federativo, 
não seria viável ou necessária alguma forma de representação nacional dos 
municípios?". . 

O Deputado Federal Bonifácio José Tamm de Andrada - E curioso, 
podemos olhar o município sob o aspecto jurídico, como foi aqui debatido. 
Mas, se olharmos sob o aspecto territorial e populacional , veremos que 
muitos municípios no Brasil têm o território e a população iguais ao território e 
à população de muitos Estados e de muitas províncias de países da Europa. 
É um dado interessante. É compreensível que alguns municípios, pela sua 
importância e extensão, queiram ter mais representatividade. Esse é um dado 
da ciência pol ítica. Não tenham dúvida, agora que a Constituição deu mais 
autonomia aos municípios, eles crescem e estão nessa direção. Acho que 
constituem um ângulo novo do federalismo brasileiro o crescimento e a 
pressão dos municípios. 

Mas, na real idade, os municípios se enfraquecem um pouco pela 
inexistência de partidos e da pequena articulação deles com a representação 
parlamentar. Os municípios, às vezes , ficam um pouco isolados. Eles 
procuram a administração, mas não procuram o setor político. E aí se 
enfraquecem um pouco. Mas considero, de fato, diante da atual concepção 
da Federação brasileira , que o município não pode ter representação nem no 
Senado nem na Câmara, mas indiscutivelmente ele é uma força emergente, 
do ângulo pol ítico, pelas características que possui. 
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O Sr. Presidente - Tenho em mãos as três últimas perguntas, também 

dirigidas ao Deputado Bonifácio Andrada. Em razão disso e até mesmo para 
simpl ificar o andamento do debate, a Presidência formulará as três e as 
passará às mãos do Deputado, para que ele tenha não apenas o prazo de 3 
minutos, mas até algum tempo a mais, se necessário, para a elas responder. 

A primeira é de Lourdes, da própria Assembléia : "O senhor considera 
viáveis, à luz do Direito Constitucional , as propostas do Deputado Israel 
Pinheiro, baseadas mesmo na sua experiência?". A segunda é de Marco 
Aurélio, com o seguinte teor: "A rigidez constitucional num país gigantesco e 
de enormes diferenças regionais tem gerado conflitos entre Estados e 
municípios. A flexibil ização ou a descentralização da Constituição, com a 
permissão de que os Estados e também os municípios possam adotar 
modelos e práticas diferenciadas, segundo suas condições soclo-
econômicas, históricas, culturais, não seria uma solução?". A terceira questão 
é de Carlos Maciel : "O senhor acha que os Procuradores Municipais poderiam 
desempenhar a função das Câmaras Municipais e, ao mesmo tempo, ser os 
representantes da população perante o Poder Executivo Municipal?". São 
essas as três perguntas, que passo às mãos do Deputado. 

O Deputado Federal Bonifácio José Tamm de Andrada- O Deputado Israel 
Pinheiro é parlamentarista , e eu, também . Também sou a favor do voto 
distrital , de uma maneira um pouco diferente. Acho que é preciso fortalecer 
politicamente as comunidades regionais, para sairmos da massificação, que é 
um fenômeno político grave em nosso tempo. A massificação faz com que o 
eleitor da capital , mesmo sendo um homem de alta posição, não tenha a 
politização de um eleitor de uma cidade pequena do interior. Numa cidade do 
interior, se perguntarmos a alguém em quem ele votará para Veread?r. ou 
para Prefeito, ele já sabe. Em Belo Horizonte, se perguntarmos a um med1co, 
a um advogado ou a um engenheiro em quem ele votará para Prefeito ou 
para Vereador, ele levará um susto, ele não saberá. Então, é uma politização 
maior. 

Eu só acho que precisamos combater essa massificação, e esse é também 
o ponto de vista do Deputado Israel Pinheiro. 

Agora , quanto ao problema da rig idez e da diferenciação, existe até _um 
fenômeno interessante. A tradição brasileira é de padronização, ao contrano 
do que acontece nos Estados Unidos, na Austrália, no Can~dá e mesm_o ~a 
Europa. Temos a tendência de padronizar tudo na are~ ~o . D1_re1to 
Constitucional e na do Direito Administrativo. Queremos que o P1aU1 seJa 1gual 
a São Paulo e que o Rio Grande do Sul seja igual ao Rio Grande do_ Norte. 
Queremos que todos os municípios sejam iguais e que as leg1slaçoes de 
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todos_ os Estados tenham a mesma competência. Isso talvez seja uma 
defic1enc1a da nossa formação republicana , a partir de 1930. Até 1930 não 
No Império, cuidava-se muito de respeitar as peculiaridades locais ~ssi~ 
como na ~rimeira República . Depois da Revolução de 1930, h~uve a 
padron1zaçao, que é péssima. 

A Constituição Federal estabelece linhas para as Constituições Estaduais 
de tal mane1ra que, se pegarmos a Constituição do Piauí , a de São Paulo ou a 
do ~1o Grande do Sul , veremos que elas são muito semelhantes. E as leis 
o~gan1cas dos nossos municípios, por exemplo, que deveriam variar, também 
sa~ mUlto semelhantes, porque há uma tendência muito forte nos nossos 
1nterp_retes do Direito em procurar a padronização. Tudo tem que ser igual. 
Isso ~ um mal. Acho que deveríamos marchar em direção à diferenciação. As 
pecul1ar1dades dever~am ser observadas, porque há muito mais felicidade em 
v1ver em nosso meio segundo suas condições do que em viver em nosso 
me1o de acordo com linhas de outros ambientes e de outras comunidades 

Quanto às nossa~ deficiências, encontraremos uma diferença eno~me, 
sobre.tu~o nos pa1ses europeus. Esses países guardam muito as 
pec~l1ar1dades locais. Quem anda na Europa nota que, em uma pequena 
d1stanc1a de 3km, pode encontrar povos com costumes totalmente diferentes. 
No Brasil , isso não acontece. As organizações políticas são as mesmas. Já 
sabemos ~e cor. Em todo lugar é igual. De fato, esse excesso de 
padron1zaçao que existe entre nós é um problema grave e atinge o próprio 
comportamento democrático. 
Quan.t~ aos procuradores comunitários, são figuras que tendem a aparecer, 

e 1sso _e Interessante, porque os aspectos plurais da vida local são muitos em 
m~n1~1p1o~ com mais de 100 mil habitantes. Neles, a gente verifica que a 
propr1a Camara Municipal não chega a abranger todo o município. Então, ela 
tem que fomentar o aparecimento de novas lideranças que venham a ajudar 
~s Vereadores e que seJam representativas do povo. Do contrário, corre-se o 
riSCO de qu~ ess~s Câmaras não abranjam, numa situação administrativa, 
numa s1tuaç~o poilt1ca ou mesmo constitucional , todo o município. Aí, haveria 
uma al1enaçao entre o poder público, como instituição, e o povo. 

Os nossos ~ra~des municípios, com Câmaras Municipais de poucos 
Vereadores, dificilmente permitem a politização necessária a esse 
acompanhamento por parte do cidadão. Esse acompanhamento é necessário 
porque diz respeito à. pr~pria vida local. Assim, considero que é importante 
fortalecer certas tendenc1as de criação de instituições mais costumeiras, do 
t1po do procur~dor de bairro ou de associações de bairro, para haver uma 
ma1or mtegraçao do cidadão na vida política . No momento em que o cidadão 
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não se integra na vida política e não tem essa cidadania política, estamos 
enfraquecendo a democracia e trazendo perigo para ele, porque os dirigentes 
da intervenção autoritária é que passariam a prevalecer. 

O Sr. José Alfredo Baracho Júnior - A autonomia municipal e todas as 
implicações que ela traz para a reforma política no Brasil , parece-me, devem 
refletir - essa é a principal tônica da exposição - um modelo brasileiro de 
Federação. Essa foi a idéia que procuramos sustentar ao longo da nossa 
exposição, principalmente em face de uma pergunta que me foi feita 
referentemente à assessoria técnica dos Poderes Legislativos Estaduais , no 
que diz respeito à legislação penal e civil , os riscos que correríamos caso o 
Legislativo Estadual passasse a legislar sobre essas matérias. 

Parece também importante que o debate sobre a reforma pol ítica resgate a 
função política dos corpos legislativos e coloque a dimensão técnica do 
exercício da política no seu devido lugar. Parece que há uma ocupação 
excessiva de preocupações técnicas e científicas na atividade política. Não 
que isso não seja importante. Evidentemente, essa assessoria técnico-
científica é fundamental quando se vai legislar sobre direito penal ou direito 
civil. No entanto, parece que a principal função dos corpos legislativos é 
promover o debate político mais do que o debate científico, técnico, etc. 

Quando disse que a democracia comporta riscos, foi porque não há solução 
científica para se consolidar a democracia. Pelo contrário, a democracia é 
fundamentalmente a habilidade política de um povo. Nesse sentido, nenhum 
jurista va i conseguir dar uma solução para consolidar a democracia. Parece 
que a idéia de descentralização, no sentido tanto do Estado quanto dos 
municípios, está diretamente relacionado com nossa habilidade de 
consolidação democrática. 

É importante que os Estados tenham ampliadas as suas funções da mesma 
forma que me parece importante tenham os municípios reconhecidas as suas 
funções. Pelo menos no plano do texto constitucional brasileiro, parece que o 
município já tem as suas funções bastante ampliadas. Em meu entendimento, 
parece que ainda está ausente no Brasil uma teoria constitucional adequada 
ao perfil federal adotado pela Constituição brasileira de 1988. 

Com relação aos municípios , evidentemente que algumas reformas pol íticas 
são fundamentais no que diz respeito ao sistema partidário e ao sistema 
eleitoral. Por outro lado, também tão importante quanto as reformas pol íticas 
é termos uma interpretação adequada do texto atual da Constituição, sem 
ainda as reformas pol íticas . Aí entra o papel dos juristas e do Poder 
Judiciário. 

Em minha abordagem , procurei reg istrar que ainda não conseguimos 
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consolidar, por meio dos profissionais do direito no Brasil, uma visão brasileira 
do nosso federalismo, que o enxergue como mecanismo de consolidação da 
democracia. Em conseqüência , a nossa estrutura federal acaba levando à 
descentralização a favor dos Estados e a favor dos municípios . A idéia central 
é que temos de pensar a nossa Federação com os nossos próprios conceitos, 
e não com conceitos do federalismo norte-americano, que nasceu de maneira 
diferente da nossa. 

o Sr. Israel Pinheiro Filho- As mudanças já foram discutidas. Dois aspectos 
relatados pelo Prof. Baracho e pelo Deputado Andradinha merecem um 
estudo mais profundo. É a autonomia dos Estados e dos municípios para 
legislarem sobre o maior número de matérias possível , não como está 
atualmente na Constituição brasileira , em que há muita restrição. Como o 
Deputado Andrada disse, a lei orgânica de um município é cópia do outro, e 
as Constituições Estaduais são praticamente idênticas. 

Acho que esse é urn grande estudo que deveria ser feito novamente em 
Minas para que o Estado possa ter sua independência, sua autonomia 
republicana e apresentar propostas. É interessante, Prof. Baracho, que o 
Estado não possa legislar sobre o Código Penal nem sobre o Código Civil. 
Isso é um erro, porque Minas Gerais não tem vinculação com o Amazonas 
nem com o Pará. Seria interessante que cada Estado tentasse uma 
experiência nova, que, se desse certo, os outros Estados pudessem utilizar. 
Acho essa proposta muito interessante. Não podemos ser repetitivos e copiar 
as leis orgânicas. É muito importante essa diversificação, essa capacidade de 
o município criar mecanismos que melhorem a vida do cidadão. Isso é muito 
bom . 

Eu sugeriria que a Assembléia criasse uma comissão para estudar ess~s 
reformas. Fala-se muito nelas, mas não vejo ninguém estudando nada. Nao 
acredito na aprovação da reforma tributária do Governo neste ano. Mas, além 
da responsabilidade fiscal , essa reforma tem 250 artigos e 3 mil dispositivos. 
Um assessor da Câmara me relatou que, apenas para ler a proposta , demora 
3 horas. Ele me relatou e eu não entendi. E está na pauta para ser votada. 
Então, há um tumulto legislativo no Brasil , e o Governo Federal fica 
anunciando que va i aprovar a lei fiscal , que resolverá todos os yroblemas. 
Não vai, ela é cheia de detalhes, de minúcias incompreensíveis. E uma peça 
que deveria ser lida por todos os políticos para que eles entendam como os 
técnicos burocratas estão mandando no País . Não vou discutir a reforma 
tributária porque ela também é muito complexa. Minas foi o único Estado que 
apresentou uma proposta. Eu mesmo acompanhei a apresentação . da 
proposta, mas não quero discutir esse assunto. O Deputado Andrada disse 
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que não deve haver repartição das receitas, mas essa discussão não está 
muito clara . Não ouvi explicações de como substituir a repartição pela 
arrecadação própria de cada município. 

Sr. Presidente, encerrando a minha participação e agradecendo, deixo a 
minha sugestão para que a Assembléia de Minas, por sua competência e 
tradição, continue estudando o assunto para , quando chegar o momento 
oportuno, Minas apresentar uma proposta. 

O Deputado Federal Bonifácio José Tamm de Andrada - Realmente, a 
questão básica é o problema do município e da Federação. O município, 
dentro da Federação brasileira , cresce e precisa de um estudo mais 
detalhado. É curioso, porque na Constituição de 1946 tivemos grandes 
professores de Direito Municipal , homens atuantes. Hoje, há um certo 
esvaziamento nessa área e o município passou a ter uma projeção muito 
maior na Constituição Federal. O problema da Federação é muito 
significativo. Quero aproveitar essa oportunidade para chamar a atenção da 
Assembléia Legislativa a respeito dessa matéria . 

Na Constituição de 1991 , as Assembléias Legislativas, os Poderes 
Legislativos dos Estados tinham uma competência muito grande, porque, de 
acordo com a técnica da separação dos Poderes entre a União e os Estados, 
era estabelecido o que cabia à União. O restante, que não estava posto na 
Constituição, cabia aos Estados. Era a técnica da constituição norte-
americana. Então, os Estados ficavam com uma área enorme para legislar. 
Legislavam sobre processo civil , processo penal e processo eleitoral. Antes 
de 1930, os Estados faziam o seu Código de Processo Civil e o Código de 
Processo Penal. Em 1934, não adotamos mais o modelo americano de 
divisão de atribuições. Ficou o seguinte: a União tinha uma lista enorme de 
atribuições, e os Estados podiam complementar ou suplementar. Quer dizer, 
o Estado ficava numa posição adjetiva . Isso aconteceu em 1934 e em 1946. 
Na Constituição de 1988, o Estado ficou mais forte no tocante à competência 
legislativa . Por quê? Porque o art. 24 estabelece que - e gostaria de chamar a 
atenção do Deputado Estadual , porque em Minas não estamos explorando 
bem as competências do Legislativo do Estado, estamos deixando a 
legislação federal invadir a nossa competência - "compete à União, aos 
Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente( ... )". Aí vem uma lista 
de 16 itens, que, somados aos do art. 23, dão origem a uma lista muito 
grande. Temos, a seguir, a inovação da Constituição de 1988, expressa no§ 
1° do inciso XVI do art . 24, estabelecendo que "no âmbito da legislação 
concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas 
gerais". Chamo a atenção dos assessores da Casa, que ajudam os 
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Deputados a fazer leis. Portanto, nesses 16 itens que constam no art. 24, a 
União só pode fazer leis com normas gerais, com regras genéricas. O Estado 
tem , assim, uma área enorme, porque está expresso no § 2° que "a 
competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a 
competência suplementar dos Estados". Ou seja , o Estado cresceu na sua 
competência legislativa, mas se enfraqueceu na sua competência tributária , 
na sua competência financeira. É preciso o Estado legislar. 

Foi dito há pouco, sobre o problema educacional , que o Estado tem uma 
competência enorme na área da legislação educacional. A União fez a Lei de 
Diretrizes e Bases, que é uma lei de normas gerais. A União pode legislar e 
baixar normas para os seus serviços, ou seja, para as suas faculdades, suas 
escolas, enfim , suas atividades educacionais . Pode baixar normas 
especificas. Ocorre que as normas específicas da educação são de 
competência dos Estados, mas o Estado não está fazendo nada. A área da 
educação em Minas está uma tristeza. Como o Estado não faz lei , o Conselho 
Estadual de Educação faz, por meio de resoluções, toda a legislação da 
educação mineira. O problema educacional mineiro é gravíssimo e 
importantíssimo. No entanto, os Deputados Estaduais não têm consciênci~ 
disso. Posso falar assim, porque tenho um filho que é Deputado Estadual. E 
preciso que a Assembléia de Minas tenha consciência de que pode e deve 
fazer leis nas áreas da saúde e da educação, ampliando, assim, a sua ação 
legislativa, a fim de firmar a autonomia estadual , porque, caso ~ontrário, 

estará subordinando essa área às exigências do Governo Federal. E preciso 
legislar na área educacional para melhorar a educação. Os Deputados 
Estaduais têm mais experiência do que os Deputados Federais , porque estão 
lidando sempre com os problemas educacionais. 

Gostaria de chamar a atenção para a educação básica , fundamental. 
Além dessas bases, há uma grande solução. Nas quatro primeiras séries do 

antigo 1° grau, que são importantíssimas, não havia definição certa de quem 
devia lecionar. Por isso, foi um ensino muito confuso. 

Hoje, não. A Lei de Diretrizes e Bases criou o chamado ensino normal. A 
professora , que vai se preparar no ensino normal , vai se preparar num curso 
superior normal , vai se preparar no 2° grau normal , tem que se preparar em 
todas as disciplinas das quatro primeiras séries, além de precisar também de 
metodologia pedagógica. Ela tem que saber um pouco de História, ~eografia , 

Matemática, Educação Física, Química, Física, etc., para lecionar. E um tipo 
novo de professor. 

É preciso incentivá-lo. O Estado tem poderes para discipl inar essa matéria , 
mas está tudo parado. A situação é muito complexa. O Conselho Nacional de 
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Educação está estudando esse assunto polêmico. Inventou-se uma solução 
do Instituto Superior de Educação, que é confuso. 

Então, quero dizer o seguinte: dentro da atual Federação, o município se 
fortaleceu mas a Constituição de 1988 deu mais atribuições ao Poder 
Legislativ~ do que as de 1969, 1967 e 1946, justamente no art. 24, § 1°. Digo 
a V. Exa., Deputado Sebastião Costa , nosso Presidente, que esse art. 24, § 
1 o deve ser levado aos assessores da Casa e aos outros Deputados, porque 
ali, há uma competência enorme que precisa ser utilizada pelos senhores. 

o certo é que esta Assembléia Legislativa, realmente, Deputado Sebastião 
Costa , está dentro das melhores seleções de Minas, pelos Deputados que 
possui , todos homens vinculados aos problemas do nosso Estado. . 

Termino as minhas palavras , agradecendo esta oportumdade e de1xando 
esse registro, que considero muito importante para a Federação brasileira , 
para o Estado de Minas e para a vida municipal.(- Palmas.) 

Encerramento 
O Sr. Presidente -A Presidência agradece ao Deputado Federal Bonifácio 

Andrada , nosso expositor, aos Srs. Israel Pinheiro e José Alfredo Baracho 
Júnior, nossos debatedores, às demais autoridades e participantes, bem 
como ao público em geral , a honrosa presença e, cumprido o objetivo de_sta 
reunião, encerra os trabalhos, convocando os Deputados para as espec1a1s 
de segunda-feira, dia 18, às 14 e às 20 horas, nos termos do edital de 
convocação. Levanta-se a reunião . 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 524/99 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De iniciativa da Deputada Maria Tereza Lara, o projeto de lei em epígrafe 
objetiva declarar de utilidade pública o Jardim de Infância Santa Cecília , com 
sede no Município de Betim. 

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

Fundamentação 
O Jardim de Infância Santa Cecília desenvolve importante trabalho visando 

a prestar assistência e educação a menores carentes; Para atender ao 
objetivo proposto, orienta as famílias, procurando aparelha-las, na med1da do 
possível , para lidar com os problemas cotidianos dos filhos . 
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218 
Em vista da relevância de tais iniciativas para a sociedade, julgamos a 

entidade merecedora do título declaratório de utilidade pública proposto. 
Conclusão 

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 524/99 na 
forma apresentada. 

Sala das Comissões, 4 de novembro de 1999. 
Ronaldo Canabrava, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 525/99 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Rogério Correia, o projeto de lei em tela objetiva 

declarar de utilidade pública a Casa dos Meninos, com sede no Município de 
Belo Horizonte. 

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

Fundamentação 
O trabalho da Casa dos Meninos está voltado prioritariamente para o 

atendimento de adolescentes e de crianças de baixa renda, proporcionando a 
eles melhor desenvolvimento físico e psicopedagógico. É importante 
considerar, também, que a entidade dá apoio ao Conselho Tutelar da Região 
do Barreiro. 

Pelas atividades de eminente caráter filantrópico realizadas pela entidade, 
nós a julgamos merecedora do título declaratório que lhe está sendo 
outorgado. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 525/99 na 

forma apresentada. 
Sala das Comissões, 4 de novembro de 1999. 
Ronaldo Canabrava, relator . 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 560/99 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De iniciativa da Deputada Elaine Matozinhos, o projeto de lei em tela visa a 

declarar de utilidade pública o Centro Espírita Maria Rita de Jesus, com sede 
no Município de Belo Horizonte. 

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

Fundamentação 
A entidade denominada Centro Espírita Maria Rita de Jesus tem por 

princípios básicos o estudo do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita 
codificada por Allan Kardek, nos três aspectos: científico, filosófico e religioso, 
bem como sua divulgação. 

A prática da caridade abrangendo os segmentos mais carentes da 
comunidade é também uma de suas finalidades . 

Por desenvolver obra meritória e de longo alcance social , a institu ição se 
torna merecedora do título declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Pelas razões aludidas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 

560/99 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 5 de novembro de 1999. 
Cristiano Canêdo, relator . 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 561 /99 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria da Deputada Elaine Matozinhos, o projeto de lei em epígrafe 

objetiva declarar de utilidade pública a Federação Nacional de Educação e 
Integração dos Surdos, com sede no Município de Belo Horizonte. 

Conforme procedimento mencionado nos arts. 188 e 102, 111 , "a", do 
Regimento Interno, a proposição, após ser publicada em 23/9/99, foi 
distribuída a esta Comissão para ser examinada preliminarmente quanto aos 
aspectos jurídico, constitucional e legal. 

Fundamentação 
A matéria é regulada pela Lei n° 12.972, de 27/7/98, que estabelece os 

requisitos indispensáveis à declaração de utilidade pública, os quais foram 
plenamente atendidos, conforme comprova a documentação constante no 
processo. 

Verificamos, assim , que a entidade mencionada no relatório tem 
personalidade jurídica, e está em funcionamento há mais de dois anos e sua 
diretoria é composta por pessoas idôneas e que não recebem remuneração 
pelo exercício de suas funções . 

Esclarecemos que a Emenda n° 1, apresentada por esta Comissão, é 
necessária somente para que se faça a correção do nome da entidade. 

Conclusão 
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 
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e pela legalidade do Projeto de Lei n° 561/99 com a Emenda no 1, 
apresentada a seguir. 

EMENDA No 1 
Dê-se ao art . 1° a seguinte redação: 
"Art . 1° - Fica declarado de utilidade pública o Escritório Regional da 

FENEIS- Minas Gerais, com sede no Município de Belo Horizonte. ". 
Sala das Comissões, 4 de novembro de 1999. 
Antônio Júlio, Presidente - Ermano Batista, relator - Bené Guedes - lrani 

Barbosa- Agostinho Silveira . 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 562/99 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

O projeto de lei em tela, da Deputada Elaine Matozinhos, tem por objetivo 
declarar de util idade pública a Associação Filantrópica e Comunitária do 
Bairro Florença, com sede no Município de Ribeirão das Neves. 

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 referida entidade é sociedade civil e tem por finalidade primordial 

desenvolver atividades de caráter educacional , assistencial , sociocultural e 
desportivo, buscando a melhoria das condições de vida dos moradores do 
Bairro Florença e adjacências. 

É mais do que justo e meritório conceder à instituição o título declaratório de 
utilidade pública , como forma de estimular seu trabalho, tão necessário e 
relevante para a comunidade. 

Conclusão 
Em vista do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 562/99 

na forma original. 
Sala das Comissões, 5 de novembro de 1999. 
Cristiano Canêdo, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 600/99 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O Deputado Sebastião Navarro Vieira, por meio do Projeto de Lei n° 600/99, 

pretende seja declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais- APAE de Januária, com sede nesse município. 

Publicada em 9/10/99, vem a matéria a esta Comissão para exame 
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preliminar, conforme dispõe o art . 188, c/c o art. 102, 111 , "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no Estado 

podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados na Lei n° 12.972, 
de 27/7/98. 

Pelo exame da documentação que instru i o processo, constata-se o inteiro 
atendimento às exigências legais, razão pela qual não vislumbramos óbice à 
aprovação do projeto. 

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

legalidade do Projeto de Lei n° 600/99 na forma original. 
Sala das Comissões, 4 de outubro de 1999. 
Ermano Batista, Presidente - Rogério Correia , relator - lrani Barbosa -

Antônio Júlio- Bené Guedes- Agostinho Silveira. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 604/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

Por meio do Projeto de Lei n° 604/99, o Deputado Adelmo Carneiro Leão 
pretende seja declarada de uti lidade pública a Associação Habitat para a 
Humanidade, com sede no Município de Belo Horizonte. 

Publicada em 9/10/99, vem a matéria a esta Comissão para exame 
preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, 111 , "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A entidade em anál ise, constituída e em funcionamento há mais de dois 

anos, tem personalidade jurídica, e sua diretoria é formada por pessoas 
idôneas e que nada recebem pelos cargos que ocupam. 

Constatamos que ela atende ao que dispõe a Lei n° 12.972, de 27/7/98, 
disciplinadora do processo declaratório de utilidade públ ica. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 604/99 na forma 
original. 

Sala das Comissões, 4 de novembro de 1999. 
Ermano Batista , Presidente - Antônio Júlio, relator - Rogério Correia - Bené 

Guedes -Agostinho Si lveira . 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 609/99 

Comissão de Constitu ição e Justiça 

~--------------------------------------------------------------~ 
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Relatório 

De autoria do Deputado Ivo José, o Projeto de Lei no 6~9/99 objetiva 
declarar de utilidade pública a Obra Unida Lar dos Idosos Antomo Fredenco 
Ozanam, com sede no Município de Coronel Fabriciano. . 

Publicado em 15/10/99 vem o projeto a esta Comissão para ser examtnado 
prel iminarmente, nos ter~os do disposto no art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição encontra-se corretamen~e . instruída com os ~ocumentos 

ind ispensáveis à declaração de uti lidade publica, prevtsta na Le1 n 12.972, de 
27/7/98, que regulamenta a matéria. . 

Uma vez que tais exigências foram inteiramente atendtdas, conforme se 
pode constatar pela análise dos autos do processo, a enttdade torna-se 
habilitada ao título declaratório proposto. 

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

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 609/99 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 4 de novembro de 1999. . 
Ermano Batista, Presidente - Rogério Correia, relator - lran1 Barbosa 

Antônio Júlio- Bené Guedes - Agostinho Silveira . 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 616/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Mauri Torres , o projeto de lei em epígrafe te~ por 
finalidade declarar de utilidade pública a Associação de Cooperaçao e 
Integração dos Portadores de Deficiência de João Monlevade- ACINPODE -, 
com sede no Município de João Monlevade. . " . .. 

Nos termos regimentais , a proposição foi publtcada no. ~tar~o do 
Legislativo", em 16/10/99, e a seguir encaminhada a. esta Comtssao, a ~.u~l 
compete examiná-la, atendo-se aos lindes estabelecidos no art. 102, 111 , a , 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Com amparo no art. 1° da Lei n° 12.972, de 27/7/98, que r~~ulamenta a 

matéria em exame, verifica-se que a entidade citada no relatono pre~nche 
todos os requisitos legais para receber o título declaratório de utilidade publtca 
estadual. . 

Dessa forma , constatamos que ela é sociedade civ il, sen: fins luc~attvos , 
está em funcionamento há mais de dois anos e sua dtretona e constttutda por 
pessoas idôneas e que não percebem remuneração pelos cargos exerctdos. 
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Conclusão 

Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 
e pela legalidade do Projeto de Lei n° 616/99 na forma apresentada . 

Sala das Comissões, 4 de novembro de 1999. 
Antônio Júlio, Presidente - Ermano Batista , relator - lrani Barbosa - Bené 

Guedes -Agostinho Si lveira . 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI W 618/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Paulo Piau , o projeto de lei sob comento tem por 
objetivo declarar de uti lidade pública a Casa da Fraternidade São Benedito, 
com sede no Município de Uberaba. 

O projeto foi publicado em 16/10/99 e a seguir encaminhado a esta 
Comissão, à qual compete examiná-lo, conforme estabelecem os requisitos 
contidos no art. 102, 111 , "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Após análise dos autos do processo, verifica-se que não há óbice 

constitucional nem legal para a tramitação da matéria em tela, pois a entidade 
mencionada em seu texto tem personal idade jurídica e está em 
funcionamento há mais de dois anos e sua diretoria composta por pessoas 
idôneas e que não percebem nenhuma remuneração pelos cargos que 
ocupam . Atende-se, portanto, ao disposto na Lei n° 12.972, de 27/7/98. 

Conclusão 
Em vista do aduzido, conclu ímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 618/99 na forma original. 
Sala das Comissões, 4 de novembro de 1999. 
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira , relator - lrani Barbosa -

Bené Guedes - Antônio Júlio. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 401/99 

Comissão de Fiscal ização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria da Deputada Maria Olívia , o projeto de lei em epígrafe visa a 
criar o Fundo Estadual de Recuperação do Patrimônio Histórico, Art ístico e 
Arquitetônico - FUNPAT. 

O projeto foi distribu ído inicialmente à Comissão de Constituição e Justiça, 
que conclu iu por sua jurid icidade, constitucional idade e legalidade com as 
Emendas n°s 1 e 2, que apresentou . 

A seguir a Comissão de Educação, Cultura , Ciência e Tecnolog ia, 
examinando o mérito da proposição, opinou pela sua aprovação com a 

~----------------------------------------------------------------J 
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Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça , a Subemenda no 1 à 
Emenda n. 0 2 e as Emendas n°s 3 e 4 , que apresentou . 

Cabe agora a esta Comissão analisar a matéria no âmbito de sua 
competência regimental. 

Fundamentação 
O fundo que se pretende criar com o referido projeto tem o objetivo de 

possibilitar a captação e a destinação de recursos financeiros para a 
conservação , a restauração ou a reconstrução de bens de valor histórico, 
artístico e arqu itetônico do Estado, representativos da cultura mineira em 
suas diversas manifestações, contextos e épocas. 

O projeto, aperfeiçoado com as emendas das comissões que nos 
precederam , está de acordo com as normas estabelecidas pela Lei 
Complementar n.0 27, de 1993, que dispõe sobre a instituição, a gestão e a 
extinção de fundos. Foram estabelecidos os objetivos do fundo, seus 
beneficiários , os recursos que o comporão, o prazo de duração, a previsão da 
remuneração máxima dos serviços prestados pelo agente financeiro, as 
cond ições de concessão de financiamento, o órgão gestor, o agente 
financeiro e o grupo coordenador. 

Julgamos necessárias algumas pequenas correções visando a reparar 
alguns aspectos legais e técnicos , o que fazemos por meio de emendas que 
apresentarmos ao final. 

O art. 6° delega ao Conselho Estadual de Cultura o estabelecimento das 
contrapartidas, o que, em nosso entender, terá que ser feito pela lei , conforme 
dispõe o inciso VI do art. 3° da Lei Complementar n.0 27, de 1993. 
Propusemos a supressão daquele artigo e a inclusão de inciso no art. 12, que 
estabelece a contrapartida de 10% do valor do projeto. 

Julgamos também necessário suprimir o inciso I do art. 7°, uma vez que 
tram ita nesta Casa o Projeto de Lei n° 346/99, que cria o Fundo Especial de 
Despesa de Reparação de Interesses Difusos Lesados, destinando os 
recursos oriundos de multas decorrentes de condenações por danos 
causados aos bens de valor artístico, estético, histórico, turístico e 
paisag ístico para aquele fundo . A Lei Federal n° 7.347, de 1985, ao disciplinar 
a ação civil pública de responsabilidade por danos causados àqueles bens, 
institu iu, em seu art. 13, a criação de um fundo para a reconstituição de bens 
lesados, a ser gerido por um conselho federal ou por conselhos estaduais. 
Como o fundo ainda não foi criado no nível estadual , hoje os recursos 
decorrentes de indenizações e de multas impostos aos responsáveis pelos 
danos causados aos bens protegidos são destinados ao fundo federal, criado 
no âmbito do Ministério da Justiça. Julgamos mais apropriado destinar ta is 
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recursos para o fundo que se pretende criar com o Projeto de Lei no 346, do 
que para o fundo proposto pelo projeto em análise. 

No art. 8° substituímos a expressão "conta especial" por "conta específica", 
por ser esta mais adequada . _ 

Suprimimos a al ínea "c" do § 2° do art. 11 , já que os recursos _ser~o 
concedidos "a fundo perdido", ou seja , não há a amortização nem a qu1taçao 
por parte do beneficiário, o que torna sem sentido a referida alínea . 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n. 0 401 /99, no 

1° turno, com as Emendas n°s 1 e 2, da Comissão de Constituição e Justiça , 
a Emenda n° 4, da Comissão de Educação, Cultura , Ciência e Tecnologia, e 
as Emendas n°s 5 a 9, a seguir apresentadas, e pela rejeição da Subemenda 
n° 1 à Emenda n.0 2 e da Emenda n.0 3, da Comissão de Educação, Cultura , 
Ciência e Tecnolog ia. 

EMENDA N° 5 
Suprima-se o art. 6°. 

EMENDA N° 6 
Acrescente-se ao art. 12 o seguinte inciso I, renumerando-se os demais: 
"Art . 12-....... ... ..... ..................... . 
1- oferecimento, pelo beneficiário, de contrapartida mínima de 10% (dez por 

cento) do valor do projeto;". 
EMENDA N° 7 

Suprima-se o inciso I do art. 7°. 
EMENDA N° 8 

Substitua-se no "caput" do art. 8° o termo "especial" pelo termo "específica". 
EMENDA N° 9 

Suprima-se a al ínea "c" do § 2° do art. 11 . 
Sala das Comissões, 4 de novembro de 1999. 
Márcio Cunha, Presidente e relator - Miguel Martini - Rêmolo Aloise - Ol into 

Godinho - Eduardo Hermeto - Carlos Pimenta. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 530/99 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria da Deputada Maria Olívia , o projeto de lei em epígrafe autoriza o 
Poder Executivo a reduzir a carga tributária do ICMS incidente sobre as 
operações internas com óleo diesel. . 

Cumpridas as formal idades regimentais, a matéria foi ~xam1 nada 
inicialmente pela Com issão de Constituição e Justiça , que concluiu por sua 
jurid icidade, consti tucionalidade e legal idade. 

~~----------------------------------------------------------~ 
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Agora , cabe a esta Comissão analisar as repercussões financeiras e 

orçamentárias da proposição. 
Fundamentação 

O projeto de lei em tela , apesar de ter natureza autorizativa , pretende seja 
reduzida dos atuais 18% para 12% a alíquota do ICMS incidente nas 
operações internas com óleo diesel. 

Sabe-se que o óleo diesel é um produto sob regime de substituição 
tributária , que é defin ido no art. 150, § 7°, da Constituição Federal , com a 
redação dada pela Emenda à Constituição n° 3 , de 1993, e no art. 1 O da Lei 
Complementar Federal n° 87, de 13/9/96- a chamada Lei Kandir. 

Assim , o imposto é pago antecipadamente pelo fabricante, no caso, pela 
refinana, que recolhe na fonte, em favor do Fisco Estadual , a importância 
correspondente à alíquota de 18% do ICMS, com base de cálculo presumida 
definitiva . 

Assim, trata-se de receita de peso significativo no produto da arrecadação 
mensal do ICMS, necessária para que o Estado possa fazer funcionar a 
enorme máquina administrativa. Assim, abrir mão de parte dessa receita seria 
provocar enorme desequilíbrio no caixa do Tesouro Estadual , com impacto 
negativo brutal, que não pode ser suportado. 

A redução em 1/3 na alíquota do ICMS, de 18% para 12%, acarretará uma 
enorme perda de arrecadação nas operações internas com óleo diesel , com 
reflexo negativo imediato no orçamento do Estado, o que não é aceitável , 
uma vez que praticamente todo o montante da receita do ICMS é utilizado no 
pagamento da folha de salários dos servidores públicos do Estado. 

De fato, a guerra fiscal precisa ser eliminada com medidas enérgicas e 
definitivas, como a criação de um ICMS uniforme em todo o território nacional 
eliminando-se a condenável prática de diferenciar as al íquotas, muitas veze~ 
com_ decisões internas dos Estados que atropelam o próprio CONFAZ, em 
manifesta inconstitucionalidade, por ofensa ao art. 155, inciso XII , "g", da 
Constituição Federal. 

Logo, não obstante ser louvável a preocupação da Deputada Maria Olívia 
em relação à carga tributária menor praticada por Estados lim ítrofes de Minas 
Gerais, não é, no momento, recomendável a redução da alíquota nas 
operações internas com óleo diesel , já que se trata de produto que gera 
movimentação econômica significativa na receita global do ICMS do Estado. 

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

530/99. 
Sala das Comissões, 4 de novembro de 1999. 

--
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Márcio Cunha, Presidente - Rogério Correia, relator - Miguel Martini - Olinto 

Godinho - Rêmolo Aloise - Eduardo Hermeto. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 551/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Ronaldo Canabrava, o projeto de lei em epígrafe 
dispõe sobre a interrupção do fornecimento de água e de energia elétrica 
pelas concessionárias e dá outras providências. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 16/9/99, fo i o projeto distribuído a 
esta Comissão para ser apreciado sob os aspectos jurídico, constitucional e 
legal, em conformidade com o disposto no art. 188, c/c o art. 102, 111 , "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em análise veda às concessionárias dos serviços públicos 

de água e de energia elétrica do Estado a interrupção do fornecimento, 
motivado por inadimplência, a pequenos consumidores e aos consumidores 
comprovadamente desempregados. De acordo com a proposição, pequenos 
consumidores são aqueles cujo consumo mensal médio de energia elétrica e 
de água, nos últimos doze meses, não ultrapasse os valores de 11 O kW e 
12m3 , respectivamente. Além disso, o alcance do projeto restringe-se às 
famílias cuja renda mensal máxima seja de meio salário-mínimo "per capita". 
A proposição exclui do benefício proposto os usuários cuja inadimplência 
ultrapasse seis meses consecutivos . 

O projeto determina, ainda, que, em se tratando de usuário inad implente por 
um período superior a seis meses, os débitos serão parcelados em até dez 
vezes . 

A proposição encontra respaldo no § 5° do art. 40 da Carta mineira, que 
assim estabelece: 

"Art . 40- ... .. 
§ 5° - A lei estabelecerá tratamento especial em favor do usuário de baixa 

renda". 
Sob a tutela do princípio doutrinário da supremacia do interesse públ ico 

sobre o particular, norteador dos atos do administrador público, o projeto está 
conforme as diretrizes constitucionais que zelam pelo amparo aos menos 
favorecidos, a exemplo do dispositivo aqu i transcrito. 

Para Maria Sylvia Zanella Di Pietro, o concessionário de serviço público "faz 
jus ao recebimento da tarifa , ao equ ilíbrio econômico da concessão e à 
inalterabil idade do objeto; vale dizer que o poder públ ico pode introduzir 
alterações un ilaterais no contrato, mas tem que respei tar o seu objeto e 
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assegurar a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, _au~ent~ndo a 
tarifa ou compensando pecuniariamente o concess1onano . ( D1re1to 
Administrativo", 5a ed ., Editora Atlas S.A. , 1995, pp. 243 e 244) . 

Por oportuno, o art. 30 da Carta Magna estabelece q~e compet~ a_os 
municípios prestar, diretamente ou sob regime de concessao ou perm~ssao , 
os serviços públicos de interesse local. Nesse passo, . a concessao do 
benefício postulado na proposição em análise somente tera validade quando 
os serviços públicos focalizados forem prestados por empresa de controle 
acionário do Estado membro, como, por exemplo, a CEMIG e _a COPASA-
MG. De outra forma, o que ocorreria seria uma nítida ingerência do Es_ta_do 
em matéria da competência de outro ente federativo. Assim, no_s n;umc1p1os 
em que tais serviços não forem prestados por _empresa con?ess1onana sobre 
a qual 0 Estado detenha controle, não havera como obnga-la a conceder o 
benefício em questão. Diante desses argumentos, apresentamos a Emenda 
no 1, que, ao aperfeiçoar a redação do art. 1° do pr_ojeto, del1~1t~ o real 
alcance da proposição, em consonância com as d1retnzes const1tuc1ona1s e 
legais que regem a matéria. 

Ao Governo do Estado resta a tarefa de assumir as despesas_ decorren~es 
do benefício proposto no projeto, objetivando, conforme pre~e a d~ut~ma 
jurídica que versa sobre esse tema, a manutenção do eqUiilbno econ?m'?~
financeiro dos contratos administrativos firmados pela concess1onana 
estadual com os municípios mineiros. Desse modo, apresentamos a Emenda 
no 3, que tem por objeto fazer a previsão na lei orçamentária dos recursos 
necessários para a implementação da lei . . . . 

Por outro lado, em que pese ao seu mérito, o proJeto e om1sso no que tange 
à necessidade de regulamentação por parte do Poder Execut1~0 , a qu~ cabe 
definir 0 órgão competente desse Poder a cargo ~o qual ficara a ad9çao das 
medidas necessárias com vistas à implementaçao da le1. Em razao desse 
fato, apresentamos a Emenda n° 2, que supre a omissão a~o.ntada . 

À luz dos argumentos apresentados, não detectamos ob1ces de natureza 
jurídica, constitucional e legal à tramitação do projeto nesta Casa. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitu~ionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 551 /99 com as Emendas n s 1 a 3, a 
segu ir apresentadas. 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: . . _ . . 
"Art. 1o _ Fica vedada às empresas integrantes da adm1mstraçao publica 

indireta do Estado, prestadoras dos serviços públicos de fornecimento de 
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água e de energia elétrica, a interrupção do fornecimento desses serviços por 
inadimplência do usuário desempregado considerado pequeno consumidor 
cuja renda mensal famil iar "per capita" seja de até meio salário-mínimo. 

Parágrafo único - Para os fins dessa lei , considera-se: 
I - pequeno consumidor o usuário cujo consumo mensal médio, nos últimos 

doze meses, não ultrapasse 110 kw (cento e dez qu ilowatts) de energia 
elétrica ou 12m3 (doze metros cúbicos) de água; 

11 -família o núcleo constitu ído de pessoas unidas por laços de parentesco 
que vivem sob o mesmo teto." . 

EMENDA N° 2 
Acrescente-se o segu inte art. 3°, renumerando-se os demais: 
"Art. 3° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e 

vinte dias contados da data de sua publicação." . 
EMENDA N° 3 

Acrescente-se o seguinte art. 4°, renumerando-se os demais: 
"Art . 4° - Os recursos necessários para a implementação desta lei serão 

consignados na Lei Orçamentária Anual." . 
Sala das Comissões, 4 de novembro de 1999. 
Ermano Batista, Presidente - Antônio Júlio, relator - Agostinho Silveira -

Rogério Correia - Bené Guedes. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 553/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto em epígrafe visa a 
dispor sobre o registro e a publicidade dos índices de violência e 
crim inalidade no Estado de Minas Gerais. 

Publ icado no " Diário do Legislativo" de 16/9/99, o projeto foi distribuído a 
esta Comissão para ser examinado prelim inarmente quanto aos aspectos de 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Fundamentação 
A proposição em tela pretende que o poder público mantenha um banco de 

dados com a final idade de registrar os índices de violência e criminal idade no 
Estado e dar-lhes publ icidade. 

Os índices de violência serão publicados trimestralmente, no diário oficial do 
Estado, com dados pormenorizados, no prazo de 30 dias após o térm ino do 
trimestre. 

A criação desse banco de dados e a sua divulgação teriam por objetivo 
possibili tar a elaboração de melhores programas e o planejamento das 
atividades dos órgãos ligados à segurança pública. 

~----------------------------------------------------------------~ 
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A matéria em exame é da competência normativa do Estado federado, ao 

qual cabe organizar a própria atividade administrativa, nos termos do art. 18, 
c/c art. 25, § 1°, da Carta Magna. . . . 

Outro aspecto que deve ser ressaltado diz respeito ao pnnc1p1o d~ 

transparência dos atos da administração pública, principalmente no tocante a 
segurança pública e à atividade policial. 

Nesse ponto, a Constitu ição da República dispõe, em seu art. 37: 
"Art . 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes 

da União dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípio~ de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência 
e, também , ao seguinte: ". 

Do ponto de vista da iniciativa, a Constituição mineira assegu~~ ao 
parlamentar a prerrogativa de iniciar o processo legislativo nesse caso, Ja que 
não se trata de matéria constante no art. 66, em que são apontadas as que 
são reservadas ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal 
de Contas, à Mesa da Assembléia e ao Ministério Público. 

Dessa forma , não detectamos óbice à tramitação da matéria nesta Casa. 
Conclusão 

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e 
legal idade do Projeto de Lei 553/99. 

Sala das Comissões, 4 de novembro de 1999. 
Ermano Batista, Presidente - Bené Guedes, relator - Antônio Júlio - Rogério 

Correia -Agostinho Silveira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 576/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

o projeto de lei em epígrafe, do Deputado Alencar da Silveira Júnior, dispõe 
sobre a realização de orçamento participativo. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 1°/10/99, foi a proposição distribuída 
às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de 
Fiscal ização Financeira e Orçamentária , nos termos do art. 188, ele_ o art. 
102, do Regimento Interno, cabendo a esta Comissão o exame prel1mmar de 
sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Fundamentação 
O projeto em análise pretende cond icionar a realização de orçamento 

participativo ao pagamento das despesas indicadas em . orçamento 
participativo ou em audiência públ ica e fixadas nas le1s orçamentanas para os 
exercícios anteriores. 

o § 5° do art. 157 da Constituição do Estado, na redação dada pela 
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Emenda à Constituição n° 36, de 29/12/98, estabeleceu a obrigatoriedade de 
a Assembléia Legislativa sistematizar e priorizar, em audiência pública 
regiona l, realizada a cada dois anos, as propostas resultantes de aud iências 
públicas municipais realizadas pelos poderes públicos locais, para subsidiar a 
elaboração do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, do Plano 
Plurianual de Ação Governamental e da proposta orçamentária anual. 

Nesta Casa, a regulamentação do comando da Carta mineira está 
consubstanciada na Resolução n° 5.117, de 13/7/92, que contém normas 
complementares ao Regimento Interno para a realização de audiências 
públicas regionais de comissões permanentes desta Assembléia, e na 
Deliberação da Mesa n° 853, de 27/4/93, que regulamenta a citada resolução. 
Nos termos do art. 1°, V, da mencionada deliberação, entre os objetivos da 
aud iência pública , inclui-se o de colher elementos que possibilitem à 
Assembléia Legislativa contribuir para o planejamento do Estado e a 
elaboração orçamentária . 

Salienta o autor, na justificação do projeto, o alto significado do orçamento 
participativo como instrumento de aperfeiçoamento da democracia 
representativa, já que é um excelente fórum de discussão das questões mais 
relevantes da sociedade, com a participação direta do cidadão nas decisões 
do Estado. Fundamenta sua proposta no fato de esta Casa, com a 
participação dos demais Poderes do Estado, ter estimulado, nos anos 
anteriores, a realização de audiências públicas municipais, cujas prioridades 
foram levadas a discussão e votação em audiências públicas de caráter mais 
amplo, para seleção de propostas priorizadas em âmbito regional , com o 
compromisso de serem destinados, na lei orçamentária, recursos necessários 
ao seu atendimento. O autor do projeto conclui afirmando que as demandas 
ind icadas em orçamento participativo ou audiência pública não foram 
atendidas, tendo gerado descrédito e frustração na população, ou, na 
expressão que usou, "realizando um verdadeiro estelionato político". 

De acordo com o disposto no art. 24, I, da Consti tu ição da República, 
compete à União legislar concorrentemente com os Estados e o Distrito 
Federal sobre direito financeiro. E, no âmbito da legislação concorrente, a 
competência da União limita-se a estabelecer normas gerais, cabendo aos 
demais entes a competência suplementar para legislar sobre a matéria, desde 
que tais normas não contrariem a norma geral estabelecida pela União. Neste 
particular, a Lei n° 4.320, de 17/3/64, no seu art. 1°, fixa normas gerais de 
direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da 
União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. 

Alguns dispositivos da citada lei federal merecem a nossa atenção, para 

~~----------------------------------------------------------~ 
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melhor situarmos a proposta em exame. Assim, por exemplo, o exercício 
financeiro coincidirá com o ano civil (art. 34); pertencem ao exercício 
financeiro as receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente 
empenhadas (art. 35); consideram-se restos a pagar as despesas 
empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro, distinguindo~se as 
processadas das não processadas (art. 36) ; é vedada a reali~açao d~ 
despesa sem prévio empenho (art. 60); o empenho da despesa nao podera 
exceder o limite dos créditos concedidos (art. 59), o que eqUivale a d1zer que 
nenhum órgão ou entidade do Estado pode empenhar despesa sem que haja 
crédito orçamentário para suportar a despesa correspondente, bem como 
recursos financeiros disponíveis para o seu pagamento. Por último, vale citar 
0 art. 58, que conceitua o empenho da despesa como o ato emanado de 
autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento 
pendente ou não de implemento de condição. Todas essas normas gerais são 
de observância obrigatória pelos entes federativos . 

Na sua utilíssima obra intitulada "A Lei n° 4.320 Comentada", que constitui 
livro de cabeceira dos administradores públicos e dos demais profissionais 
que atuam nas áreas de elaboração do orçamento e de execução 
orçamentária e financeira , Teixeira Machado Júnior e Heraldo da Costa R~1s 
assim se manifestam em relação ao art. 60 da Lei no 4 .320: "O empenho e o 
instrumento de que se serve a Administração, a fim de controlar a execução 
do orçamento. É por meio dele que o Legislativo se certifica de que os 
créditos concedidos ao Executivo estão sendo obedecidos. 

o empenho constitui instrumento de programação, pois, ao utilizá-lo 
racionalmente, o Executivo tem sempre o panorama dos compromissos 
assumidos e das dotações ainda disponíveis. 

o empenho é uma garantia para os fornecedores e empreiteiros , 
contratantes em geral( ... )" (Op. cit. , 21a ed ., 1989, pág. 105.). 

Percebe-se, facilmente, que tanto a elaboração do orçamento quanto a sua 
execução constituem atividades complexas, sujeitas, a um só tempo, a 
normas legais rígidas e a técnicas específicas, que as d1stmguem 
acentuadamente das demais ações de governo. 

É importante destacar, também , os comentários dos autores citados s~bre o 
art. 1° da Lei n° 4.320, a respeito do papel do orçamento em relaçao ao 
planejamento: "O orçamento não pode aparecer como subproduto do 
planejamento nem da contabilidade. Na prática , deve operar como ferramenta 
de ligação entre os sistemas de planejamento e de finanças. Com 1s:o, torna 
possível a operacionalização dos planos, porque os monetanza, 1sto e, coloca 
os planos em função dos recursos financeiros disponíveis. Desta forma , o 
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orçamento permite que o planejador tenha os pés no chão, em face das 
disponibilidades dos recursos financeiros" (Op. cit. , 21a ed ., 1989, pág . 9.). 

Todas essas observações ganham mais consistência em face dos 
comandos da Constituição do Estado, em relação ao orçamento (arts. 153 a 
164), com ênfase na iniciativa do projeto de lei do orçamento anual , privativa 
do Poder Executivo (art. 66, 111 , "i ", c/c o art. 90, XI , e com o art. 153, 111) , e na 
limitação dos poderes dos membros desta Assembléia Legislativa para 
apresentar emendas ao citado projeto (art. 160, 111). 

Cumpre-nos assinalar, por ser oportuno, que a Lei n° 13.272, de 29/7/99, 
que estabelece as diretrizes para os orçamentos fiscal e de investimentos das 
empresas controladas pelo Estado para o exercício de 2000, determina, no 
art. 16, que a lei orçamentária destine recursos para atendimento das 
propostas de natureza orçamentária priorizadas no orçamento participativo 
discutido nas audiências públicas regionais. E, no parágrafo único do mesmo 
artigo, estabelece que serão destinados, na lei orçamentária , os recursos 
necessários para o atendimento das propostas priorizadas nas audiências 
públicas regionais realizadas em 1997. 

O que o projeto em tela pretende, conforme frisamos, é condicionar a 
realização de orçamento participativo ao pagamento das despesas indicadas 
em orçamento participativo ou em audiência pública e fixadas nas leis 
orçamentárias para os exercícios anteriores. Em outras palavras , a proposta 
em exame pretende tornar o orçamento anual um instrumento que obrigue o 
Poder Executivo a executá-lo na íntegra e no prazo devido, em vez de ser 
peça autorizativa. 

O modelo que vem sendo adotado pela legislação brasileira , em relação ao 
orçamento público, é aquele em que o Poder Legislativo, ao aprová-lo, 
anualmente, autoriza o Poder Executivo a executá-lo, ficando restrito ao 
poder discricionário deste, segundo as normas legais e o contexto global e 
planejado das ações governamentais , executá-lo no todo ou em parte, de 
acordo com a disponibilidade de recursos orçamentários e financeiros . 

Cabe-nos salientar, ainda, que, nos termos do art. 159, I, da Carta mineira , 
cabe a lei complementar dispor sobre o exercício financeiro , a vigência , os 
prazos, a elaboração e a organização do plano plurianual , da lei de diretrizes 
orçamentárias e da lei orçamentária anual. 

Por todas essas razões, a iniciativa parlamentar em relação a este projeto 
encontra óbice de natureza constitucional e legal. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade 

e ilegalidade do Projeto de Lei n° 576/99. 

~~----------------------------------------------------------_/ 
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Sala das Comissões, 4 de novembro de 1999. 
Ermano Batista, Presidente - Bené Guedes, relator - Rogério Correia -

Antônio Júlio- Agostinho Silveira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 590/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria da Deputada Elaine Matozinhos, o projeto em epígrafe tem por 
finalidade autorizar o Poder Executivo a criar o Fundo de Financiamento 
Habitacional dos Policiais Civis do Estado de Minas Gerais. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 7/10/99, o projeto foi distribuído a 
esta Comissão para ser analisado quanto aos aspectos de juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. 

Fundamentação 
O projeto que ora analisamos visa a autorizar o Executivo a criar o Fundo 

de Financiamento Habitacional dos Policiais Civis do Estado de Minas Gerais 
- FUNDHAPOL. 

Fundo é uma entidade contábil , sem personalidade jurídica, formada pelo 
produto de receitas específicas e por bens patrimoniais, voltada para a 
consecução de determinados objetivos. 

Os fundos devem atender às disposições da Lei Complementar no 27, de 
18/1/93, com as alterações promovidas pela Lei Complementar no 36, de 
18/1/95. 

No que se refere às exigências legais relativas à determinação dos 
objetivos , à origem dos recursos que irão compor o fundo, ao prazo de 
duração deste e à indicação do agente financeiro, o projeto se acha em 
consonância com a legislação pertinente ao assunto. 

Entretanto, quanto a outros aspectos, o projeto contém dispositivos que 
estão em desacordo com as leis complementares citadas. 

Entre os componentes do grupo coordenador, não figura o agente 
financeiro , como dispõe o§ 1° do art. 3° da Lei Complementar no 27. 

Ademais, o projeto não observa o dispositivo que determina a indicação do 
órgão ou entidade gestora, pois não se pode conceber um conselho estadual 
para gerir o fundo, como previsto na proposta. 

Saliente-se, ainda, que a Lei Complementar n° 27, em seu art. 3°, § 2°, 
exige que o órgão ou entidade gestora seja uma secretaria de Estado ou uma 
entidade da administração indireta do Poder Executivo. 

Visando a sanar as irregularidades apontadas, apresentamos o Substitutivo 
n° 1, que preserva o conteúdo do projeto. 

Conclusão 
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Pela razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n° 590/99 na forma do Substitutivo n° 1, a seguir 
apresentado. 

SUBSTITUTIVO N o 1 
Cria o Fundo de Financiamento Habitacional dos Policiais Civis do Estado 

de Minas Gerais - FUNDHAPOL. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta : 
Art. 1 o - Fica criado o Fundo de Financiamento Habitacional dos Policiais 

Civis do Estado de Minas Gerais- FUNDHAPOL. 
Art. 2° - O FUNDHAPOL tem como finalidade a concessão de 

financiamentos para: 
1 -a construção e a aquisição de moradias; 
11 - a comercialização de unidades habitacionais; 
111- a aquisição de materiais de construção; 
IV- a realização de reformas em unidades habitacionais. 
Art . 3° - O FUNDHAPOL, de natureza e individuação contábeis, tem prazo 

de duração indeterminado. 
Art . 4°- São beneficiários do FUNDHAPOL os servidores ativos e inativos 

da Polícia Civil do Estado e seus pensionistas. 
Art. 5° - Nos financiamentos a serem concedidos pelo FUNDHAPOL, será 

dada preferência aos empreendimentos que contarem com a doação do 
terreno, melhor infra-estrutura ou qualquer outro elemento que determine a 
diminuição dos custos. 

Parágrafo único - Fica vedada a concessão de financiamento ao 
beneficiário que seja proprietário, promitente comprador ou cessionário de 
direitos de imóvel residencial ou mutuário do Sistema Financeiro da Habitação 
- SFH. 

Art. 6°- Const ituem recursos do FUNDHAPOL: 
I - as dotações consignadas no orçamento do Estado e os créditos 

adicionais orçamentários a ele destinados; 
11 - os oriundos de transferências de fundos federais , aí 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 a encargos, de financiamentos 

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

~----------------------------------------~ 
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temporárias; 

VIl -os provenientes de outras fontes. 
Art. 7° - O FUNDHAPOL tem como gestora a Secretaria de Estado da 

Segurança Pública e como agente financeiro, o Banco de Desenvolvimento 
de Minas Gerais- BDMG. 

Art. 8° - As competências do órgão gestor do fundo e as do agente 
financeiro são as definidas no art. 4° da Lei Complementar n° 27, de 18 de 
janeiro de 1993, alterada pela Lei Complementar n° 36, de 18 de janeiro de 
1995, e as estabelecidas em regulamento. 

Art. 9° - O agente financeiro não será remunerado pelos serviços prestados. 
Art.1 O - O grupo coordenador do FUNDHAPOL é composto de: 
I - dois representantes da Secretaria de Estado da Segurança Pública; 
11 - um representante da Secretaria de Estado do Planejamento e 

Coordenação Geral ; 
111- um representante da Secretaria de Estado da Fazenda; 
IV - um representante do Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas 

Gerais- BDMG. 
Art. 11 - As operações com recursos do FUNDHAPOL sujeitam-se às 

seguintes normas e condições: 
I - a amortização do financiamento será feita no período máximo de trinta 

anos; 
11 - a taxa de juros aplicada sobre o saldo devedor reajustado será de, no 

máximo, 6% (seis por cento) ao ano; 
111 - as garantias a serem exigidas e os procedimentos a serem adotados 

para a concessão de financiamento e nos casos de inadimplência serão 
definidos pelo grupo coordenador. 

Art. 12 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias 
contados da data de sua publicação. 

Art. 13 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art . 14- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 4 de novembro de 1999. 
Ermano Batista, Presidente -Agostinho Silveira, relator - Rogério Correia -

Bené Guedes - Antônio Júlio. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 603/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Chico Rafael , o projeto de lei em epígrafe visa a 
estabelecer as normas básicas para a realização do censo dos portadores de 
deficiência e a dar outras providências. 
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Publicada no "Diário do Legislativo" de 7/10/99, vem a proposição 

preliminarmente a esta Comissão, para exame de sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, nos termos regimentais . 

Fundamentação 
A . fina~idade do projeto em análise é definir as normas básicas para a 

efet1vaçao do censo dos portadores de deficiência a que se refere o art. 295 
da Constituição mineira. O referido dispositivo estabelece que incumbe ao 
Estado, juntamente com os municípios, realizar censo para levantamento do 
número de portadores de deficiência, suas condições socioeconômicas 
culturais e profissionais e as causas das deficiências. ' 

Dispõe o projeto que o censo será realizado de dois em dois anos, sendo 
coordenado pela Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência Social , da 
Criança e do Adolescente, com base no levantamento dos dados que ficará a 
cargo de cada município. 

O levantamento das causas das deficiências servirá para orientar o 
planejamento das ações públicas a serem desenvolvidas pela referida 
Secretaria . A forma e a data da realização do censo, previstas em 
regulamento, serão estabelecidas pelo Poder Executivo no prazo de 120 dias 
a contar da edição da lei, o qual uniformizará os procedimentos a serem 
observados pelos municípios. 

Quanto à iniciativa, o processo legiferante em questão pode ser deflagrado 
por parlamentar, uma vez que a regulamentação do dispositivo constitucional 
em tela não é matéria que se acha reservada a nenhum órgão ou Poder. 

Todavia , ao atribuir competências a Secretaria de Estado, como se faz nos 
§§ 1° e 2° do art. 1°, o projeto fere o disposto no art. 66, 111 , "c", da Carta 
mineira, segundo o qual cabe ao Governador do Estado desencadear 
proposição que verse sobre a estruturação de suas Secretarias. O § 1° do art. 
1° peca, ainda, por atribuir competências aos municípios, o que não se 
coaduna com a ordem jurídico-constitucional em vigor, que assegura a esses 
entes federados autonomia política, administrativa e financeira . Convém 
ressaltar que a atuação conjunta do Estado e dos municípios faz-se por meio 
da celebração de convênios, de instrumentos em que os pactuantes se 
comprometem a assumir, cada qual , a sua parcela de responsabilidade, de 
modo a atingirem um fim comumente perseguido. Sendo assim, 
apresentamos a Emenda n° 1, visando a sanar as irregularidades apontadas. 

Apresentamos, ainda, a Emenda n° 2 ao art. 2°, que merece reparos, uma 
vez que o desencadeamento de campanha educativa, como se pretende, 
mdepende de autorização legislativa, bastando, apenas, que o Poder 
Executivo disponha de recursos para implementá-la. 
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Conclusão 

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e 
pela legalidade do Projeto de Lei n° 603/99 com as Emendas nos 1 e 2, a 
seguir apresentadas. 

EMENDA N° 1 
Suprima-se o§ 1° do art. 1° e dê-se ao§ 2° a seguinte redação: 
"Art. 1° - .... .... ... ......... .. ......... ... .... .. .. ... .. ..... . . 
Parágrafo único - As causas das deficiências a que se referem este artigo 

servirão para orientar, na forma a ser definida em regulamento, o 
planejamento de ações públicas a serem desenvolvidas pela administração. ". 

EMENDA N° 2 
Dê-se ao art. 2° a seguinte redação: 
"Art . 2° - A realização do censo de que trata esta lei será precedida de 

campanha educativa com o objetivo de informar os portadores de deficiência 
sobre os seus direitos." . 

Sala das Comissões, 4 de novembro de 1999. 
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Bené Guedes -

Antônio Júlio- lrani Barbosa. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

-O Sr. Presidente despachou, em 4/11/99, as seguintes comunicações: 
Do Deputado César de Mesquita, dando ciência à Casa do falecimento da 

Sra. Romália Porfírio de Azevedo Leite, ocorrido em 2/1 1/99. (-Ciente. Oficie-
se.) 

Da Deputada Maria Olívia , dando ciência à Casa do falecimento da Sra . 
Maria da Cruz Andrade, ocorrido em 1°/11/99, em Lagoa da Prata. (- Ciente. 
Oficie-se.) 

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, dando ciência à Casa do falecimento da 
Sra. Lilla do Valle Cintra , ocorrido em 21/10/99, em Viçosa . (-Ciente. Oficie-
se.) 
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Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Destinação da reunião - Execução do Hino Nacional - Palavras do Deputado 
Arlen Santiago - Palavras do Sr. Luiz Fernando Reis - Entrega de placa -
Palavras do Sr. Presidente - Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: . 
Aílton Vilela - Ambrósio Pinto - Antônio Andrade - Arlen Santiago - Carlos 

Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Doutor Viana - Hely 
Tarqüínio - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - Luiz Fernando 
Faria- Marco Régis - Mauri Torres- Sebastião Costa . 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - Às 20h15min, declaro 

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

Ata 
- o Deputado Marco Régis, 2°-Secretário "ad hoc", procede à leitura da ata 

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

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa_ os 
Exmos. Srs. Luiz Fernando Reis, Diretor-Vice-Presidente do CIEE-MG; Edio 
Vieira de Azevedo, representando os membros fundadores do CIEE-MG; 
Rômulo de Avelar, Presidente de honra do CIEE-MG; Ten.-Cel. Jean Batista 
de Araújo, Subcomandante do Centro de Instrução e Adaptação da 
Aeronáutica · as Exmas. Sras. Luziana Lana, Diretora Executiva da 
Associação 'comercial de Minas Gerais; e Aracy Amorin , Diretora do Instituto 
de Educação de Minas Gerais; e o Deputado Arlen Santiago, autor do 
requerimento que deu origem a esta homenagem. 

Destinação da Reunião 
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião a homenagear o Centro de 

Integração Empresa-Escola de Minas Gera is - CIEE-MG - pela passagem de 
seus 20 anos de atividades . 

Execução do Hino Nacional 

~~------------------------------------------------------~ 
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o Sr. Presidente _A Presidência convida os presentes a ouvir a execução 
do Hino Nacional. 

- Procede-se à execução do Hino Nacional. 
Palavras do Deputado Arlen Santiago _ 

E Sr. Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que preside esta sessao, 
rep;e:~~tando 0 Exmo. Sr . Presidente da Assem_bléia Legilativa do Estado de 
Minas Gerais; limo. Sr. Luiz Fernando Re1s , V1ce-Pres 1d~~te do Centro de 
Integração Empresa-Escola de Minas Gerais e ex-estag1ano do CIEE-MG: 
limo. Sr. Édio Vieira de Azevedo, representante do membros fundadores, 
limo Sr. Rõmulo de Avelar, Presidente de honra do CIEE-MG; Ten .-Cei_Jean 
Bati~ta de Araújo , Subcomandante do Centro de Instrução e Adaptaçao ~a 
Aeronáutica ; lima. Sra. Luziana Lana, Diretora Execut1va da Assoc1açao 
Comercial de Minas; lima. Sra . Aracy Amorim , Diretora do lnst~tuto. de 
Educação do Estado de Minas Gerais; Exmos. Srs. Deputados Joao P~nto 
Ribeiro e Doutor Viana ; caro companheiro, membro do CIEE-MG, Cor_?nel 
Colomarte , senhores, senhoras, jovens que já fazem o presente e farao-o 
futuro brilhante do País , imprensa, está escrito , no art. 205 da Const1tu1?~o 
Federal , que "a educação, direito de todos e dever do Estado e da famil1a, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, v1s~ndo ~o 
pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da c1dadan1a 
e sua qualificação para o trabalho". . . . 

Antecipando-se em 23 anos ao mandamento co~stltUclonal , o ~IEE-MG fo1 
constituído em 4/5/65 e adquiriu personalidade Jund1ca em 8 de Junho d~sse 
mesmo ano. Entretanto, como 0 País experimenta_va _os ~ome_ntos d1f1ce1s 
dos primeiros tempos do regime autoritário, a ~nstltulçao so se tornou 
realidade 14 anos mais tarde, no dia 8/12/79. 

A instituição nasceu de um esforço conjugado . de educadores e 
empresários que se associaram com o objetiVO pnnc1pal de promover a 
integração entre os setores citados e, dessa forma, Incrementar -o 
desenvolvimento profissional dos estudantes do ensino médio e da educaçao 
superior. Com esse propósito, tem mantido, ao longo destes 20 anos de 
existência, as portas abertas para receber aqueles que qu1_:;erem somar 
forças em prol da comunidade estudantil e do cresc1mento econom1co e soc1al 

de Minas. .
1 

· por 
Como todos sabemos, 0 Brasil vem passando, nos u t1mos anos, 

profundas e marcantes transformações que se estendem a todos os ~etores 
de atividades e tendem a se acentuar nos dias atua1s; A soc1~dade , 
convivendo com a perigosa proximidade de uma_ crise e~onom1ca , pol1 t1ca e 
social sem parâmetros no curso de nossa histona, esta a re1v1nd1car uma 
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participação cada vez maior nas grandes decisões nacionais. 

Em tais circunstâncias, as instituições que não souberem se adequar à 
realidade brasileira estarão, inevitável e inexoravelmente, condenadas ao 
fracasso. Acompanhar as mudanças e renovar-se a cada dia, abrindo novas 
frentes de trabalho, é o que tem feito nosso homenageado, em suas duas 
décadas de existência . Por isso, afirmamos, com convicção, que não só está 
plenamente apto a enfrentar os desafios próprios dessa quadra da vida 
nacional como também a prolongar sua ação benéfica por um longo e glorioso 
futuro. 

Faz-se cada dia mais necessária a consciência de que o curso superior 
deixou há muito de ser uma referência, para se tornar um requisito 
indispensável num mercado de trabalho altamente competitivo. Na verdade, é 
o mínimo que se exige numa era de economia globalizada. Por isso, os 
estudantes que quiserem ter êxito na vida profissional devem pensar 
seriamente em adquirir, ainda durante a fase de preparação acadêmica, a 
vivência concreta da ocupação que pretendem exercer. O estág io é, sem 
dúvida, a melhor maneira de se atingir esse objetivo , pois, além de ensinar na 
prática o exercício da profissão, multipl ica as oportunidades de emprego, tão 
raras em épocas ásperas como a atual. 

É a partir desses referenciais que poderemos fazer uma idéia do valor da 
ação desenvolvida pelo CIEE-MG. A título de exemplo, só no último bimestre, 
foram mais de 100 jovens estudantes que, beneficiados com o programa de 
estágios mantido pela instituição, foram colocados nas empresas 
conveniadas. 

Na verdade, todos saem ganhando. As empresas lucram com a redução 
dos custos operacionais , com a melhor qualificação dos futuros funcionários e 
com o preparo de reservas táticas e técnicas de pessoal sem necessidade de 
grandes investimentos. Ficam ainda isentas de obrigações sociais, visto que o 
acolhimento dos estudantes, nessas condições, não gera vínculo 
empregatício de nenhuma natureza. Habilitam-se, ainda, a gozar de 
benefícios fiscais a título de incentivo. 

As escolas ganham por intermédio da criação de meios de intercâmbio 
permanente para cooperação técnica com as organizações empresariais, pelo 
aumento da troca de informações de interesse comum com os segmentos 
produtores e pelo aprimoramento da qualidade do ensino. A atividade 
docente, sem perder a ênfase teórica , passa a ser mais realista, e a 
motivação nas salas de aula tende a crescer a partir do maior interesse do 
aluno pela prática profissional. Os novos conhecimentos decorrentes da 
experiência de trabalho em condições reais tornam-se um importante fator de 
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incremento à aprendizagem e de estímulo ao estudo sério e constante. 

Durante o período de estágio, os estudantes têm o ensejo de colocar à 
prova a bagagem intelectual adquirida na escola . Ganham também a 
oportunidade de se relacionar com técnicos ligados à futura profissão, o que é 
de extrema util idade para complementar a formação acadêmica. 

A identificação mais clara da finalidade dos estudos, a redução da natural 
insegurança - que, normalmente, persegue o recém-formado - e o incentivo 
ao exercício do senso crítico, da observação e da criatividade são outros 
resultados importantes das oportunidades propiciadas pelo CIEE-MG àqueles 
que se preparam para integrar os quadros da mão-de-obra especializada. 

Em coerência com a filosofia de apoiar o estudante, desde a escolha da 
profissão até o ingresso no mercado de trabalho, o Centro instituiu o 
Programa de Encaminhamento de Recém-Formados. Por meio dele, os ex-
estagiários que concluíram o curso nos últimos 18 meses são cadastrados 
pelo Setor de Desenvolvimento de Talentos Humanos, para concorrerem às 
vagas de emprego nas empresas que participam como membros e 
cooperadoras da instituição. Constantemente, minicurrículos dos cand idatos 
são enviados aos Departamentos de Pessoal das empresas colaboradoras, 
por meio do informativo "Estágios" e pelo sistema de mala direta. 

A entidade vem investindo também na parceria com os municípios, que, 
mediante convênios, passam a contar, em seus quadros, com o reforço extra 
dos estagiários. Abrem-se, assim vagas para os jovens desejosos de 
aperfeiçoar sua formação. 

Em 20 anos de atuação, o CIEE Minas tem desempenhado, com dedicação 
e eficácia, a relevante missão de ser o elo entre a teoria e a prática, que 
aproxima a sala de aula da realidade do trabalho. Com isso, vem promovendo 
o desenvolvimento profissional e sociocultural dos estudantes mineiros, 
constituindo-se num importantíssimo canal de comunicação entre o fazer e o 
saber, colocando este último a serviço da promoção econômica e social do 
Estado. 

Desta tribuna têm sido expostos, constantemente, os grandes problemas de 
Minas Gerais. Hoje, com satisfação e orgulho, queremos mo~trar soluções 
que, por sua excelência, têm sido copiadas no Brasi l inteiro . E com alegria 
que exaltamos o belo trabalho assistencial que, por 20 anos, vem sendo 
desenvolvido pelo Centro de Integração Empresa-Escola de Minas Gerais, 
parceiro destacado na busca de novos horizontes para nossa gente. 

Sabemos que Minas Gerais tem o dobro do tamanho do Japão e 10% da 
sua população. O Japão faz tremer o gigante Estados Unidos da América , 
porque, há mais de 100 anos, resolveu investir em educação. Um país com 
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terremotos, maremotos, sem matéria-prima, consegue esse grande 
desenvolvimento. E é esse o único caminho pelo qual o Brasil e a nossa 
Minas Gerais poderão e terão de seguir. 

Saudamos a instituição na pessoa de seu Vice-Presidente, Lu iz Fernando 
Reis, do Conselho Fiscal , dos membros fundadores, titulares e beneméritos, 
dos funcionários e, principalmente, dos estagiários. 

Saudamos, também , um convidado ilustre que está aqui hoje, que é o 
Instituto de Educação, com a sua Diretora Araci Amorim e esses jovens que, 
com certeza , estão buscando aquilo que o CIEE tem oferecido para a nossa 
Minas Gerais. 

Se instituições de ensino e empresários seguissem, pelo Brasil afora, o 
caminho apontado pelo nosso homenageado, certamente a história das 
relações entre educação e trabalho em nosso País seria muito diferente. 

Parabéns ao CIEE por esses 20 anos de trabalho sério, correto e honesto! 
Temos a certeza de que esse exemplo está grassando em Minas Gerais. E, 
desta tribuna , a Assembléia Legislativa de Minas Gerais tem por obrigação 
homenagear a quem faz certo. O nosso País hoje está muito naquela onda do 
que é ruim , e sempre temos visto coisas ruins, e essas grandes idéias como o 
CIEE, às vezes, passam despercebidas. 

Receba Luiz Fernando, receba CIEE, receba Minas G~ra is a homenagem 
desta Casa, onde os anseios da população retumbam . E uma alegria muito 
grande podermos, nesta noite, estar juntos e bater palmas para o CIEE. Muito 
obrigado. 

Palavras do Sr. Luiz Fernando Reis 
Exmo. Sr. Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que preside esta sessão, em 

nome do qual cumprimento todos os componentes da Mesa, jovens 
estudantes aqui presentes, senhoras, senhores, Srs. Deputados, o Centro de 
Integração Empresa-Escola de Minas Gerais, carinhosamente chamado de 
CIEE-MG, sente-se extremamente honrado com esta homenagem que lhe 
presta o povo de Minas Gerais, através de seu Poder maior de 
representação, esta Assembléia Legislativa, por iniciativa do nobre Deputado 
Arlen Santiago. 

O CIEE-MG nasceu para atender à sociedade mineira, e este 
reconhecimento nos dá a sensação do dever cumprido. Sabemos que há 
muito que fazer e, a cada dia, contamos com a participação e a dedicação de 
homens e mulheres devotados particularmente à causa da educação, à causa 
do jovem , à causa do trabalho. 

Estamos, com muito orgulho, comemorando 20 anos de trabalhos 
contínuos. Digo trabalho contínuo, pois que já em meados da década de 60 
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homens empreendedores iniciavam a semeadura dessa grande planta. 

Com a colaboração da Escola de Engenharia da UFMG, na pessoa do Prof. 
Édio Vieira de Azevedo, e com a participação ativa da CEMIG, da Belga-
Mineira , da Vale do Rio Doce, da USIMINAS, da FIEMG, da Pontifícia 
Universidade Católica e do Centro das Indústrias das Cidades Industriais, um 
grupo de pessoas de relevo da sociedade iniciava o trabalho de integração 
empresa-escola. 

Naquela oportunidade tínhamos o Dr. Waldir Soeiro Emrich como Diretor-
Presidente do CIEE-MG e, ainda, o Dr. Geraldo Parreiras, o Dr. Mário Pereira 
Orsin i, o Dr. Jurandir Carvalho Lamego e o Dr. Celso Cabral como seus 
companheiros de Diretoria. 

Corria o ano de 1965. Infelizmente, poucos registros temos desse período. 
Em 1971 , verifica-se o registro de um novo estatuto social do CIEE-MG. 

Compondo o grupo de apoio, figuram o Dr. Ruy de Castro Magalhães, o Dr. 
Raymundo Batista Sabino, o Dr. Adolfo Neves Martins da Costa, o Dr. Moacyr 
Mascarenhas de Morais, o Dr. Pietrino Ditta, o Dr. Luiz Carlos de Partilho, o 
Dr. Wilbe Curty Ribeiro e o Dr. José Antônio de Oliveira, além dos que já 
participavam da primeira iniciativa. Registramos, ainda, a participação do Prof. 
Agnelo Corrêa Viana , do Dr. Ernani Luiz Silva de Castro e do Dr. Manoel 
Higino dos Santos. Também desse período os registros são parcos. 

Somente em 1978, através da Lei n° 6.494 é que foram finalmente 
estabelecidos os critérios para a real ização de estágios, possibilitando estes a 
experiência do relacionamento humano e o aperfeiçoamento técnico-cultural e 
científico. 

A regulamentação desta lei veio em 1982, com o Decreto no 87.497. A 
ausência de um disciplinamento jurídico-legal prejudicou significativamente 
essas primeiras iniciativas. 

Em 1978, um novo grupo retoma a idéia de instalar em Minas Gerais um 
Centro de Integração Empresa-Escola. Tivemos a felicidade de ter à frente 
desse grupo pessoas como os Profs . Waldemar Dorns Pereira, Hélio José 
Muzzi de Queiroz, Sebastião Alvino Colomarte, o Dr. Antônio Eustáquio 
Óliver, a Profa. Therezinha Dardengo, o Dr. Rômulo Avelar, o Prof. Jenner 
Procópio Alvarenga, os Drs. Mozart Smith Camargos, Tasso Assumpção, 
Abílio Machado Filho, Mário Sila Reis, Francisco Pereira da Silva e Evandro 
José Neiva, entre outros que se destacaram nas iniciativas anteriores. Nesse 
trabalho valeu muito a participação do Prof. Victório Palmieri, verdadeiro 
idealizador do movimento CIEE, que então dirigia o CIEE de São Paulo. Não 
mediu esforços para viabilizar o CIEE-MG, o que veio efetivamente a ocorrer 
em 8/12/79. A primeira diretoria dessa nova fase foi composta pelo Dr. 
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Rômulo Avelar, como Presidente, acompanhado pelos Drs. Adolfo Neves 
Martins da Costa , Abílio Machado Filho, Tasso Assumpção Costa e Mozart 
Smith Camargos . Foram tempos muito difíceis! Somente pela determinação 
desse grupo e, particularmente, do Prof. Waldemar Dornas Pereira, é que foi 
possível vencer as intempéries e chegar a estes 20 anos. 

Muitos têm dado sua colaboração, e nomeá-los todos tomaria muito tempo. 
Dentre todos sobressai o Prof. Dornas, hoje o exemplo maior, de fibra, 
decisão e dedicação aos ideais do CIEE. Orgulhamo-nos muito de tê-lo em 
nossa companhia, e sempre à frente. Na pessoa do Professor Dornas, 
sintam-se todos homenageados. 

o compromisso institucional do CIEE-MG é ser o elo entre a empresa, que 
necessita de recursos humanos bem-formados, e a escola , que prepara o 
profissional que irá planejar e executar todas as atividades da empresa. Não 
havendo diálogo entre esses dois pólos, o terceiro, que é o estudante, 
certamente terá imensas dificuldades para o aprimoramento de seu 
aprendizado e a sua inserção no mercado de trabalho. O CIEE-MG . é o 
facilitador desse diálogo, muitas vezes difícil , mas sempre mUlto prove1toso 
para toda a sociedade. . . . . _ 

o estágio para estudantes tem sido a nossa at1v1dade pnnc1pal , contudo nao 
a única. Centrados no estudante, vários programas são desenvolvidos pelo 
CIEE-MG, dentre os quais destaco: o Programa de Informação Educacional 
Profissional , que ajuda o estudante na escolha da profissão; o Programa de 
Informação Profissional, que possibilita ao estudante conhecer todas as 
profissões; o Programa de Encaminhamento de Recém-~ormados . Nesse 
programa, os ex-estadiários que concluíram o curso nos ult1mos 18 meses 
são cadastrados para divulgação junto às empresas que cooperam com o 
CIEE-MG. 

Os dados estatísticos mostram que estavam fazendo estágio, no ano de 
1994, 4.508 estudantes. Em 1998, 4 anos depois, este número cresceu para 
14.933. Em 1999, até outubro, já contamos 10.156 estudantes a fazer 
estágio. . . . . 

Os dados são muito significativos, e as pesquisas com ex-estag1anos so 
nos enchem de alegria, por ver que mais de 60% deles se encontram 
efetivamente inseridos no mercado de trabalho, como excelentes 
profissionais. . 

Quero ainda destacar que, pelo caráter filantrópico que caractenza o CIEE-
MG, todos os recursos arrecadados com os programas desenvolvidos são 
integralmente utilizados nas atividades institucionais. . . 

Em 1998, foram pagas, através do Fundo Interno de Bolsa-Auxli1o, um 

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



246 
fundo mantido e gerido pelo CIEE-MG a partir das contribuições que recebe, 
99.808 bolsas-auxílio. Em 1999, já são 72.608. Esse número tende a crescer, 
como cresce a atuação do CIEE em Minas. 

Além de Belo Horizonte, o CIEE-MG está presente em Juiz de Fora, 
Varginha , Governador Valadares, Montes Claros, Uberlândia e Contagem, 
contando sempre com a colaboração e a participação de pessoas dessas 
comunidades no apoio às suas iniciativas, além das associações comerc1a1s e 
industriais locais. 

Em nível nacional o Sistema Nacional CIEE, que tem sede em Brasília , 
congrega unidades 'autônomas situadas, além de Minas Gerais, em Sã~ 
Paulo no Rio de Janeiro, em Pernambuco, no Rio Grande do Sul, no Parana 
e no ' Espírito Santo, todas ligadas pelo mesmo interesse de atender à 
comunidade, em especial aos jovens, às escolas e às empresas, com o 
mesmo caráter filantrópico. Esse é o movimento CIEE que contag1a e 
estimula todos os que com ele tomam contato. 

Nós, membros fundadores, membros titulares, membros beneméritos e 
membros cooperadores, somos recompensados pelo que podemos of~recer 
ao CIEE-MG com a graça e a alegria de fazermos o bem para o JOvem 
estudante, como um pai que busca mostrar, entre tantos, o melhor cam1nho 
para seu filho. E isso para nós é mais que suficiente. . . 

Ao Deputado Arlen Santiago, mais uma vez, obngado. Obngad~ pelo 
reconhecimento traduzido nesta homenagem. Obrigado pela colaboraçao que 
nos tem emprestado, particularmente na região de Montes Claros. Estamos 
certos de que podemos contar com o apoio de V. Exa. 

Como disse no início, o CIEE-MG nasceu da vontade férrea de homens 
dedicados, desprendidos, comprometidos com o futuro sadio de nossos 
jovens. Muitos já se foram e nos deixaram como herança ~ seu .exempl.o . 
Peço licença a todos para homenageá-los na pessoa de Mano S1las Re1s, 
meu irmão, que também já se foi , e ensinou-me, juntamente com Mana 
Elizabete Reis , também devotada colaboradora da causa do CIEE-MG, como 
é importante valorizar o trabalho, as pessoas e a vida . Que o testemunho 
desses homens seja para nós, que prosseguimos nesta jornada, fonte perene 
de sabedoria para conduzirmos os destinos do CIEE em Minas. 

o nosso compromisso com a educação e com o estudante se r~nova a 
cada dia. Em nome de todas as pessoas ligadas ao CIEE-MG, especialmente 
da diretoria atual , que é composta pelo Dr. Márcio Mendes Ferreira, 
Presidente, por mim e pelo Dr. Arlindo José Pinto de ~astro,. Vice-
Presidentes; pelos Drs. Gustavo Heitor Araújo Abreu e Jo~e Pere1ra de 
Toledo, Secretários; pelos Drs. Luiz Mota Pinto Coelho e Pli n1o de Souza 
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Filho, Diretores Financeiros, membros do Conselho Fiscal , e dos funcionários , 
esperamos honrar, sempre, o nome desta Minas Gerais, fazendo-o sempre 
forte e vitorioso e, acima de tudo, conservando o ideal de liberdade que 
carregamos no sangue. Muito obrigado. 

Entrega de Placa 
O Sr. Presidente - A Presidência tem a honra de entregar ao Sr. Luiz 

Fernando Reis, Vice-Presidente do CIEE-MG, placa alusiva a esta 
homenagem, com os seguintes dizeres: "Na pessoa do Diretor-Presidente do 
Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE-MG -, Dr. Márcio Mendes 
Ferreira, a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais homenageia, 
no transcurso dos 20 anos da Instituição, o pioneirismo do trabalho de 
educadores e empresários empenhados na luta pela finalidade do ensino e 
pelo desenvolvimento do País , sob o signo do saber-fazer. Belo Horizonte, 25 
de outubro de 1999". 

- Procede-se à entrega da placa. 
Palavras do Sr. Presidente 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais tem dedicado, nesta 
gestão, considerável tempo e espaço às reformas institucionais requeridas 
pela Nação. 

No cenário amplo em que a reformulação da política econômica e a rev isão 
do pacto federativo assumem fundamental importância para o País, a questão 
educacional se insere como das mais prioritárias. 

Na semana que passou , por exemplo, encerramos, com grande êxito, o 
Seminário Legislativo Construindo a Política de Educação Pública em Minas 
Gerais . Na agenda do encontro, um aspecto que mereceu atenção foi a 
questão do ensino profissional izante, como ferramenta e garantia para o 
ingresso do estudante no mercado de trabalho. 

Estamos, hoje, homenageando o Centro de Integração Empresa-Escola de 
Minas Gera is, pela passagem de seu 20° aniversário. Ocorre-nos, portanto, 
essa oportuna associação de idéias: estamos prestando tributo a uma 
entidade que serve de ponte, exatamente, entre a estrutura da educação e o 
mundo empresarial. Em outras palavras, ela contri bui para que o ensino 
profissionalizante não se torne apenas mais um item no "curriculum" do 
jovem . 

Não nos vamos aqui estender sobre a trajetória percorrida pelo CIEE nestas 
duas décadas. Sabemos que o período foi de atividade profícua e de 
inestimáveis serviços prestados à sociedade mineira . Preferimos, antes, ater-
nos aos objetivos de nossa homenageada, cuja missão vem sendo tão bem 
cumprida, que originou a reunião de hoje. 

~------------------------------------------------------~ 
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A filosofia institucional da reciprocidade e da complementaridade e o papel 

de agente de integração entre empresas e escolas constituem a motivação do 
CIEE. Sua atividade-fim é, em outras palavras, o desenvolvimento de 
programas de apoio aos estudantes, auxiliando-os na escolha da futura 
profissão, passando pela divulgação de informações profissionais, 
proporcionando estágios nas empresas e encaminhando os recém-formad~s 
a seus futuros empregos. Vemos, portanto, que o Centro de lntegraçao 
Empresa-Escola de Minas Gerais cobre um ciclo inteiro, em benefício da 
juventude de nosso Estado. O mérito de sua atividade cresce aos nossos 
olhos, quando verificamos que se trata de sociedade civil de direito pnvado 
sem fins lucrativos. 

O CIEE é uma das instituições que mais têm colaborado no processo de 
construção da cidadania . Numa época em que o desemprego - fruto de 
políticas macroeconômicas equivocadas- representa um flagelo para o povo 
brasileiro, vemos, como o CIEE, que nem tudo está perdido. 

Esse ideal de educadores e empresários, cuja história remonta ao ano de 
1965, deveria ser cultivado pela elite brasileira como um todo. Afinal , não 
poderemos construir o Brasil do futuro se a nossa mocidade estudiosa chega 
ao fim do curso para cair na ociosidade forçada. Contra essa situação é que 
se empenha o nosso homenageado. 

O encontro de hoje se origina em requerimento do nobre companheiro 
Deputado Arlen Santiago. Só podemos, na condição de Presidente da 
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, endossar calorosamente 
a iniciativa do ilustre parlamentar. Ao Centro de Integração Empresa-Escola 
de Minas Geais, por seus dirigentes e funcionários, apresentamos a 
mensagem de apreço e as felicitações do mineiro, ao ensejo do seu 20° 
aniversário de fundação. Muito obrigado. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus agradecimentos às 

autoridades e aos demais convidados pela honrosa presença e, cumprido o 
objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando os Deputados para a 
reunião especial de amanhã, dia 26, às 20 horas, nos termos do ed1tal de 
convocação, e para a reunião ordinária da mesma data, às 14 horas, co.m_ a 
seguinte ordem do dia : (-A ordem do dia anunciada foi publicada na ed1çao 
de 26/1 0/99.). Levanta-se a reunião. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 749/99 

Mesa da Assembléia 

z 
< 
as 
E 
:(ã 
E o 
E 
Cl) 

"O 
al 
~ 

249 
Relatório 

De iniciativa da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais, a 
proposição em epígrafe pede ao Presidente da Assembléia Legisla~iva que 
seja enviado ofício ao Secretário de Esta~o de Me1o _ Amb1ente . e 
Desenvolvimento Sustentável solicitando as segumtes 1nformaçoes a respe1to 
do licenciamento ambiental para rebaixamento do lençol freático da Mina do 
Córrego do Feijão, explorada pela empresa Ferteco Mineração S.A., 
localizada no Município de Brumadinho: 

- estágio atual de desenvolvimento e implantação do projeto de 
rebaixamento do lençol freático, tendo em vista que a licença de instalação 
concedida pelo Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM -, em 
11/1 2197, já se encontra vencida desde 11 /12/98; 

- estudos hidrogeológicos que demonstrem e garantam a não-interferência 
do referido rebaixamento nas nascentes e demais águas subterrâneas da 
vertente da serra dos Três Irmãos, situadas em terras do Município de Mário 
Campos; 

- sistema de garantias e compensações pelos danos ambientais causados 
pelo rebaixamento proposto. 

Com o argumento de que, "não havendo dados seguros que possam 
embasar as respostas às questões formuladas", o autor solicita, ainda, sejam 
suspensas as atividades licenciadas, até que se providenciem estudos 
técnicos capazes de esclarecê-las de forma eficiente. 

Após ter sido publicada, vem a proposição à Mesa da Assembléia para 
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII , "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais, por meio do 

requerimento sob comento, vale-se da prerrogativa que lhe confere o art. 100, 
IX, c/c o art. 102, VIII , "c", do Regimento Interno desta Casa, qual seja poder 
encaminhar, por intermédio da Mesa da Assembléia , pedido escrito de 
informação às autoridades estaduais versando sobre matéria de sua 
competência . 

A atividade minerária, por sua natureza transformadora do solo e do 
subsolo, é capaz de gerar graves desequil íbrios nas áreas exploradas, com 
conseqüências nefastas para as comunidades bióticas, e, por isso, deve ser 
submetida a estr~ita vigilância e fiscalização do poder públ ico, para minimizar 
seus efeitos. 

O controle da poluição nas áreas sujeitas à mineração e a reabi litação das 
áreas degradadas são responsabilidades do minerador, do Governo e da 
comunidade, tendo em vista o interesse de todos na busca e no uso de 
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recursos minerais e o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

A intervenção do poder público tem o sentido principal de prevenção do 
dano, não sendo uma faculdade, mas um dever constitucional, como dispõe o 
art. 225 da Constituição Federal. 

É importante acrescentar que os recursos minerais, pertencentes à União, 
constituem propriedade distinta da do solo, e sua exploração somente poderá 
ser efetuada mediante autorização ou concessão dessa entidade pol ítica (art. 
176, "caput", e§ 1°, da Constituição Federal). 

Mas, mesmo assim sendo, por ser a atividade altamente poluidora e de 
degradação do meio ambiente, fica sujeita a constante fiscalização e controle. 
No Estado, o Conselho de Pol ítica Ambiental - COPAM - é o órgão 
responsável pela fiscalização do cumprimento das normas de proteção e 
controle ambiental , e a instalação e o funcionamento de qualquer fonte 
poluidora depende de licença de instalação ou de autorização de 
funcionamento desse órgão, após exame de impacto ambiental. 

A Constituição da República exige, para a instalação e o funcionamento de 
qualquer atividade potencialmente causadora de degradação do meio 
ambiente, estudo prévio de impacto ambiental , obrigando aquele que explorar 
recursos minerais a recuperar o ambiente degradado, de acordo com a 
solução técnica exigida pelo órgão público competente (art. 225, § 1°, IV e§ 
2°, da Carta Magna). 

Dessa forma, consideramos conveniente e oportuna esta solicitação, por 
versar sobre matéria atinente ao controle e à preservação do meio ambiente, 
por ser indispensável à vida humana e aos demais seres vivos . 

Mas, com relação à segunda parte da proposição, de que "não havendo 
dados seguros que possam embasar as respostas às questões formuladas, 
que sejam suspensas as atividades licenciadas, até que se providenciem 
estudos técnicos capazes de esclarecê-los de forma eficiente", parece-nos 
pedido intempestivo, tendo em vista que o órgão competente para 
encaminhar a este parlamento as informações que o subsidiarão ainda não se 
man ifestou . 

Em virtude dessas considerações, entendemos por bem acatar somente 
parte do requerimento, pelo que adiante apresentaremos emenda supressiva. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 749/99 

com a Emenda n° 1, nos termos que se seguem. 
EMENDA N° 1 

Suprima-se o segu inte parágrafo: 
"Não havendo dados seguros que possam embasar as respostas às 
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ate que se provrdencrem estudos técn icos capazes de esclarecê-las de forma 
eficrente.". 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia , 4 de novembro de 1999. 
Anderson Adauto, Presidente - Durval Ângelo, relator - Dilzon Melo _ Gil 

Pererra. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 761 /99 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De iniciativa do Deput~do Al~e~io _Pinto Coelho, a proposição em epígrafe 
tem por objetrvo ~o_lrc r tar a Presrdencra seja consignado nos anais desta Casa 
artrgo d~ Dr. Anto_nro Carlos Passos de Carvalho, intitulado "Itamar e a Âncora 
de Confrn~ " , pub~rcado no jornal "Hoje em Dia", edição de 21 /10/99, no qual 
tece consrderaçoes acerca da necessidade de se estimular a comunidade 
~rnerra . para q~e se viabilizem as ações necessárias para a efetiva 
rnternacronalrzaçao e a revital ização do Aeroporto Internacional Tancredo 
Neves. 

Nos te~mos d_o_ art. 79, VIII , "b", do Regimento Interno, compete à Mesa da 
Assemb~e r a emrtrr parecer sobre requerimento de inserção de documentos e 
pronuncramentos não oficiais nos anais da Assembléia Legislativa . 

Fundamentação 
Aind~ que o ~encio_nado dispositivo, em tese, acolha genericamente todos 

os p~drdos . de rnserçao de matéria não oficial nos anais deste parlamento, 
convem s~lr:ntar que o i_nciso XIII do art. 233 do Diploma Regimental impõe 
uma r~strrçao . Com eferto, esse inciso prevê a votação, em Plenário, de 
requerrmento escrito com esse fim , desde que 0 documento ou 
pronun?ramento não oficial seja especialmente relevante para o Estado. 

O artrgo trata da política de incremento do tráfego e dos serviços ofertados 
pelo r~ferr~o Aeroporto. Na verdade, tal política de fomento ao setor 
aerovrarro e preocupação tanto do Poder Executivo quando do Legislativo; 
basta ver o Decreto no 40.584, que institui Grupo de Estudo Especial para 
aval rar o potencr;l econômico da_ área do entorno do aeroporto, assim como 0 
Projeto d~ ~er n 533/99, que erra o Programa de Apoio ao Desenvolvimento 
do Comercro Exterior do Aeroporto Internacional Tancredo Neves _ Pró-
Confrns. 

Embora seja ?~ m~ito interesse para o Estado, não nos parece possível a 
acol_h~da da solrcrtaçao em tela, tendo em vista não tratar o artigo de fatos 
hrstorrco_:; que . devam ser reg istrados para a posteridade nem de alguma 
expressao legrtrma do povo mineiro ou de fatos culturais expressivos de 
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nossa gente, de forma a merecer a sua perpetuação nos anais da Assembléia 
Leg islativa. 

Conclusão 
Em face do aduzido, opinamos pela rejeição do Requerimento no 761/99 na 

forma apresentada. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia , 4 de novembro de 1999. 
Anderson Adauto, Presidente - Dilzon Melo, relator - Durval Ângelo - Gil 

Pereira. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 762/99 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

A proposição em tela é do Deputado Alberto Pinto Coelho e tem por escopo 
solicitar ao Presidente deste parlamento seja consignado nos ana1s da Casa 
artigo do Sr. Accácio F. Santos Júnior, intitulado "Confins e o avião da 
história", publicado no jornal "O Tempo", de 18/10/99, em que. tece 
considerações acerca da necessidade de se estimular toda a comunidade 
mineira no sentido de viabilizarem-se as ações e os projetos que se fazem 
necessários para a efetiva internacionalização e revitalização do Aeroporto 
Internacional Tancredo Neves. 

o requerimento foi publicado em 6/10/99 e, a seguir, encaminhado a este 
órgão colegiado, ao qual compete emitir parecer sobre a matéria , nos termos 
do disposto no art. 79, VIII , "b", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
o artigo que se pretende inserir nos registros oficiais da Casa trata de tema 

que vem despertando o interesse comum do Poder Legislativo, do ExecutiVO, 
das Prefeituras Municipais localizadas no entorno do Aeroporto de Confins, 
das associações de classe sob a liderança da Federação das Indústrias do 
Estado de Minas Gerais , das agências de turismo e das empresas atuantes 
no comércio exterior. Todas essas entidades, em discussão com o 
Departamento de Aviação Civil e a Receita Federal , definem a tomada de 
ações consideradas necessárias e oportunas para que o. aeroporto passe a 
operar sem a alta taxa de ociosidade que se tem venf1cado desde a sua 
inauguração. . 

Embora 0 artigo trate de legítima manifestação em favor do Interesse de 
Minas, cumpre-nos observar que a proposição não atende à norma cont1da no 
inciso XIII do art. 233 do Regimento Interno, que exige ser o documento ou o 
pronunciamento não oficial de relevante importância para o Estado, podendo 
ser entendido assim aquele que trate de fatos históricos ou que contenha 
manifestação legítima da cultura do povo mineiro, ou mesmo que contenha 
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uma anál ise do momento social e político. 

Conclusão 
Em vista do exposto, opinamos pela rejeição do Requerimento n° 762/99. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 4 de novembro de 1999. 
Anderson Adauto , Presidente - Dilzon Melo, relator - Durval Ângelo - Gil 

Pereira . 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 769/99 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De autoria do Deputado João Batista de Oliveira , a proposição em epígrafe 
objetiva seja encaminhado ao Secretário de Estado da Fazenda requerimento 
solicitando informações sobre a renovação da concessão de ICMS na 
aquisição de veículos adaptados às pessoas portadoras de deficiência. 

Publicada em 5/10/99, vem a matéria à Mesa da Assembléia para receber 
parecer, nos termos do art. 79, VIII , "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Constituição do Estado, no seu art. 62, XXXI , confere privativamente à 

Assembléia Legislativa a prerrogativa de fisca lizar e controlar os atos do 
Poder Executivo. E o § 2° do art. 54 do mesmo Diploma Legal assim 
determina: "A Mesa da Assembléia poderá encaminhar a Secretário de 
Estado pedido escrito de informação, e a recusa , ou o não-atendimento no 
prazo de 30 (trinta) dias, ou a prestação de informação falsa importam crime 
de responsabil idade". 

O interesse na renovação de benefícios para aquisição de veículos 
adaptados às pessoas portadoras de deficiência se relaciona com a justiça 
distributiva em matéria fiscal , e, em conseqüência , a Constituição Federal 
dispõe, em seu art. 145, § 1°, que "sempre que possível , os impostos terão 
caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do 
contribuinte" (grifo nosso). 

A personalização do imposto garante, "in casu", o agrupamento dos 
deficientes em uma classe , possibilitando um tratamento tributário 
diversificado, que, todavia , não foge ao princípio da igualdade, ou seja , justiça 
tributária em matéria fiscal. 

Embora a proposição em tela seja oportuna e conveniente, somos levados 
a apresentar-lhe emenda, de forma a esclarecer o que realmente pretendia 
seu autor. 

Conclusão 
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 769/99 

com a Emenda n° 1, a seguir apresentada . 

~--------------------------------------------------------------__/ 
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EMENDA N° 1 

Substitua-se a expressão "renovação da concessão de ICMS", por 
"renovação da concessão do benefício relativo ao ICMS". 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 4 de novembro de 1999. 
Anderson Adauto, Presidente - Durval Ângelo, relator - Dilzon Melo - Gil 

Pereira . 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 773/99 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Carlos Pimenta, a proposição em epígrafe tem 
por objetivo solicitar ao Presidente da Casa o encaminhamento de pedido 
escrito de informação ao Secretário da Educação sobre a situação do quadro 
de professores do Estado e o número de vagas existentes; a situação dos 
professores aprovados no último concurso e ainda não nomeados; e a 
possibilidade de os aprovados fazerem reopção para localidades onde haja 
vagas. 

O requerimento foi publicado em 7/10/99 e a seguir encaminhado a este 
órgão colegiado, a quem compete emitir parecer sobre a matéria, conforme o 
art. 79, VIII , "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A apreciação de requerimento deve abranger duas etapas bem distintas: a 

verificação da existência de amparo jurídico à iniciativa e a emissão de juízo 
de valor sobre a proposta. 

Quanto ao exame da primeira questão, convém esclarecer que o 
retromencionado dispositivo estabelece, como condição imprescindível para a 
admissão de requerimento de informações a autoridades estaduais, tratar ele 
de fato relacionado com matéria legislativa em tramitação ou sujeito a controle 
e fiscalização da Assembléia Legislativa. No caso, é fácil perceber a 
ocorrência da segunda hipótese, levando-se em conta o art. 62 da 
Constituição do Estado, que confere ao Poder Legislativo a competência 
privativa de fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo. 

De outra parte, ao se analisar o mérito da proposição, avaliando sua 
oportunidade e conveniência, deve ser argüida a motivação de sua 
apresentação, que, no caso, decerto é o acompanhamento da execução da 
política educacional do Estado, especialmente no que se refere ao quadro do 
professorado, extremamente importante para o Estado. 

A proposição revela, ainda, o zelo com relação à situação dos candidatos 
aprovados em concurso público para o provimento de cargos de professor e 
ainda não nomeados. Quanto a esse aspecto, consideramos inoportuno o 
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pedido, pois sabemos ser a nomeação de candidatos aprovados em concurso 
público ato discricionário da autoridade governamental , que avaliará sua 
conveniência e oportunidade. 

Os aprovados em concurso público têm apenas expectativa de direito com 
relação a seu aproveitamento pela administração pública , não lhes conferindo 
a aprovação direito subjetivo de ingresso no serviço público. 

No tocante ao último item - a possibilidade de reopção dos aprovados para 
localidades onde existam vagas -, parece-nos também inoportuna a 
solicitação, sabedores que somos de que a nomeação de aprovados em 
concurso públ ico deve seguir a ordem de classificação, por expressa 
determinação legal. Se for permitida a reopção, poderá haver nomeações fora 
da ordem de classificação. 

Sustentados nessas observações, consideramos legítimo o requerimento, 
pelo que deve ser acatado com a emenda que apresentamos a seguir. 

Conclusão 
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 773/99 

com a Emenda n° 1, apresentada a seguir. 
EMENDA N° 1 

Suprima-se do corpo do requerimento o seguinte: 
"a situação dos professores devidamente aprovados no último concurso 

realizado e que ainda não foram nomeados até a presente data; bem como se 
há possibilidade dos aprovados fazerem reopção para localidade onde haja 
vagas". 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 4 de novembro de 1999. 
Anderson Adauto, Presidente - Durval Ângelo, relator - Dilzon Melo - Gil 

Pereira . 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 780/99 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Carlos Pimenta, a proposição em epígrafe tem 
por objetivo solicitar à Presidência a inserção nos anais da Casa de ed itorial 
publicado no "Estado de Minas" de 4/10/99, intitulado "Péssima Hora para 
Abrir a Boca", em que o jornal manifesta repúdio pelas declarações proferidas 
pelo Presidente do Banco Central , Sr. Arm ínio Fraga, a respeito da linha 
política adotada pelo Governador Itamar Franco. 

Pretende ainda o requerimento que esta Casa, em nome do povo mineiro, 
manifeste àquela autoridade a insatisfação pela forma com que tratou Minas 
Gerais perante a comunidade financeira internacional. 

Nos termos do art. 79, VIII , "c", do Regimento Interno, à Mesa da 
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Assembléia compete emitir parecer sobre a proposição. 

Fundamentação 
De acordo com o art. 233, inciso XIII , do Diploma Regimental , é condição 

imprescindível para que possa ser acatado requerimento de inserção de 
documentos não oficiais nos anais da Casa sejam eles de relevante 
importância para o Estado. 

O editorial que se quer inserir nos anais da Assembléia Legislativa consiste 
na manifestação de repúdio pelo comportamento descabido de um funcionário 
de primeiro escalão do Governo Federal. A infeliz declaração do Presidente 
do Banco Central , por suas repercussões negativas nos campos político e 
econômico, foi à exaustão debatida e condenada, não só pelos parlamentares 
mineiros, como também pelos meios de comunicação locais. 

Embora, recentemente, o Sr. Armínio Fraga se tenha apresentado, perante 
a mídia nacional , para se desculpar por suas declarações, reconhecendo, na 
oportunidade, o erro cometido ao proclamá-las, seu ato de retratação não 
desfez o imenso mal-estar gerado. 

Esta Assembléia Legislativa reconhece a importância da manifestação da 
imprensa para a formação de uma opinião pública consciente e para o 
exercício da democracia . Entretanto, não podemos acatar o pedido de 
inserção nos anais da Casa, por não se revestir o artigo mencionado de 
nenhuma das características que reputamos essenciais para tal. 

Com relação ao outro objetivo do requerimento, a saber, o de que, em 
nome do povo mineiro, este Legislativo manifeste ao Presidente do Banco 
Central repúdio "pela forma discriminatória com que tratou Minas Gerais 
perante a comunidade financeira internacional", vale lembrar que pedido 
semelhante a esse foi aprovado neste parlamento, por deliberação das 
Comissões, ficando a solicitação em tela prejudicada. 

Conclusão 
Em vista do aduzido, opinamos pela rejeição do Requerimento n° 780/99. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 4 de novembro de 1999. 
Anderson Adauto, Presidente - Durval Ângelo, relator - Dilzon Melo - Gil 

Pereira . 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 793/99 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De autoria do Deputado Amilcar Martins, a proposição em epígrafe tem por 
objeto a inserção nos anais da Casa dos artigos que especifica. 

Em virtude da natureza do requerimento, cabe à Mesa da Assembléia emitir 
parecer sobre ele, conforme preceitua o art. 79, VIII , "c", do Regimento 
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Interno. 

Fundamentação 
Os artigos que se pretende inserir nos anais da Casa são os seguintes: 

"Caso Cemig é pior para Minas Gerais que fala de Arm ínio, diz Vedovato", 
jornal "Estado de Minas", de 6/10/99, pág. 15; "O Flagelo Mineiro", jornal "O 
Estado de São Paulo", de 6/10/99, pág . A-3; Coluna Panorama Econômico, 
da jornalista Míriam Leitão, publicado em "O Globo", de 3/10/99, pág . 38 e, 
finalmente, a coluna da jornalista Dora Kramer, publicada no "Jornal do 
Brasil ", de 5/10/99, pág . 2. 

Os assuntos objeto de tais artigos são palpitantes por se tratarem de atos 
de autoridades com expressão no cenário político nacional , como o 
Governador de Minas e o Presidente do Banco Central , Sr. Armínio Fraga. 
Aquece-os a constatação política que se junta à opinião de analistas 
econômicos, hoje verdadeiros titãs da mídia. 

A Resolução n° 5 .126, de 21/12/92, dispõe sobre a publicação dos anais da 
Assembléia Legislativa do Estado. No seu art. 1°, inciso 111 , remete ao 
Regimento Interno da Casa que, no art. 233, XIII, determina a votação em 
Plenário de requerimento escrito que solicitar inserção nos anais da 
Assembléia Legislativa de documento ou pronunciamento não oficial 
especialmente relevante para o Estado. 

São inferidos da redação desse dispositivo os limites dentro dos quais pode 
ou não ser acolhido o pedido de transcrição nos anais da Casa. Assim, 
podemos entender que a matéria a ser transcrita deva constituir manifestação 
especialmente significativa para ser registrada para a posteridade, referindo-
se a fatos históricos, ou mesmo à situação política vivida , ou mesmo fazendo 
uma análise profunda de fatos pertinentes ao momento político. 

Consoante essa linha de raciocínio, emitimos nosso ajuizamento de que a 
matéria cuja transcrição se pretende inserir nos anais da Casa, embora 
essencialmente importante para a formação da opinião pública , não se ajusta 
perfeitamente aos limites regimentais, o que justifica o não acolhimento da 
proposição. 

Conclusão 
Pelos motivos expostos, opinamos pela rejeição do Requerimento no 

793/99. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 4 de novembro de 1999. 
Anderson Adauto, Presidente - Durval Ângelo, relator - Dilzon Melo - Gil 

Pereira. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 800/99 

Mesa da Assembléia 

~~----------------------------------------------------------~ 
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Relatório 

Deautoria do Deputado Amilcar Martins, a proposição em epígrafe tem por 
objetivo sol1c1tar ao Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais 
informações por escrito sobre os custos operacionais das manobras 
realizadas na região da Usina Hidrelétrica de Furnas. 

Em virtude da natureza do requerimento, cabe à Mesa da Assembléia emitir 
seu parecer, conforme preceitua o art. 79, VIII , "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Constituição Estadual , na Subseção 11 - Das atribuições do Governador 

do Estado, dispõe, no seu art. 90, XXV, "in verbis": "Compete privativamente 
ao Governador do Estado exercer o comando superior da Polícia Mil itar, 
promover seus oficiais e nomeá-los para os cargos que lhes são privativos". 

A intençã_? do legislador constitucional se faz revelar mais uma vez quando, 
na Subseçao 11 - Da Segurança Pública, dispõe no seu art. 137: "A Polícia 
Civil e a Polícia Militar se subordinam ao Governador do Estado". 
. O PC:der de polícia , "in casu", foi exercido como um mecanismo para conter 

s1tuaçao em que o Governador, no exercício do seu poder discricionário, 
legalmente amparado, entendeu se revelar contrária, inconveniente ao 
interesse público, ao desenvolvimento e à segurança do nosso Estado. 
_Entend~mos , além do mais, que a questão apresentada pelo requerimento 

nao esta corretamente endereçada, atropelando a hierarquia proposta 
constitucionalmente, tendo em vista que a manobra realizada foi declarada de 
treinamento regular da corporação, ordenada pelo seu comandante supremo -
o Governador do Estado. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Requerimento n° 800/99. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia , 4 de novembro de 1999. 
Anderson Adauto, Presidente - Durval Ângelo, relator - Dilzon Melo - Gil 

Pereira. 
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Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Destinação da reunião - Execução do Hino Nacional - Palavras do Sr. 
Presidente - Palavras do Deputado Cristiano Canêdo - Palavras do Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva - Palavras do Deputado João Pinto Ribeiro - Palavras do 
Deputado Antônio Carlos Andrada - Palavras do Sr. Pio Soares Canêdo 
Júnior - Apresentação do Coral da ASLEMG - Entrega de placa -
Encerramento. 

Comparecimento 
-Comparecem os Deputados: 
Anderson Adauto - Durval Ângelo - Gil Pereira - Adelino de Carvalho -

Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela -
Alberto Bejani - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins -
Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio Júlio - Arlen Santiago -
Bené Guedes - Carlos Pimenta - César de Mesquita - Chico Rafael - Cristiano 
Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Doutor 
Viana - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Daladier - Elaine 
Matozinhos - Elbe Brandão - Elmo Braz- Fábio Avelar - Glycon Terra Pinto -
Hely Tarqüínio- Ivo José- João Leite- João Pinto Ribeiro- Jorge Eduardo de 
Oliveira - José Henrique - José Milton - Luiz Fernando Faria - Márcio 
Kangussu- Maria José Haueisen- Maria Olívia- Mauri Torres- Mauro Lobo-
Miguel Martin i - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rêmolo 
Aloise - Sebastião Costa -Wanderley Ávila . 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Às 20h15min, declaro 

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

Ata 
- O Deputado César de Mesquita , 2°-Secretário "ad hoc", procede à leitura 

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

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa os 
Exmos. Srs. Pio Soares Canêdo Júnior, representante da família do 
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homenageado; Desembargador José Brandão de Rezende Filho, 
representante do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, 
Desembargador Sérgio Lellis Santiago; Carlos Fernando, Prefeito Municipal 
de Muriaé; Geni Carneiro da Rocha, Presidente da Câmara Municipal de 
Muriaé; e José Alcino Bicalho, Cônsul do Reino do Marrocos em Minas 
Gerais ; e o Deputado Cristiano Canêdo, um dos autores do requerimento que 
deu origem a esta homenagem. 

Destinação da Reunião 
O Sr. Presidente- Destina-se esta reunião a homenagear a memória do Dr. 

Pio Canêdo, pelos relevantes trabalhos prestados ao Estado ao longo de sua 
vida. 

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

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

Palavras do Sr. Presidente 
limos. Srs. Pio Canêdo Júnior, Desembargador José Brandão de Rezende 

Filho, Dr. Carlos Fernando, Vereador Geni Carneiro, José Alcino Bicalho e 
Deputado Cristiano Canêdo, autor do requerimento, senhoras e senhores 
presentes, dizia Paul Valéry, o consagrado intelectual francês, que o grande 
homem morre duas vezes . Primeiro, como homem; depois, como grande 
homem. Pois é assim que nos sentimos com o recente falecimento de Pio 
Soares Canêdo: sua morte foi para nós dupla perda, já que nos privou de um 
dos grandes mineiros deste século. 

Minas sempre constituiu celeiro de talentos, particularmente em se falando 
de pol íticos e de homens públicos. A semente dos ideais da Inconfidência 
aqui germinou, gerando muitos vultos que se notabilizaram no trato da causa 
do povo. Desde a chamada República Velha, o cenário nacional viu 
despontar, vindas das Alterosas, personalidades do porte de Afonso Pena, 
Delfim Moreira, Bias Fortes, Juscelino Kubitschek, Pedro Aleixo, Mílton 
Campos, Tancredo Neves e, por último, mas não menos, Pio Soares Canêdo. 
Sobrevivendo à maioria dos contemporâneos ilustres, nosso homenageado 
era considerado, com justiça, um dos sábios da política mineira. 

Um mergulho na biografia de Pio Canêdo constitui verdadeira aula de arte 
política, no melhor sentido da palavra, e de dedicação ao bem público. Desde 
os tempos de Muriaé, onde ilustrou a Câmara Municipal e a Prefeitura, ao 
longo da trajetória em que, também, ocupou interinamente o Palácio da 
Liberdade, deu-nos ele lições de inteligência, sagacidade e compromisso para 
com o povo. Porque intel igente e sagaz ele foi , da mesma forma que o 
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compromisso se traduzia em capacidade de conciliação, honestidade e 
coragem . 

Veja-se, por exemplo, sua atuação durante o Governo do Dr. Israel 
Pinheiro. Minas Gerais era , à época, uma praça sitiada, onde o Executivo, 
naquela época, democraticamente eleito, contrastava com a ditadura militar 
encastelada em Brasília. Pois foi graças ao trabalho objetivo e principalmente 
discreto de Pio Canêdo que Israel conseguiu governar e, principalmente, 
impedir que aqu i tivéssemos uma intervenção. 

Esse foi apenas um dos belos lances da vida de nosso homenageado. Quis 
Deus que ele estivesse entre nós por nada menos que 90 anos, durante os 
quais fez valer sua contribuição inestimável. E quis Deus, também, que seu 
passamento se desse em Ouro Preto, berço do ideal libertário das nossas 
Minas Gerais. 

Aos familiares do Dr. Pio Soares Canêdo - que têm nesta Casa digno 
representante na pessoa do ilustre companheiro Deputado Cristiano Canêdo -
, apresentamos a mensagem de apreço do Palácio da Inconfidência . Estejam 
certos de que a figura do patriarca extrapolou o círculo da família p~ra se 
inserir na História, como exemplo perene de mineiridade e civismo. E esse 
exemplo que nós, representantes do povo na Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais, procuramos seguir no cumprimento da missão a nós 
delegada. Muito obrigado. 

Palavras do Deputado Cristiano Canêdo 
Sr. Presidente, demais componentes da Mesa, Srs. Deputados, demais 

convidados para esta cerimônia , Pio Canêdo certamente saiu da vida para 
ficar na história. Espírito conciliador por natureza, Pio conquistava todas as 
pessoas com seu carisma e caráter. Militante fiel do histórico PSD de 
Juscelino, Tancredo Neves e outros , Pio Canêdo foi um dos membros mais 
dignos e ativos desta Casa, por 12 anos, chegando a presidi-la em 1962. 

Em 1966, bem no início da ditadura militar, renunciou ao mandato 
parlamentar para se tornar Vice-Governador de Israel Pinheiro. Foi nesse 
período que, dando prova de sua capacidade de articulação, neutralizou, com 
habilidade e sabedoria , ações truculentas do regime que pôs a pique a 
democracia no País. 

Sempre disponível para o trabalho em prol da coletividade, exerceu 
diversos cargos na administração pública, imprimindo sempre a marca da 
seriedade e da competência . 

Para ele, a pol ítica era uma arte e um ideal , aos quais se entregou de forma 
abnegada , com a paixão ardente de quem trabalha por uma causa nobre. 

A vida inteira, sem jamais trair os princípios da ética e da convivência 

~~----------------------------------------------------------_/ 



262 
civi! izada com os adversários, batalhou pelo verdadeiro sentido da ação 
pol1t1ca: buscar o bem-estar coletivo e a melhoria da sociedade; combater, de 
modo pertinaz, a mentalidade estreita e obtusa do fisiologismo; lutar pelo 
resgate dos pobres e excluídos; possibilitar condições de vida digna para 
todos. 

Homem público que sempre se pautou pela retidão de caráter, dono de 
inigualáveis qualidades humanas, esse legítimo representante da melhor 
estirpe pol ít ica de Minas cultivava, como poucos, a prudência , a paciência , a 
tolerância, a fidalguia e o pendor para a conciliação. 

Nascido na Muriaé do início do século, foi lá que ele fez nome e conquistou 
fama como político simples , que se identificava com o povo humilde de sua 
terra . A todos o Dr. Pio atendia de coração aberto e com elegância, sempre 
solícito e sensível aos apelos da população carente. 

Para nós, os que ficamos - parentes e amigos -, ele deixa o seu passado de 
cidad_ão digno e honrado, o seu exemplo de retidão de caráter, a lembrança 
mdelevel de seu carisma e simplicidade envolventes. Muito obrigado. 

Palavras do Deputado Dalmo Ribeiro Silva 
Exmo. Sr. Deputado Anderson Adauto, DD. Presidente da Assembléia 

Leg islativa do Estado de Minas Gerais ; limo. Sr. Pio Canêdo Júnior 
representante da família do homenageado; Exmos. Srs. Desembargador José 
Brandão de Rezende Filho, representante do Presidente do Tribunal de 
Justiça, Desembargador Sérgio Lellis Santiago; Carlos Fernando, DD. 
Prefeito Municipal de Muriaé; Vereador Geni Carneiro da Rocha DD 
Presidente da Câmara Municipal de Muriaé; José Alcino Bicalho, Côn~ul d~ 
Reino do Marrocos em Minas Gerais; caríssimo colega e amigo Deputado 
Cristiano Canêdo, autor do requerimento que deu origem a esta reunião; 
meus senhores, minhas senhoras, imprensa aqui presente, entre as várias 
atividades humanas, a política é, sem dúvida, uma das mais nobres. Não foi 
por mero acaso que Platão, um dos maiores pensadores do Ocidente, ao 
tr~çar os contornos de seu Estado ideal , a reservou aos filósofos. Segundo o 
celebre autor dos "Diálogos", a preparação para as tarefas de governo só se 
completaria quando o candidato, com mais de 50 anos, dominasse os 
segredos da dialética e fosse um mestre na arte de submeter os impulsos dos 
estratos mais grosseiros de seu ser aos comandos soberanos da razão. 

Ainda segundo o autor, o político deveria ser despojado de qualquer apego 
ao poder, exercendo o mando, quando esse lhe fosse confiado, mais como o 
cumprimento de um dever para com a comunidade que como um benefício ou 
uma prerrogativa. 

Uma análise, mesmo que superficial , nos mostra como são difíceis de se 
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encontrar nas coletividades homens de tal têmpera , que se façam dignos da 
vocação para a vida pública e a exerçam com o desapego, a coragem e a 
retidão que ela exige. 

Para as sociedades que os possuem, eles são dádivas de Deus, pois 
mantêm a unidade dos cidadãos e fazem prevalecer os princípios da justiça e 
da convivência harmônica, sem usar da força , mas a partir, simplesmente, da 
leg itimidade de sua autoridade moral. Por isso, é fáci l avaliar a extensão da 
perda quando um desses espíritos de escol parte em busca de paragens mais 
excelsas para receber a glória que fez por merecer. 

No último 21 de agosto, Minas ficou mais pobre. Deixou-nos o Dr. Pio 
Canêdo. Num tempo em que as razões econômicas querem suplantar as 
outras dimensões do ser humano, em que o amor à causa pública 
freqüentemente cede lugar às motivações egoístas e mesquinhas, sua morte 
representou para nós uma perda irreparável. 

Nosso homenageado nasceu de uma das mais tradicionais estirpes 
mineiras. De Muriaé, celeiro de vocações políticas, a fam ília Canêdo 
agigantou-se para brilhar como estrela de primeira grandeza na constelação 
dos grandes vultos da história de Minas. Afonso Augusto, respeitado chefe 
político local , divid iu com a esposa, D. Maria Soares Canêdo, a tarefa de 
educar os filhos, na observância dos mais elevados princípios éticos, no 
cumprimento do dever e na dedicação incondicional à vivência da cidadania . 

Antes de ingressar na vida pública , o Dr. Pio Canêdo exerceu , com 
brilhantismo, a advocacia em sua terra natal , em Belo Horizonte, na Zona da 
Mata e no vale do rio Doce, fazendo luzir o fulgor da sua privilegiada 
inteligência em comarcas do Rio de Janeiro, do Espírito Santo e em outros 
locais do Brasil. 

As lides forenses alimentaram-lhe na alma o ímpeto humanitário e a 
vontade de servir, encaminhando-o à carreira política. Na Câmara de Muriaé, 
tomou gosto pelo debate democrático e iniciou-se naquela que seria a paixão 
de uma vida toda: a luta pelo bem comum e pela causa do povo. Numa 
trajetória em que os êxitos se sucediam, foi Prefeito da cidade natal e, ao 
término do mandato, foi convocado a emprestar sua inteligência e capacidade 
ao Executivo mineiro. Ocupou várias Secretarias de Estado e fez parte, como 
membro do Conselho Consultivo, do Banco Mineiro da Produção, no Governo 
Juscel ino Kubitschek, que colocaria Minas, defin itivamente, no caminho da 
modernidade e do desenvolvimento. Em 1951 , Pio Canêdo passa a integrar 
esta Casa como um dos mais atuantes parlamentares de que dá notícia a 
história desta instituição. Por três vezes consecutivas, o povo o conduziu a 
este parlamento, demonstrando sua incondicional confiança nas qualidades e 
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na sabedoria do grande líder. Aqui ocupou funções de relevo, tendo-lhe o 
espírito conciliador e a capacidade de diálogo conduzido à Presidência do 
Legislativo mineiro. Na 53 Legislatura , interrompeu o mandato para exercer o 
honroso cargo de Vice-Governador do Estado. 

Depois de ter integrado a diretoria da Fundação João Pinheiro, exerceu a 
Vice-Presidência do BEMGE e participou da Comissão de Limites Minas-
Espírito Santo. Por indicação do Ministro da Justiça, lbrahim Abi-Ackel , 
presid iu ainda o Conselho Nacional de Política Penitenciária . 

Deus nos levou o Dr. Pio Canêdo! Deixou-nos, entretanto, o maior legado 
moral e humano que ele construiu em décadas de incondicional dedicação à 
causa da justiça e da democracia. Seus ideais permanecem vivos entre nós, 
incorporados aos bens mais val iosos do patrimônio espiritual mineiro, 
encarnados em seus descendentes, que dão continuidade à história política 
da própria família . 

Tributamos a toda a família, na pessoa do nobre colega Deputado Cristiano 
Canêdo, justa e reverente homenagem, reconhecendo no seu caráter 
irretorquível um grande exemplo a ser seguido, como luzeiro a clarear os 
caminhos das nossas Minas Gerais. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - A Presidência gostaria de informar aos presentes que a 
coleção "Memória Política de Minas" teve a honra de contar com a 
contribuição do nosso homenageado, que concedeu entrevista aos 
pesquisadores da Assembléia que participaram da elaboração do livro que 
contém a biografia do Dr. Pio Canêdo. Esse livro pode ser adquirido na saída 
do Plenário. 

Palavras do Deputado João Pinto Ribeiro 
Sr. Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado Anderson Adauto; 

demais autoridades que compõem a Mesa; parentes e amigos de Pio 
Canêdo; meus senhores; minhas senhoras; Srs. Deputados; saudar a 
memória de Pio Canêdo é homenagear o que de mais nobre existe na 
política , a política com "p" maiúsculo, virtude que muitos homens públicos de 
Minas souberam e sabem cultivar. Ao ouvirmos o nome de Pio Canêdo surge 
em nossa mente um rico painel de imagens e lembranças de uma bela folha 
de serviços prestados ao povo mineiro e aos brasileiros em geral. A vida de 
Pio Canêdo confirma a tradição, ao projetar para todo o Brasil os valores 
essenciais que alguns políticos de Minas Gerais imortalizaram: a idoneidade 
no trato da coisa pública , a firmeza de princípios e os ideais de liberdade bem 
dosados com o bom-senso e o espírito de conciliação . 

Pio Canêdo ocupou praticamente os mais importantes cargos da atividade 
polít ica como parlamentar ou como administrador, deixando em todos eles as 
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marcas da sua personalidade culta, honesta e lúcida. Destacam-se, nessa 
respeitável trajetória cívica, a sua atuação como parlam~ntar na As~en:_bléia 
Legislativa de Minas; no Governo Estadual , como Secretano; na Com1ssao de 
Limites Minas-Espírito Santo; e na Presidência do Conselho Nac1onal de 
Política Penitenciária. 

Não tive a felicidade de desfrutar da boa companhia de Pio Canêdo por 
muito tempo, porém esse curto período bastou para impressionar-me 
vivamente, pelo porte elevado de sua figura em todos os campos da atividade 
social e familiar. A propósito, foi no intenso convívio com dois de seus 
familiares - Ronaldo Canêdo, com quem durante longos anos trabalhamos 
nesta Casa, sendo sempre um exemplo de seriedade, dedicação e de 
honestidade, lembrando sempre o Dr. Pio Canêdo; e, mais recentemente ~ 
com Cristiano Canêdo, companheiro da atividade parlamentar - que percebi 
também a presença daquelas magníficas virtudes características do cidadão 
consciente e do ser humano realizado, que, tenho certeza, foram 
influenciadas pelo modelo inesquecível de Pio Canêdo. _ 

Lamentamos neste momento, que a política contemporanea, tão 
necessária par'a a solução dos graves problemas da população, não possa 
ostentar tantos nomes como o de Pio Canêdo. 

Por isso, hoje, mais do que nunca, o seu exemplo inconfundível •. qu~ cri~u 
seguidores em todas as épocas, poderá constituir-se em fonte ?~ msp1raçao 
para todos quantos se proponham a militar no campo_ da poilt1ca, em s~a 
missão maior de serv1r ao povo com d1gn1dade e ded1caçao. MUlto Obngado. 

Palavras do Deputado Antônio Carlos Andrada 
Exmo. Sr. Deputado Anderson Adauto, Presidente da ~ssen;bl~ia 

Legislativa do Estado de Minas Gerais; limo. Sr. Pio Soares Canedo Jun1or; 
representante da família do homenageado; Exmo. Sr: Desembarg~dor Jose 
Brandão de Rezende Filho, representante do Pres1dente do Tnbunal de 
Justiça, Desembargador Sérgio Lellis Santiago; Exmo. Sr .. Dr. ~arlos 
Fernando, Prefeito Municipal de Muriaé; Exmo. Sr. Vereador Gem Car~e1ro .da 
Rocha, Presidente da Câmara Municipal de Muriaé; Exmo. Sr. Jose Alemo 
Bicalho Cônsul do Reino do Marrocos em Minas Gerais; Exmo. Sr. Deputado, 
prezadí,ssimo colega, Cristiano Canêdo, autor do reque.rimento que deu 
origem a esta homenagem, prezados familiares, ~onv1d_ados , prezados 
parlamentares, sumamente honrado com a minha des1gnaça~ para fa~ar em 
nome da bancada da Minoria, na oportunidade desta reumao espec1al em 
homenagem à memória dessa exponencial figura ~a . ~o!ítica min~ira , o 
saudoso Dr. Pio Soares Canêdo, convocada por 1n1C1at1va dos Ilustres 
Deputados Cristiano Canêdo e Dalmo Ribeiro Silva, desejo afirmar, 

~L_ ______________________________________________ _J 
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inicialmente, que é com grande satisfação que o faço, na cond ição de homem 
público que compreende a dimensão da magnífica obra política que realizou , 
e como cidadão mineiro que se sente orgulhoso de ter nos anais da sua 
história uma personalidade de tão grande magnitude. 

Dando o exato relevo à personalidade de Pio Canedo no quadro histórico 
da pol ítica mineira, podemos dizer, sem receio de errar, que um homem da 
formação e da estatura desse grande ex-governante do nosso Estado não se 
imporia à memória dos seus concidadãos, não fora , ao lado de suas 
realizações materiais, os valores morais que a sua figura incorporou à história 
de Minas, entre as quais se sobressaíram , principalmente, a sua honestidade 
pessoal no trato das coisas do Estado, o seu idealismo e as suas qualidades 
de político probo, sério e sempre devotado às causas de Minas. Com a sua 
morte, podemos dizer que Minas perdeu um político, um homem público na 
verdadeira acepção da palavra. 

Nascido em Muriaé, muito cedo Pio Soares Canêdo sentiu-se atraído pela 
política . Após bacharelar-se em Direito pela Faculdade de Direito da 
Universidade de Minas Gerais, no ano de 1931 , retornou à sua terra natal , 
onde iniciou suas atividades na advocacia , atuando em diversas comarcas da 
Zona da Mata e do vale do rio Doce, e ainda nos Estados do Rio de Janeiro e 
do Espírito Santo. Mas, já em 1936, não resistindo à sua natural vocação, 
candidatou-se, pelo antigo Partido Republicano Mineiro, a Vereador à Câmara 
Municipal de Muriaé, onde teve atuação destacada, até ser nomeado Prefeito 
daquele município, em 1943. 

A partir daí , o seu nome começou a projetar-se no ambiente administrativo 
do Estado. Em 1946 foi escolhido pelo então Interventor Federal em Minas, 
Júlio Ferreira de Carvalho, para exercer o cargo de Secretário do Interior e 
Justiça. No governo seguinte foi nomeado pelo Interventor Noraldino Lima 
Secretário de Estado da Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho, e, 
posteriormente, no Governo Juscelino Kubitschek de Oliveira, passou a fazer 
parte do Conselho Consultivo do Banco Mineiro da Produção, tendo ali 
permanecido por quatro anos. Em todas essas funções deu contribuição 
exemplar, seja pela eficácia do trabalho realizado, seja pela postura sempre 
ética e digna, conciliatória mas efetiva , características próprias da boa 
mineiridade. 

Eleito Deputado Estadual , permaneceu Pio Canêdo na Assembléia 
Legislativa por três legislaturas seguidas, a partir de 1955, sendo que, em 
1962, presidiu, com invulgar brilho, esta Casa Legislativa . Durante esse 
período, intensificou-se a sua atividade política, quando ficaram evidenciadas 
as suas inegáveis qualidades de liderança, não só dentro de seu partido, o 
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PSD, como também das bancadas da Maioria e da Minoria . 

No transcurso da 3a Legislatura da Assembléia , Pio Canedo veio a 
renunciar ao mandato, para assumir o cargo de Vice-Governador do Estado, 
eleito que fora na chapa de Israel Pinheiro, em cuja administração teve papel 
de grande relevo, chegando mesmo a exercer, temporariamente, a Chefia do 
Governo. Como Vice-Governador, pôde Pio Canêdo revelar suas natura1s e 
verdadeiras qualidades de homem público, muito tendo contribuído para o 
êxito da gestão de Israel Pinheiro - que alguns consideravam hostil ao 
Governo Federal , que sobreveio à revolução de 1964 -, graças ao seu espírito 
conciliador e à sua atuação harmonizadora das diversas correntes políticas 
então existentes. 

Mas Pio Canêdo nunca deixou a vida pública. Após findo o seu mandato, 
exerceu ainda vários outros cargos. Depois de ter integrado a diretoria da 
Fundação João Pinheiro, passou a exercer a Vice-Presidência do Banco do 
Estado de Minas Gerais. Participou também da Comissão de Limites Minas-
Espírito Santo, contribuindo para que se eliminassem os antigos c~nflit~s 
lindeiros entre os dois Estados, tendo presidido, posteriormente, por 1nd1caçao 
do então Ministro da Justiça lbraim Abi-Ackel , o Conselho Nacional de Pol ítica 
Penitenciária. 

Durante todo esse tempo, e até sobrevir-lhe a morte, que tanto lamentamos, 
aos 90 anos, nunca deixou Pio Soares Canêdo de interessar-se pelos 
acontecimentos políticos do Estado e do País, os quais acompanhava com 
inexcedível interesse e discernimento, a ponto de ser freqüentemente 
convocado pelos sucessivos governantes de nosso Estado, p~ra 
aconselhamento e troca de idéias, sempre que algum problema de ma1or 
relevância ou gravidade surgisse no cenário político mineiro. Deixa assim 
essa notável figura uma lacuna que dificilmente será preenchida, pelo muito 
que sua vida representou para o Estado de Minas Gerais . . 

Ao encerrar a minha alocução, Sr. Presidente, o faço ressaltando, ma1s uma 
vez, a minha enorme satisfação. Tive a honra e o prazer de ter conhecido o 
Dr. Pio Canêdo e de ter estado com ele em diversas ocasiões. E, em todas 
elas, observava atento, como um atento aluno, o seu jeito, suas expressões e 
as suas sábias lições. E agia assim porque, desde jovem, criança ainda, 
ouvia de meus pais e avós palavras de admiração e respeito para com e~e . 
Era uma posição que se colocava acima das lides políticas, numa d1mensao 
talvez rara , naqueles tempos de UDN e PSD. Mas era assim . Muito obrigado. 

O Sr. Presidente (Deputado Cristiano Canêdo) - Com a palavra, o Sr. P1o 
Soares Canêdo Júnior, que falará em nome da família do homenageado. 

Palavras do Sr. Pio Soares Canêdo Júnior 

~~------------------------------------------------------~ 
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Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa , Deputado Anderson 

Adauto; autoridades que compõem a Mesa; senhoras e senhores; prezados 
amigos; modestamente, sucedo os oradores Dalmo Ribeiro, Antônio Carlos 
Andrada e João Pinto Ribeiro, em nome da família e, em especial , de minhas 
irmãs Auta lsla, Ângela e Cândida, pontuando reflexões e sentimentos que 
transbordam nesses dias difíceis de dor e lembranças, tantas as lembranças 
e tantos os exemplos que nos ficam de nosso pai. 

Tem esta solenidade significado especial ao reunir amigos, um valor maior 
de Pio Canêdo, que tinha o gosto de cultivar as amizades com fidelidade, 
carinho e dedicação sempre exclusivos, amizades sól idas, que nos confortam 
em sua ausência. Tem esta homenagem sentido especial por partir desta 
Casa Legislativa , da democracia representativa mineira, do parlamento que 
ele presidiu , onde exerceu três mandatos e exercitou a arte da política com 
raro espírito conciliador e senso de justiça, como me contam a história, o 
nosso convívio e minhas reminiscências da infância, pois outro homem ele 
não era junto à fam ília. 

Através desta solenidade, colhe-se, portanto, um simbolismo sugestivo: os 
representantes do povo mineiro, reunidos na Assembléia Legislativa , prestam 
culto, junto aos parentes e amigos, à memória de um homem público que, 
podemos dizer, foi um legítimo representante do povo mineiro, como homem 
e como cidadão. 

Representante do povo mineiro como cidadão, porque, na vida pública, 
sempre exerceu seus mandatos ungido pelo voto popular. Representante do 
povo mineiro como homem, porque bem poucos, tanto quanto ele, simbolizam 
as características dos montanheses. 

Somos mineiros todos os que, eventualmente, nascemos no abençoado 
solo de Minas Gerais . Porém, quantos aqui nascem que, ao longo da vida, 
nada fazem por merecer as tradições indeléveis do modo de ser do povo das 
Alterosas? 

Outros tantos, no entanto, são os que, por seu modo de ser e de agir, são e 
agem como verdadeiros mineiros, pois nossos maiores edificaram , nesta 
província brasileira , uma civilização peculiar, que lutamos por honrar e nos 
manter firmes no propósito de preservar para sempre. 

Hoje, aqu i nos reunimos para dizer a nós mesmos e às gerações que nos 
hão de suceder que consideramos ser essa uma forma virtuosa e digna de 
viver, pela qual vale a pena nos sacrificarmos, porque, fora dela, no nosso 
modo mineiro de entender, a vida perde a nobreza de seu sentido. 

De autor anônimo, ficou-nos uma indelével apreciação sobre esse caráter 
dos mineiros, afi rmando que "ser mineiro é ter simplicidade, pureza e 
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modéstia, coragem e bravura, é ser singelo, sóbrio e reservado, é falar baixo, 
conversar pouco e escutar muito, é ter fidalgu ia nos atos e grandeza nos 
ideais". Conclui afirmando que "ser mineiro é ser religioso, conservador, do 
mesmo natural recolhido e grave; é cultivar as letras e as artes , ser poeta e 
literato; é viver nas montanhas, é ter vida interior, é pensar na Pátria, gostar 
de política e amar a liberdade". . . _ 

Na juventude, procurei , certa feita , descobnr - como e tao comum_ aos 
jovens -a origem do nome de minha fam ília- Canêd?- e descobn , atra_ves de 
Antenor Nascentes e de Mansur Guérios, que os arabes legaram mumeras 
palavras ao vocabu lário dos povos de origem_ latina, sendo uma delas ? verbo 
"Kanata", que gerou "Canet" na França, Canedo na Espanha e Canedo em 
Portugal , significando sóbrio, temperado, prudente. 

Haverá virtudes mais mineiras do que ser sóbrio no modo de viver, de 
vestir, de falar, de agir; ser temperado em suas ambições, nas lutas e fad igas; 
ser prudente no aconselhamento e nas atitudes, construindo uma carreira 
pol ítica sem nunca machucar alguém, como lembrou há pouco, por ocasião 
de seu falecimento, o venerando sacerdote? 

Em seu "Pequeno Tratado das Grandes Virtudes", André Comte-Sponville, 
entre as 18 virtudes que considera cardeais , arrola, exatamente, a 
temperança e a prudência , considerando que "ser temperante é poder 
contentar-se com pouco; mas não é o pouco que importa, é o poder e é o 
contentar-se", pois alguns podem ter pouco sem se revelarem temperantes; 
serão temperantes aqueles que, tendo, ou podendo ter muito, satisfazem-se 
com o pouco. 

Para o referido filósofo francês da modernidade, a polidez é a origem das 
virtudes; a fidelidade, o seu princípio; a prudência , a sua condição. Polidez, 
fidelidade, prudência ... A polidez foi uma grande marca do modo de agir do 
homenageado de hoje; sua fidel idade às origens - à querida terra natal, 
Muriaé, uma constante ; e a prudência, sua característica como forma de ação 
política . . 

Essas divagações, senhoras e senhores , servem para demonstrar aos ma1s 
autorizados representantes do povo mineiro a nossa profunda gratidão não só 
pela iniciativa desta sessão solene, como também pela análise da biografia do 
nosso saudoso pai , considerado um dos últimos, senão o último 
representante de uma geração de homens públicos , que elevou a polít ica 
mineira às culm inâncias de um verdadeiro parad igma. 

Discreto, cauteloso, previdente, porém firme e determinado, sem fazer 
alarde de suas virtudes e coragem, sua vida desenrolou-se ao longo de uma 
época contu rbada pelos movimentos políticos , sem que se desviasse de sua 
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linha de conduta . Deixou incontáveis exemplos de atitudes a comprovar como 
sempre procurou consolidar os princípios democráticos, as virtudes 
republicanas e prestigiar a autoridade civil , emanada do voto popular, 
principalmente nos movimentos revolucionários, que, a todo :> Instante, 
exigem demonstrações de coragem - a dignidade sob pressao - como 
definida por um estadista americano. 

Há pouco tempo, tornou-se conhecido o episódio de sua missão junto ao 
Governo Federal , visando à preservação do mandato do saudoso Governador 
Israel Pinheiro, coroada de êxito . Mas poucos sabem que, entre os 
desdobramentos dele, outros episódios evidenciaram-lhe a coragem e a 
firmeza de atitude. 

Quando ele assumiu o Governo do Estado, por motivo de viagem ao 
exterior do então Governador Israel Pinheiro, determinada autoridade militar, 
no exercício de função relevante no Secretariado, em vez de ir despachar 
pessoalmente com o governante, resolveu incumbir seu Chefe de Gabinete 
de despachar determinados expedientes que considerava urgentes, talvez 
para testá-lo. Recebeu como resposta , transmitida pelo também Chefe de 
Gabinete do Governador, que os deixasse com ele para serem 
posteriormente despachados. . _ 

Entendendo o "recado", o Secretário verificou que outro cammho nao lhe 
restava senão ir pessoalmente, como deveria ter feito desde o primeiro 
instante. 

Nesse intervalo, o Governador havia admitido, em audiência , um Deputado 
Federal e, avisado da presença do mencionado Secretário, determinou-lhe 
que esse aguardasse, pois, "pelo protocolo, Deputado Federal tem 
precedência hierárquica sobre Secretário de Estado", justificou . 

Concluída a audiência do Deputado, recebeu o Secretário e, ante a 
insistência deste para que despachasse prontamente os expedientes, 
recomendou-lhe que os deixasse em sua mesa, esclarecendo-lhe que: "quem 
decide sobre a urgência das medidas administrativas estaduais é o 
Governador do Estado". Como resultado, a referida autoridade mudou a sua 
apreciação sobre a figura do Sr. Pio Canêdo, passando a demonstrar-lhe 
grande respeito e admirar-lhe a firmeza . 

Talvez a divulgação desse pequeno episódio não fosse do agrado dele, 
sempre discreto, tanto que só os íntimos e auxi liares mais próximos tiveram 
dele conhecimento. Mas meu modesto depoimento, hoje, visa tão-somente ao 
conhecimento de todos os fatos, da época e das condições em que se 
desenrolaram. Após eloqüentes demonstrações de conhecimento de sua 
biografia , evidenciando a grandeza dos oradores que se fizeram ouvir, que 
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sejam conhecidos também esses pormenores, que, nos dias correntes, 
distantes no tempo e sem a vivência dos perigosos momentos então 
experimentados, podem parecer banais e corriqueiros . 

Enfim, Srs. Deputados, senhoras e senhores , caríssimos amigos, "ecce 
homo". Parafraseando outro grande mineiro: sóbrio, como é do gosto dos 
mineiros, temperado, como convém à República , e prudente, como aconselha 
a sã política . 

Agradeço novamente e enalteço as palavras do Exmo. Sr. Presidente desta 
Casa, Deputado Anderson Adauto, e dos nobres Deputados Dalmo Ribeiro, 
Antônio Carlos Andrada e João Pinto Ribeiro. Agradeço ao Deputado 
Cristiano Canêdo, nosso primo afetuoso. A família , por mim representada , só 
tem uma expressão para demonstrar a profundidade de sua emoção, 
dizendo, a todos e a cada um aqui presente, num comovido abraço, muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto)- A assessoria do Deputado 
lbraim Abi-Ackel comunica a todos aqui presentes que, exatamente neste 
momento, o Deputado está no Plenário da Câmara Federal , fazendo o mesmo 
que estamos fazendo aqu i: um discurso enaltecendo o nosso homenageado. 

Apresentação do Coral da ASLEMG 
O Sr. Presidente - Convidamos os presentes a ouvir a apresentação do 

Coral da ASLEMG, sob a regência de Guilherme Bragança, que também é 
servidor desta Assembléia Legislativa . 

-Procede-se à apresentação do Coral da ASLEMG . 
Entrega de Placa 

O Sr. Presidente - A Presidência convida o Deputado Cristiano Canêdo a, 
em nome da Assembléia Legislativa, passar às mãos do Sr. Pio Soares 
Canêdo Júnior uma placa alusiva a esta homenagem, com os seguintes 
dizeres: "In memoriam, a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
tributa ao Dr. Pio Soares Canêdo a homenagem do povo mineiro, enaltecendo 
sua notável trajetória na vida pública e sua figura humana exemplar, com os 
méritos singulares que fazem gravar seu nome na galeria dos grandes vultos 
de nossa história. Belo Horizonte, 26 de outubro de 1999". 

- Procede-se à entrega da placa. 
Encerramento 

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus agradecimentos às 
autoridades e aos demais convidados pela honrosa presença, em especial ao 
Sr. Pio Soares Canêdo Júnior e aos outros familiares de nosso ilustre 
homenageado, bem como ao Coral da ASLEMG, e, cumprido o objet iv~-da 
convocação, encerra a reun ião, convocando os Deputados para as reun1oes 
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extraordinárias de amanhã, dia 27, às 9 e às 20 horas, nos termos do edital 
de convocação, e para a reunião ordinária da mesma data, às 14 horas, com 
a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 43a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 27/10/99 
Presidência dos Deputados Anderson Adauto, José Braga, Durval Ângelo e 

Gil Pereira 
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: Ata - 2a Parte (Ordem do 

t?ia) : Requerimento do Deputado Álvaro Antônio; discursos dos Deputados 
Alvaro Antônio e João Leite; questão de ordem ; discursos dos Deputados 
Márcio Cunha, Hely Tarqüínio, Miguel Martini , Sebastião Costa e Carlos 
Pimenta; aprovação; declarações de voto; discursos dos Deputados Miguel 
Martini e Márcio Cunha - Discussão e Votação de Proposições: 
Prosseguimento da discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição 
de Lei no 14.125; discurso do Deputado Hely Tarqüínio; questões de ordem ; 
chamada para recomposição de "quorum"; existência de número regimental 
para a continuação dos trabalhos; discursos dos Deputados Miguel Martini e 
Sebastião Costa ; questões de ordem ; chamada para recomposição de 
"quorum"; existência de número regimental para a continuação dos trabalhos; 
discursos dos Deputados Sebastião Costa e Antônio Carlos Andrada; questão 
de ordem; chamada para recomposição de "quorum"; existência de número 
regimental para a continuação dos trabalhos; discurso do Deputado Antônio 
Carlos Andrada ; questão de ordem - Encerramento. 

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

Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho 
Silveira - A ílton Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da 
Silveira Júnior - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Ami lcar Martins - Antônio 
Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arlen 
Santiago- Bené Guedes- 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 - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqü ínio - lrani Barbosa - Ivo 
José - João Batista de Oliveira - João Leite - João Pinto Ribeiro - Jorge 
Eduardo de Oliveira - José Henrique- José Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz 
Menezes - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco 
Régis- Maria José Haueisen- Maria Olívia- Maria Tereza Lara- Mauri Torres 
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- Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo 
Pettersen - Paulo _Piau - Rêmolo Aloi~e - Rogério Correia - Sargento 
Rodrrgues- Sebast1ao Costa- Wanderley Avila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - Às 9h14min, a lista de 

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

1a Parte 
Ata 

- O Deputado Glycon Terra Pinto, 2°-Secretário "ad hoc", procede à leitura 
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições . 

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

pas~ar à 2a Parte da reunião, em sua 1 a Fase, com a discussão e votação da 
materra constante na pauta. Vem à Mesa requerimento do Deputado Álvaro 
Antônio, solicitando, na forma reg imental , que seja alterada a ordem desta 
reunião, de modo que o Projeto de Lei n° 209/99 seja apreciado em primeiro 
lugar ~ntre as matérias em fase de discus~ão . Para encaminhar a votação do 
requerrmento, com a palavra, o Deputado Alvaro Antônio. 

O Deputado Álvaro Antônio - Sr. Presidente, o Projeto de Lei n° 209/99 de 
minha autoria, tem precedência sobre o Projeto de Lei n° 302/99. Mi,nha 
solicitação se dá pela seguinte razão: o Projeto de Lei n° 302/99 prejudica 
Integralmente o Projeto de Lei n° 209/99. E o meu projeto não altera em 
absolutamente nada o Projeto de Lei n° 302/99. Daí a razão, Sr. Presidente, 
de eu ter sol icitado a inversão da pauta da reunião de ontem , tendo em vista 
qu~ durante todos esses dias em que houve obstrução o nosso projeto, por 
me1o ?e uma constante atuação da assessoria da Casa, esteve sempre em 
prrme1ro lugar. Estranhamente, ontem, quando não pude comparecer aqui por 
questões de saúde, porque estou profundamente gripado, houve um pedido 
de inversão da pauta justamente para prejudicar o projeto. 

Posteriormente, após esclarecer devidamente os fatos, vou dar nome aos 
bois, denunciando aqueles Deputados que deslealmente se utilizaram desse 
expediente na ausência de um colega . 

Sr. Presidente, o que estou ped indo não é propriamente a inversão da 
pauta , é que se faça cumprir aqu ilo que vinha acontecendo há mais de 1 O ou 
15 dias, o meu projeto ter precedência sobre o Projeto de Lei n° 302/99. A 
aprovação desse projeto prejudica frontalmente o Projeto de Lei n° 209/99, de 
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minha autoria, que trata de legalizar a maior fonte de água mineral do mundo, 
com _uma vazão de mais de 4.500.000 litros em 24 horas e com uma parte 
captavel de ma1s de 1.500.000 litros diários. 
E~tão , Sr. Presidente, não é qualquer projeto que irá impedir que uma fonte 

de agua dessa natureza tenha sua seqüência normal. Além disso, quando o 
município é uma estância hidromineral , recebe várias benesses do Governo 
Federal , o que lhe dá condições de prosperar na área das termas. Isso 
interessa não somente à cidade de Mário Campos, mas sobretudo a Belo 
Horizonte .. ~arque aquela cidade está a menos de 30km da nossa Capital. 
Portanto, e JUsto o nosso pedido. 

Até ontem .. essa Presidência manteve o projeto naquela ordem cronológica , 
mas, a pedido do Deputado João Leite, ela foi alterada. Posteriormente 
vamos saber quais foram as razões que levaram o Deputado João Leite ~ 
assim proceder, para que possamos discutir com maior profundidade e maior 
empenho aqui, neste Plenário. 

O Sr. Presidente - Para encaminhar a votação do requerimento, com a 
palavra, o Deputado João Leite. 

O Deputado João Leite* - Sr. Presidente, encaminhamos favoravelmente e 
achamos que temos que apreciar a proposta do Deputado Álvaro Antônio. 
Trata-se realmente de um município que possui uma reserva mineral , que foi 
encontrada . recentemente. Assim, interessa-nos apreciar o projeto do 
Deputado Alvaro Antônio que, é claro, será comparado ao do Deputado 
Sebastião Navarro Vieira . Gostaria de dizer que temos várias matérias 
importantes a serem apreciadas na pauta, além da discussão, em 1° turno, do 
Projeto de Lei n° 209/99, do Deputado Álvaro Antônio, que solicita inversão da 
pauta. Gostaria de chamar a atenção para outros projetos que se encontram 
na pauta e que dependem de apreciação. Estamos interessados em discuti-
los, estamos interessados em que o projeto do Deputado Álvaro Antônio seja 
posto em discussão. Temos também a discussão, em 1° turno, do Projeto de 
Lei no 302/99, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, que dispõe sobre 
reconhecimento de localidade como estância hidromineral. Pensamos que 
esses proJetos devem ser discutidos em bloco. Estaremos acompanhando, 
durante todo este dia, a votação e, especialmente, a discussão desses 
projetos. Muito obrigado. 

Questão de Ordem 
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, gostaria de levantar uma questão 

de ordem e de solicitar de V. Exa. que nos diga qual era a presença de 
Deputados em Plenário, quando houve a abertura dos nossos trabalhos, já 
que o Deputado Hely Tarqüínio nos afiançou que não havia número 
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regimental e que, mesmo assim , a reunião foi aberta . 

O Sr. Presidente - Respondendo à questão de ordem do Deputado João 
Leite, tínhamos 26 Deputados e, agora, temos 43 Deputados presentes na 
reunião. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação do 
requerimento, o Deputado Márcio Cunha. 

O Deputado Márcio Cunha - Sou favorável à solicitação do Deputado Álvaro 
Antônio, pelas razões já aludidas pelo próprio Deputado, mas gostaria de 
salientar a importância de vencermos a pauta, portanto, da importância da 
compreensão dos Deputados em relação à presença e à questão da 
obstrução. Pediria aos companheiros que avançássemos um pouco em 
relação à pauta. Sabemos que o Regimento Interno está aí para ser cumprido 
e ser utilizado por aqueles que desejam participar ativamente das reuniões . 
Esses preceitos regimentais estão disponíveis para todos . O apelo que 
fazemos é para votar esse projeto. Eu mesmo tenho um projeto, um dos 
primeiros a entrar nesta Casa, que, infelizmente, até hoje não foi aprovado. 
Trata-se de um projeto importantíssimo para o Município de Belo Horizonte. 
Ontem pedi a compreensão dos Deputados para que votássemos esse 
projeto, que trata da doação de um imóvel situado no Bairro Cidade Nova 
para a UEMG. 

Aproveito o ensejo para convidá-los para a audiência pública que tratará da 
Proposta de Emenda à Constituição n° 24, do Deputado Paulo Piau, que vai 
consagrar recursos definitivos e orçamentários para a UNIMONTES e para a 
UEMG. Muito obrigado 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação do 
requerimento, o Deputado Hely Tarqüínio. 

O Deputado Hely Tarqüínio* - Em primeiro lugar, queria apresentar um 
protesto, embora compreenda a necessidade de votar as matérias, mas V. 
Exa. começou a reunião, de fato, sem número regimental. Não havia nem 23 
Deputados quando V. Exa. disse que já havia "quorum" para a abertura dos 
trabalhos. Isso foi manipulado. Eu estava aqui, mas não vamos discutir isso. 

Sou favorável à proposta do Deputado Álvaro Antônio, em que se pede a 
inversão da pauta, a fim de apreciarmos o Projeto de Lei n° 209/99, que 
certamente vai merecer discussão desta Casa, pois trata de estabelecer os 
critérios da implantação das estâncias hidrominerais no Estado. 

Com relação à fala do ilustre Deputado Márcio Cunha, gostaria de dizer que 
ele pediu o desarquivamento de um projeto do Governador anterior e pede 
agilização. Nós o parabenizamos, mas vamos discutir essa matéria com todo 
o interesse porque percebemos que a Oposição quer valorizar os trabalhos 
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do Governador anterior, coisa que queremos fazer com o atual Governador. 

Sr. Presidente, encaminhamos favoravelmente à inversão da pauta para 
atender ao ilustre Deputado Álvaro Antônio. 

O Sr . Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação do 
requerimento, o Deputado Miguel Martini . 

O Deputado Miguel Martin i - Sr. Presidente, sou favorável e gostaria de 
fazer uma ressalva àquilo que o Deputado Márcio Cunha disse aqui . Ontem, 
fui procurado pelo Prof. Aluísio Pimenta, que deverá conversar comigo hoje e 
me disse do equívoco do Deputado Márcio Cunha em relação à doação 
desse imóvel. 

Na época, acompanhei o problema, que envolvia a questão da universidade 
na reg ião da Cidade Nova. Ocorre que é um terreno do Estado e nele ia ser 
construído, naquela época, uma delegacia de roubo de carros. Seria um 
depósito de carros roubados junto com uma delegacia. A comunidade local se 
organizou comigo, com o Deputado Federal Osmânio Pereira , com o então 
Vereador Márcio Cunha e com outros, e fomos ao Governador Eduardo 
Azeredo, que interrompeu a construção da cadeia , a construção desse 
depósito. Num ato público, numa solenidade realizada na Cidade Nova o 
Governador Eduardo Azeredo doou esse terreno para a construção de u~a 
universidade, passando-o da Secretaria da Segurança para a UEMG. Então, 
o terreno já pertence à UEMG. 

Ocorre que o problema não reside ali , o problema res ide em 
R$38.000.000,00 que o BNDES estava liberando, que já deviam ter sido 
liberados, Minas Gerais já deveria ter esse dinheiro para a construção desse 
"campus" universitário . 

Hoje mesmo o Prof. Aluísio Pimenta estará conversando comigo, e 
deveremos apresentar um projeto que vai gerar benefícios para essa região. 
Doar um terreno que já foi cedido pelo Governo à UEMG, para a construção 
desse "campus", é sofismar, é fazer um ato desnecessário. O que queremos 
é lutar pelo financiamento - que o BNDES tem disponível - para a construção 
dessa universidade. 

Então gostaria de dar esse esclarecimento aqui , porque até me assustei. O 
Deputado Márcio Cunha já havia me falado nesse projeto, e tenho interesse 
na construção dessa universidade, pois sou votado também nessa região. 
Contudo, a doação do terreno não vai resolver o problema coisíssima 
nenhuma. Essa é apenas uma das etapas, que pode até não atrapalhar, mas 
enganam-se os que dizem que isso resolve o problema. O grave problema, 
mesmo, é o financiamento. O terreno já está cedido pelo Governo do Estado -
isso foi feito pelo Governador Eduardo Azeredo, em um ato público, na 
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Cidade Nova, na Paróquia de Santa Luzia -, e com essa doação, agora , isso 
apenas va1 ser formalizado . Mas isso não va i resolver o problema. O grave 
problema, mesmo, é resgatar o pedido que o Governador havia mandado 
para esta Casa, solicitando a autorização de liberação de R$38.000.000,00 
para a construção da universidade. ' 

Temos de colocar esse dado aqu i. Acho que o Deputado Márcio Cunha 
que também é votado ali, tem a obrigação, tanto quanto eu, de lutar e~ 
defesa daquela região, mas precisamos defendê-la de verdade; a doação do 
i ~óvel não ~ai resolver o problema. É apenas uma das etapas, e, eu diria, 
nao_ a ma1s 1mportante. A mais importante, já que o imóvel é do Estado e já 
esta pertencendo, já fo i doado, já foi cedido para a UEMG, que também é do 
Estado de Minas Gerais, é, agora, trabalharmos pelo financiamento desse 
r~curso. E ele depende da aprovação desta Casa e de uma decisão pol ítica . 
A1 , s1m, como governista que é, acho que o Deputado Márcio Cunha vai 
conseguir que o Governador Itamar Franco conclua aquilo que o Governador 
Eduardo_ Azeredo já começou. Ele já começou esse processo; agora o que é 
prec1so e uma decisão política deste Governo - aliás, não sei bem se posso 
chamá-lo de governo, mas pelo menos de Governador, uma vez que o Estado 
não está sendo exatamente governado, mas levado. Então, que ele fizesse 
alguma coisa para ajudar nessa liberação. 

Vamos apresentar, então, nesta Casa o que for necessário, até mesmo 
resgatar o que o Governador Eduardo Azeredo já mandou para a Assembléia 
Legislativa . Acho que esse esclarecimento é importante para todos os 
Deputados, para que, ao votarmos, tenhamos claro qual é a real situação e 
que benefícios trará, de fato , para aquela comunidade. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação do 
requenmento, o Deputado Sebastião Costa . 

O Deputado Sebastião Costa - _Sr. Presidente, Srs. Deputados, concordo 
com a ansiedade do Deputado Alvaro Antônio em ver aprovado, aqu i, o 
proJeto de sua autoria. Todavia, é meu dever esclarecer a pretensão do 
Deputado Sebastião Navarro Vie ira . O que ele está propondo é que sejam 
estabelecidos critérios para se instituir e criar estâncias hidrominerais. Tenho 
cert~za de que o Deputado Álvaro Antônio, criterioso que é, não proporia 
localidades que não tivessem os requisitos necessários. Porém , quero 
lembrar que, a meu ver, o projeto do Deputado Sebastião Navarro Vieira não 
atrapalha o do Deputado Álvaro Antônio : um estabelece critérios para se 
mst1tuir e criar estância hidromineral ; o outro cria a estância . São duas fases 
distintas: se pudermos simbolizá-los como uma obra da construcão civil um 
o do Deputado Sebastião Navarro Vieira , é a base; o outro, do Dep~tad~ 
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Álvaro Antônio, é o acabamento, a conclusão. Portanto, não vejo como uma 
coisa prejudica a outra. 

Com relação à UEMG, quero lembrar que o projeto do Deputado Márcio 
Cunha é da maior importância. Tanto assim que já mereceu a atenção 
também do Governo anterior. Todavia , da forma como está caminhando, está 
dando com uma mão e tirando com a outra, porque condiciona a UEMG a 
construir com seus recursos , em determinado prazo. 

Nesse momento em que o orçamento estadual aumenta os recursos da 
UNI MONTES e reduz os da UEMG, como a UEMG poderá construir? Esse foi 
o motivo de eu ter apresentado uma emenda, que foi rejeitada na comissão. 
Minha proposta era que o próprio Estado entregasse a obra concluída à 
UEMG. São essas as considerações. 

Entendo a preocupação do Deputado Álvaro Antônio; todavia, quero crer 
que jamais a base prejudicará o acabamento de qualquer construção, e o 
Deputado Álvaro Antônio, engenheiro que é, sabe perfeitamente que, nessas 
considerações, uma coisa não tem nada que ver com a outra . 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação do 
requerimento, o Deputado Carlos Pimenta. . 

O Deputado Carlos Pimenta - Quero concordar com o Deputado Alvaro 
Antônio, que pede a inversão da pauta em favor do Projeto de Lei n° 209/99, 
de sua autoria, que reconhece como estância hidromineral a localidade de 
Bom Jardim, Fazenda Esperança, no Município de Mário Campos. 

Quero aproveitar, Sr. Presidente, ao tratar do requerimento de inversão, 
para também poder entrar no mérito do projeto, que considero importante. 
Temos em Minas várias estâncias hidrominerais. Tive o prazer, com minha 
família, de conhecer algumas delas, no começo do ano, e as achei 
fantásticas. Mas tive também a oportunidade de conversar com algumas 
pessoas ligadas a essas cidades - que apenas conheço, não sou votado 
nelas, não as represento -, e eles me disseram da necessidade de o Estado 
ou esta Casa fazer um trabalho para que essas estâncias de fato e de direito 
passem para o domínio do município, para a total administração do município. 

No momento em que a Assembléia encerra a sua participação 
constitucional de reconhecer algumas cidades como estâncias hidrominerais , 
como área de importância ecológica ou turística, temos de avançar um pouco 
mais, não basta apenas reconhecê-las porque, se não, vamos deixar o 
trabalho pela metade. 

Concordo com o projeto do Deputado Álvaro Antônio, que já é antigo, e 
gostaria que a comissão permanente desta Casa entrasse nesse mérito para 
que possamos dar oportunidade ao município de ter sob seu domínio essas 

tiS 
.2 
~ 
E o 
:E 
a> 

"O 
tiS 
a> 

279 
estâncias hidrominerais. Aí , sim, estaremos fazendo um trabalho completo. 

Existem várias estâncias hidrominerais e várias cidades que possuem 
próprios estaduais. Essas cidades poderiam explorar essas fontes 
alternativas de riqueza que vão gerar desenvolvimento e progresso. Temos 
Araxá , Poços de Caldas, cidades importantes que possuem prédios, que 
possuem hotéis, que têm uma forte atração turística, e é nec~ssário que 
possamos fazer um trabalho nesse sentido. Quero parabenizar o Alvaro e nos 
colocar à sua disposição para que possamos avançar um pouco mais nessa 
questão. _ . 

Acho que temos de procurar reconhecer a localidade como estanc1a 
hidromineral , aproveitando todo o seu potencial natural, as suas águas 
minerais. A própria iniciativa privada da cidade poderia estar hoje explorando 
essas águas minerais, que são verdadeiras fortunas que temos, um 
patrimônio hídrico fantástico que Minas Gerais tem, já que exporta água 
mineral para todo o País , acho que podemos avançar nesse assunto. 

Nesta inversão, também fica a nossa mensagem de promover um debate 
mais aprofundado, mais sério, proporcionando a esses municípios mineiros 
uma verdadeira oportunidade de crescimento e de desenvolvimento. Tenho a 
certeza de que com o debate a ser feito por esta Casa, pelos Vereadores 
dessas cidades, poderíamos enriquecer esse pensamento e atender a esse 
clamor dos Prefeitos, das lideranças, dos Vereadores, fazendo com que as 
estâncias hidrominerais, as cidades turísticas explorem de fato e de direito 
esse potencial que não pertence ao Estado e tem muito mais que ver com o 
município e com o debate nas Câmaras Municipais do que no recinto desta 
Casa Legislativa. Essas riquezas pertencem aos municípios, não ao Poder 
Legislativo nem ao Estado. 

Fica nossa mensagem, nosso voto de inversão da pauta, porque queremos 
prestigiar esse Deputado, que já vem , de outros mandatos, fazendo um 
trabalho fantástico nesta Casa, não só no setor de transportes como em todos 
os setores. Fica aqu i a homenagem do PSDB ao Deputado Álvaro Antônio 
para que se inverta a pauta e avancemos numa discussão mais ampla sobre 
as estâncias hidrominerais de nosso Estado. 

O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento do Deputado Álvaro Antônio. 
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. 

Declarações de Voto 
o Deputado Márcio Cunha - Sr. Presidente, em primeiro lugar, gostaria de 

explicar ao preocupado Deputado Miguel Martini que eu ia usa_r da palav~a 
pelo art. 164. Por solicitação da Presidência , resolvi por bem ped1r declaraçao 
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de voto. Gostaria de dizer ao Deputado Miguel Martini que ele mais parece 
estar enciumado com minha posição naquela comunidade, onde atuo há 16 
anos, antes mesmo de me tornar Deputado. Embora eu tenha sido criado à 
imagem e à semelhança de Deus, não sou Deus, nem sou candidato a Deus 
para resolver os problemas da UEMG da noite para o dia . Estou fazendo 
minha parte. Que ele faça a dele, sem atacar os colegas, sem vir com esse 
ciúme besta que muito me admira , vindo de um homem dessa idade, 
Deputado há mais de uma legislatura. Que besteira é essa? 

Gostaria de saber da Mesa se a palavra "ciúme" me faz incorrer em falta de 
decoro parlamentar. Se for assim, vou pedir desculpas ao Deputado Miguel 
Martini . Deputado Miguel Martini, se eu estiver incorrendo em falta de decoro 
parlamentar, vou pedir desculpas a V. Exa. Não estou faltando com respeito a 
V. Exa. Gostaria de ter mais respeito por parte de V. Exa., o mesmo respeito 
que até agora tenho tido com V. Exa. Na Comissão de Fiscalização 
Financeira, o tempo todo, V. Exa. faz questão de se dirigir a este Deputado 
provocando. A todo o momento, respeitei V. Exa. Mas agora, como Deputado, 
não como membro da Comissão de Fiscalização Financeira, não vou aceitar 
isso de V. Exa., que deve me respeitar como sempre o respeitei. 

Quero até citar o que aconteceu na Cidade Nova. Procuramos o Deputado 
Miguel Martini, que nos ajudou. Como sou do PMDB, era oposição ao 
Governo do Estado. Na época, procuramos o Deputado Miguel Martini e o 
Deputado Federal Osmâni Pereira, alinhados ao Governador Azeredo, e 
recebemos deles uma colaboração. Em primeiro lugar, é importante dizer que 
fui Vereador por aquela comunidade durante 16 anos. Portanto, estou 
fazendo, neste caso da UEMG, a minha parte. Fui à tribuna ontem para 
defender a proposta de emenda à Constituição do Deputado Paulo Piau, que 
é do PFL, que é oposição ao meu partido. No entanto, reconheço no esforço 
do Deputado Paulo Piau também a sua colaboração para resolver os 
problemas da UEMG. Portanto, acho que estamos aqui para somar. Agora, o 
que vem o Deputado Miguel Martini fazer? Vem depreciar o meu trabalho, 
vem dizer que isso não resolve o problema. Estou fazendo a minha parte. 
Acho que ele deveria respeitar isso. Ele deveria dizer: "Márcio Cunha, 
parabéns. Quero dizer para você que, também votado naquela comunidade, 
vou te ajudar, vou ajudar o povo de Belo Horizonte e vou apresentar um 
projeto". Penso que é isso que ele deveria fazer, e não vir depreciar um 
projeto de um colega . Eu nunca fiz isso com ele nem com nenhum Deputado. 
Quero e exijo respeito da parte dele. Gostaria, então, que a Mesa me 
respondesse. Se a palavra "ciúme" fizer com que incorra em decoro 
parlamentar, peço desculpas. Se não, fica mantido o que eu disse. 
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o Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, quero a_qui expressar o meu 

voto favorável à inversão da pauta, quando o Deputado Alvaro Antônio solicita 
que o seu projeto seja apreciado logo depois do veto ._ Ag~ra ,_ o q_ue queremos 
dizer é que a sua pretensão que reconhece como 1nstanc1a h1drommeral a 
localidade de Bom Jardim, Fazenda Esperança, no Município de Mário 
Campos, será discutida, será encaminhada a votação. Temos os interesses 
da Oposição na figura do nosso ilustre Deputa?o Sebastião Navarro, mas 
acho que poderemos, depois, ilustre Deputado Alvaro Antônio, acordar uma 
forma de satisfazer os interesse dos dois ilustres Deputados. Então, fica aqu i 
0 nosso voto favorável ao ilustre Deputado Álvaro Antônio. 

o Deputado Miguel Martini - Quero dizer a V. Exa. que votei favoravelmente 
ao Deputado Álvaro Antônio. Exijo que o Deputado Márcio Cunh~ se retra_te 
dos termos que usou contra a minha pessoa. Exijo isso, porque nao deprec1e1 
0 seu projeto. Eu não o agredi nem tenho ciúme, pois não prec!so disso ~ 
graças a Deus. O que eu quis dizer e chamar a atenção - e vou reaf1rmar aqu1 
- é que esse terreno que é do Estado, que estava na Secretana da Seg~ra~ça 
Pública, já foi, pelo Ex-Governador Eduardo Azeredo, num ato publico, 
transferido para a UEMG. Eu digo que, até ontem , estava - e disse para o 
Deputado Márcio Cunha - apoiando a iniciativa, como vou vota: 
favoravelmente à doação desse terreno, apesar de achar que e 
desnecessário. Eu não tenho ciúme disso. Estou chamando a atenção para o 
fato de que isso não vai resolver o problema, porque o grave problema é o 
recurso do BNDES, que estava disponível para a construção da unidade, e 
sobre o que não se está mexendo. O Ex-Governador Eduardo Azeredo já 
mandou isso para esta Casa. Então, fui procurado pelo Prof. Aluísio Pimen5a 
e conversei com o ex-Governador Eduardo Azeredo; disseram-me que nao 
estavam entendendo qual era aquele projeto que estava tramitando lá . Eu, 
então, como representante do povo, tenho o dever de esclarecer a opinião 
pública sobre o que se passa aqui. Não estou denegrindo. Penso que o fato 
de se doar o terreno é um ato desnecessário, mas não atrapalha em 
absolutamente nada . Agora , não pode parecer que isso vai resolver o 
problema. Isso não vai resolvê-lo de forma nenhuma. Então, o nosso 
posicionamento aqui não é de ciúme, não precisamos de c~isas peq~enas 
como essa. Se outros Deputados pensam assim , acred1to que e um 
pensamento menor. Eu não faço pol ítica só em Belo Horizonte. Faço política 
em todo 0 Estado de Minas Gerais. E não é por causa de dez votos a ma1s, 
de dez votos a menos . Quando fui lá, não o fiz na expectativa de ter voto . Fui 
pela obrigação que tenho, por ser um representante e ser votado naquela 
região, por obrigação de defender os interesses da comunidade, que deu um 
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exemplo para Minas Gerais, uma comunidade que não aceitou a truculência 
do Sec~etár~o da Segurança, que disse que ia construir, no peito, uma 
delegacia al1 ; uma comunidade que se mobilizou . Milhares de assinaturas 
foram colhidas, as pessoas foram para a frente do terreno e não deixaram 
acontecer. Usaram os seus representantes à época, que eram os Deputados 
Osm~n1 Pere1ra, que mora ali, e Miguel Martini, que é votado na região e tem 
relaçao de am1zade com eles. Fomos ao Governador e conseguimos com que 
ele fizesse o Secr~tário interromper a obra, fosse a um ato público na Igreja 
de Santa Luz1a e f1zesse a transferência do terreno. O terreno já pertence à 
UEMG. 

O que não aceitamos é que projetos venham com demagogia. Queremos é 
verdade, aquilo que é benefício para a sociedade; queremos construir sobr~ 0 
que já está feito . Não se trata de destruir. Só porque foi o Governador 
.~duar?o Azeredo que fez a transferência, vamos anulá-la? Não. o que ele fez 
Ja esta fe1to. Vamos para a frente. Vamos, Márcio Cunha, juntos brigar pelo 
f1nanc1amento do BNDS, que são os R$38.000.000,00. Esse recurso existe 
outras universid~des se habilitaram a ele, e nós também já deveríamos te~ 
fe1to o. _mesmo. E isso que estamos querendo. Longe de mim ter ciúme. Eu 
tena c1ume de coisas muito maiores. 

O .Deput~do Álvaro Antônio - Sr. Presidente, antes de tecer qualquer 
cons 1d~raçao , agradeço aos nobres pares que compreenderam a importância 
do proJeto que transforma em estância hidromineral o Município de Mário 
Campos. 

Lerei para os senhores os itens que traz a Lei Federal n° 2.671 de 3/2/55 
com referência à ajuda que o Governo pode prestar a um'a estânci~ 
hidromineral. (-Lê:) 

"I - elaboração, para cada uma das estâncias, de um plano diretor de 
melho~amentos que compreenderá: planta cadastral , fixação da área de 
proteçao das fontes federais , rede de abastecimento de água, rede de 
esgot?s, estudo completo do problema de energia elétrica, plano de 
urbamsmo, plano rodoviário; 

11 - reaHzaçã<: dos estudos das águas minerais de aplicação medicinal ; 
111- del1m1taçao das áreas que, adquiridas pela União e incorporadas ao seu 

patrimônio, devam ser por esta reflorestadas, a fim de proteger os mananciais 
e as fontes ." 

E assim, Sr. Presidente, chega a 23 itens a ajuda que o Governo Federal dá 
a um município que tenha as características de uma estância hidromineral. 

O ~eputado Sebastião Costa- Sr .. ~residente , Srs. Deputados, o Projeto de 
Le1 n 302/99, do Deputado Sebast1ao Navarro Vieira , que é Líder do nosso 
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partido, e o Projeto de Lei n° 209/99, do Deputado Álvaro Antônio, não têm 
nenhuma identidade. Por isso, votei favoravelmente ao requerimento do 
Deputado Álvaro Antônio. 

O Deputado Sebastião Navarro Vieira quer estabelecer critérios para a 
criação de estância hidromineral , e o Deputado Álvaro Antônio especifica a 
área que quer transformar em estância hidromineral. Uma coisa nada tem a 
ver com a outra . 

Além do mais, estamos aguardando, com ansiedade, o momento da 
discussão, quando teremos um prazo mais dilatado, para trazer ao 
conhecimento dos mineiros o que o Deputado Sebastião Navarro Vieira 
entende como necessário para se criar uma estância hidromineral. Isso 
faremos na discussão dos dois projetos, oportunidade em que procuraremos 
conscientizar o parlamento mineiro de que a criação de um estância 
hidromineral não tem muito a ver com os critérios de sua criação. Os critérios 
já deveriam estar pré-estabelecidos, mas, como não estão, o Deputado 
Sebastião Navarro Vieira vai fazê-lo por meio do Projeto de Lei n° 302/99. 
Entendo, neste momento, que a ordem dos fatores não altera o produto, e, 
assim sendo, votei favoravelmente ao requerimento do Deputado Álvaro 
Antônio, resguardando, é lógico, a ocasião da discussão de ambos os 
projetos, contando com 1 hora na tribuna cada um de nós, para que 
possamos mostrar à sociedade mineira a importância dos critérios e a 
relevância de uma estância hidromineral. 

O Deputado Mauro Lobo - Sr. Presidente, o projeto do Deputado Álvaro 
Antônio é muito oportuno e demonstra o conhecimento que ele tem sobre a 
Grande Belo Horizonte e sobre a importância das estâncias hidrominerais 
para Minas Gerais. Esse é o grande diferencial de Minas em relação aos 
demais Estados do País. Minas, a chamada caixa-d 'água do País, tem 
também a qualidade ímpar de suas águas minerais. 

Quando o Governo Federal procura dar uma nova feição à gestão dos 
nossos recursos hídricos, é importante que Minas Gerais tenha aprovadas as 
suas estâncias hidrominerais. Com a criação da Agência Nacional das Águas 
- ANA -, obviamente, quem estiver preparado, quem já tiver legalmente 
constituídas as suas estâncias hidrominerais estará caminhando à frente. Nós 
queremos nos associar a essa iniciativa do Deputado Álvaro Antônio, muito 
oportuna e que demonstra o conhecimento do nobre colega sobre os 
problemas de Minas, sobre a oportunidade de Minas com a exploração do 
turismo. É importante a definição de estância hidromineral para a cidade de 
Mário Campos. 

Cumprimento o Deputado, esperando que esse projeto tenha tramitação 
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rápida e seja aprovado em curto prazo. 

O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria de me 
manifestar a respeito da inversão de ordem solicitada ontem com relação à 
aprovação do projeto do Deputado Sebastião Navarro Vieira . Como se disse 
aqui , ele é disciplinador quanto às estâncias hidrominerais no Estado. São 
recursos de nosso Estado para incentivar o turismo, para preservar as nossas 
águas, e para definir critérios com outras conseqüências, como a abertura 
dos cassinos. 

Compreendo a preocupação do Deputado Álvaro Antônio, que já está com 
esse projeto há anos. A sua intenção é estabelecer um plano diretor para a 
preservação de uma beleza natural do referido município. Portanto, quero 
louvar a atitude dos dois parlamentares. Não se trata de uma disputa, porque 
esta Casa estabelece critérios, e a lei é feita para discipl inar a vida do 
cidadão. Tanto o Deputado Álvaro Antônio como o Deputado Sebastião 
Navarro Vieira têm razão nesse aspecto. Acho que é uma discussão sadia e 
procedente, que deve ser aprofundada no momento da votação do projeto do 
Deputado Sebastião Navarro Vieira , que estabelece os critérios. 

Quero manifestar a nossa alegria de ter votado favoravelmente a essa 
inversão de pauta, porque um projeto não prejudica o outro. Pelo contrário, os 
dois projetos são importantes, um numa situação real de invasão de uma área 
que é beleza natural, e outro que cria e disciplina os critérios para todo o 
Estado de Minas Gerais. 

Quero parabenizar o Deputado Álvaro Antônio pela oportunidade de 
defender os recursos naturais do Estado e sugerir a esta Casa que reflita 
sobre os critérios estabelecidos no projeto do Deputado Sebastião Navarro 
Vieira, para que Minas Gerais possa utilizar esse importante recurso que são 
as águas do nosso Estado. Muito obrigado. 

O Deputado Dinis Pinheiro - Sr. Presidente, quero manifestar a nossa 
posição favorável ao requerimento do Deputado Álvaro Antônio. Como é do 
conhecimento de todos, o Deputado Álvaro Antônio é engenheiro, 
empreendedor, realizador, tocador de obras, uma pessoa que fez uma 
gloriosa carreira pública. Fico muito feliz que ele possa desenvolver a sua 
luta, o seu esforço, a sua inteligência a favor da cidade de Mário Campos, 
onde tenho a felicidade de atuar a seu lado, na condição de Deputado 
Estadual majoritário. Fico feliz, também, em testemunhar a intervenção do 
Deputado Sebastião Navarro Vieira , apresentando um projeto pertinente. 
Tenho certeza de que, com a sua sabedoria ímpar, conseguirá definir, 
escolher critérios, normas, parâmetros para que qualquer cidade possa se 
classificar como estância hidromineral. É necessário um debate mais amplo, 

z 
< 
I 

as 
.2 
<;i 
ê 

.!:? 
E 
<D 
"O 
as 
~ 

285 
mais minucioso, e estou certo de que esse projeto do Deputado Álvaro 
Antônio será rápido, ág il e contará com a contribuição salutar do Deputado 
Sebastião Navarro Vieira . 

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Eu também , conforme meus pares 
anteriores, gostaria de declarar que votei a favor porque achamos que as 
ponderações do Deputado Álvaro Antônio são pertinentes. _De fat?, o ~rojeto 
do Deputado Sebastião Navarro Vieira, que infelizmente nao esta aqUI , mas 
que teria esse raciocínio, é um projeto genérico, que dispõe sobre as 
cond ições e critérios para o reconhecimento de estâncias hidrominerais. Já a 
proposição do Deputado Álvaro Antônio é específica e _trata ~e ~m . caso 
concreto. Entendemos que, tendo preferência sobre a matena, nao f1cana ela 
sujeita à análise de novos critérios se a proposiçã? seguinte for aprovada. 
Estaria, assim, garantido o pleito do Deputado Alvaro Antônio que, em 
conversa conosco, disse da importância para a região metropolitana do seu 
projeto, já que essa localidade tem uma reserva extraordin~ri.a de água . E 
isso é um fato muito importante que a lei precisa assegurar. E 1sso que esse 
projeto visa . Ao declararmos os nossos votos, queremos parabenizar o 
Deputado Sebastião Navarro Vieira, que é um Deputado brilhante e que :e 
tem pautado pelo desenvolvimento do nosso Estado e pela questao 
específica das estâncias hidrominerais, já que o Estado é rico nessa matéria. 
E o Deputado, muito preocupado com isso, quer discipl iná-la. Temos a 
certeza de que com o seu conhecimento, com a sua competência e 
experiência , estará S. Exa. fazendo isso de uma maneira muito sensata, que 
muito vai ajudar o desenvolvimento do nosso Estado. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, pelo art. 164 do Regimento Interno, o 
Deputado Miguel Martini. . 

O Deputado Miguel Martini - Não é muito o que vou falar. E só para dizer ao 
Deputado que me citou que não existe nada de pessoal e nenhum tipo de 
ciúme. É apenas o desejo de restaurar a verdade, porque o que queremos 
aqui é a verdade. Se for necessário - e acho que não será, vou até verificar -
que se vote um projeto de lei para doação do imóvel , vou votar com ele, 
porque acho que, se não precisar disso, atrapalhar não vai. Vou votar com 
ele, e não há problema algum em dizer que o projeto é dele. . 

Estou querendo chamar a atenção e dizer a ele que isso não é mot1vado por 
sentimentos menores. É que fu i procurado ontem por quem entende da 
matéria, que é o Prof. Aluísio Pimenta, que esteve envolvido com isso na 
época, que brigou por isso e que estava extremamente preocupado. D1sse a 
ele para conversarmos, para saber que medidas tomaríamos nesta _casa. O 
que não queremos é criar nenhum engodo, queremos gerar o benefiCIO para 
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a construção do "campus" universitário naquela região, que é própria para 
isso. 

Ele citou a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, e nela eu 
tenho um papel de oposição e, como tal , usarei o que o Regimento Interno me 
permite. O que tenho dito a ele, enquanto Presidente, é sempre isto: "Sr. 
Presidente, exijo que se cumpra o Regimento", nada mais, nada menos. Se 
me indica relator ou se não o faz, é decisão da Presidência, mas tenho o 
direito de me manifestar na Comissão ou em qualquer lugar, de acordo com o 
que acho que é certo ou errado. 

E quero dizer a ele que as questões não são pessoais, são questões 
legislativas, processuais, regimentais , políticas, que estão na cabeça , ainda 
não chegaram ao coração. De modo algum me dirigi de maneira 
desrespeitosa a ele nem a nenhum companheiro desta Casa. Se falo com 
veemência , com entusiasmo, é decorrência da minha característica , mas não 
é com nenhuma agressão pessoal. Mas tentar me tratar como se fosse uma 
pessoa menos importante, com gracejo, isso não admito. Exijo o respeito, da 
mesma forma que o respeito. 

Então, que fique claro aqu i, Deputado, que voto com a doação, só que acho 
que já não é necessário, e vou verificar isso. Vamos esquecer essa fase de 
doação, porque isso já é da Universidade do Estado, e vamos trabalhar para 
resgatar aquilo que o Governador Eduardo Azeredo iniciou . Só porque é 
oposição ao Governador, e agora é o PMDB que está no poder, aquilo que o 
outro fez de bom não vale nada? Tem de começar tudo de novo? É uma 
maneira madura de fazer política que estamos querendo, é buscar o que é 
melhor, não importa quem faça. 

Se vocês querem ficar com os louros, não há problema algum. O que eu 
quero é trabalho e resu ltado positivo . Mas, da mesma forma que eu respeito, 
exijo ser respeitado e exijo que se faça uma retratação. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, pelo art. 164 do Regimento Interno, o 
Deputado Márcio Cunha. 

O Deputado Márcio Cunha* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, ilustre colega 
Deputado Miguel Martin i, em primeiro lugar, gostaria de dizer que já tive a 
oportunidade de subir à tribuna , conforme podem comprovar nos anais da 
Casa, para agradecer o empenho do ex-Governador Azeredo e do Prof. 
Aluísio Pimenta. Aliás, é bom que se diga que o Prof. Aluísio Pimenta nasceu 
em Nélson de Sena, distrito onde nasceu meu sogro, e é parente de minha 
esposa. Na época da doação do referido imóvel para a UEMG, a idéia surg iu 
num telefonema que dei ao professor. Muito embora sendo do PMDB e da 
Oposição, utilizei-me desses laços familiares e depois de uma conversa que 
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tive com o nosso pároco para sugerir que, em função das características do 
local , o imóvel fosse doado para ser o campus da universidade. O Prof. 
Aluísio Pimenta imediatamente se empenhou, assim como os Deputados 
Miguel Martini e Osmânio Pereira , que eram ligados ao Governador Eduardo 
Azeredo . O Governador esteve lá , e dei créditos a eles - ao Governador e aos 
Deputados-, no meu jornal de campanha , na época em que era Vereador. 

Portanto, é importante esclarecer que eu não estou fazendo demagogia 
com relação a esse projeto . Chamo a atenção de todos para um detalhe no 
qual , talvez, o Deputado Miguel Martini não tenha prestado atenção: logo que 
eu soube, por meio da UEMG e do próprio Governo do Estado, da 
necessidade de formalizar esse projeto, entrei com esse pedido na Casa. 
Logo depois, o Governo do Estado entrou com o mesmo projeto. O meu 
projeto está anexado ao do Governo do Estado. 

Então, ilustre Deputado Miguel Martini, gostaria que fosse dirimida essa 
dúvida. Do contrário, terei sido induzido ao erro. Gostaria que V. Exa. nos 
ajudasse a compreender isso porque, senão, terei sido induzido ao erro, sim. 
Acred ito que não, porque, conforme as informações técnicas que eu tinha , 
acreditei que havia necessidade desse projeto. Foi por isso que entrei com 
ele, já que, como Vereador durante 16 anos por aquela comunidade, 
empenhei-me desde o princípio e fui eu quem teve a idéia de que o terreno 
fosse doado. A grande celeuma aconteceu porque ali seria construído um 
depósito de presos, e nós - não apenas eu , mas a comunidade da Cidade 
Nova, do União e de toda a vizinhança - não concordávamos com isso, 
definitivamente. 

Então são esses os esclarecimentos. A informação que eu tive por parte da 
UEMG e do Governo do Estado foi de que haveria necessidade de 
formalização do projeto. O Deputado Miguel Martini tem toda razão ao dizer 
que só isso não resolve. Resolve em parte. É um grande passo, é verdade, 
mas não é suficiente. A universidade precisa de recursos, e é nisso que 
estamos nos empenhando, por meio da Proposta de Emenda à Constituição 
n° 24, do Deputado Paulo Piau. Também, sem dúvida alguma, é por isso que 
estamos conversando com o Prof. Gérson Boson a respeito desses recursos, 
que são necessários para a efetivação do campus da universidade. 

Assim , reconheço publicamente, em primeiro lugar, o trabalho dos ilustres 
Deputados Miguel Martini e Osmânio Pereira e do ex-Governador. E não 
estou fazendo isso apenas agora. Já o fiz. Podem procurar aí e verão que, 
quando entrei com o projeto nesta Casa, eu disse que o Governador Eduardo 
Azeredo, sensibil izado com esse problema, foi à comunidade e doou o imóvel. 
Dei esse crédito a ele lá e aqui , como Deputado. Mesmo fazendo oposição ao 
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seu Governo, fiz isso tranqüilamente. 

Outra coisa que eu quero dizer é que até admito isso e espero do ilustre 
Deputado Miguel Martini o mesmo relacionamento, uma vez que, até o 
presente momento, não tive com ele um diálogo mais áspero. Entretanto, 
quero dizer que tive inúmeras oportunidades para fazer isso e gostaria que 
ele fizesse uma reflexão. Posso retirar todas as palavras que eu lhe disse e 
não tenho a menor dificuldade para fazê-lo . Tenho total humildade para isso. 
Retiro tudo o que eu disse, desde que, a partir de agora, ele abra mais o seu 
sorriso para mim e me trate com o carinho com que eu o trato. Muito 
obrigado. 

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

Parcial à Proposição de Lei n° 14.125. Com a palavra , para discuti-lo, o 
Deputado Hely Tarqüínio, que ainda dispõe de 4 minutos. 

O Deputado Hely Tarqüínio*- Sr. Presidente, Srs. Deputados, vamos utilizar 
nossos 4 minutos para fazer as considerações finais sobre o veto que o 
Governador à proposta do PFL e do PSDB, em que se pedia um 
demonstrativo dos gastos nas Secretarias, no DER, nas Prefeituras, etc. 
Queremos dizer que, como líder do PSDB nesta Casa, estamos aqui para 
cumprir nossos deveres e direitos, muito mais os deveres, como fiscalizar as 
ações dos Poderes, mesmo o nosso. Mas o que nos propusemos a fazer foi 
dar transparência às ações do Governador. O Executivo agiu , desde o 
primeiro dia, interferindo, mandando, como se esta Casa fosse o fundo do 
quintal do Palácio da Liberdade. E isso persiste. Gostaria de conclamar a 
todos os Deputados para que nos unamos a fim de não sermos sensibilizados 
pelo mando do Governador, pelo mando do Executivo. 

Estamos aqui para elaborar a LDO, para dar contornos à LDO e para, 
depois, darmos contornos ao orçamento, para que o povo de Minas Gerais, 
sem discriminação de região, possa estar agraciado no orçamento do Estado 
e que ele tenha, daqui para frente, uma cultura de fiscalização "pari passu", 
não apenas da Maioria da Casa, mas também da Minoria. E é nessa hora, Sr. 
Presidente, que gostaria que V. Exa. designasse um técnico para assistir a 
Minoria permanentemente durante a real ização do orçamento. Isto é, na 
realização daquilo que está configurado como prioridade na LDO, e depois 
nas especificações das rubricas que podem ser verificadas nesta Casa, na 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária primeiramente. Depois , 
para que todos os Deputados possam participar, não só no espaço da Maioria 
como no da Minoria, na materialização dos gastos que o Executivo vai 
efetuar, baseado fundamentalmente na verdade da lei de orçamento. 
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Sabemos muito bem que, por muitos anos, não se vai conseguir uma peça 
orçamentária real. Vivemos ainda a inflação,_ a~esar do Plano Real e de t?dos 
os esforços do Presidente, da equipe econom1ca e das pessoas que cu1dam 
de finanças e de economia nos Estados. 

Não se consegue fazer um orçamento verdadeiro, como se tem pregado 
nesta Casa. O orçamento participativo ainda é balela , porque, ao estimar as 
receitas, temos projeções, ainda muito movediças, que não condizem com a 
verdade. Mas, de qualquer forma , essas são as metas fundamentais , as 
prioridades, as generalidades. A Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelece 
as metas e as prioridades. O orçamento est1ma as rece1tas para os gastos 
específicos nas diversas Secretarias e nas ações de Governo. Agora , tem~s 
a certeza de que vai haver um gasto excess1vo na Secretana da Casa _C?lvll. 
Estamos atentos. Quero conclamar todos os companheiros para . venf1car, 
passo a passo, o orçamento, oferecendo à soci~dade o demonstrat1v~ que o 
Governador não quer, ou seja , a espec1ficaçao dos gastos nos d1versos 
setores do Governo. 

Questões de Ordem 
o Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, peço o encerramento da 

reunião por falta de "quorum". Muito obrigado. . _ 
o Deputado Alberto Pinto Coelho - Sr. Presidente, peço recompos1çao de 

"quorum". . ·d- · o Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto)- E regimental. A Pres1 enc1a 
solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados, para 
recomposição do "quorum". 

o Sr. Secretário (Deputado Gil Pereira)-(- Faz a chamada.) 
o Sr. Presidente (Deputado Durval Ângelo}- Responderam à chamada 30 

Deputados. Há, portanto, "quorum" para a continuaçã~ dos trabalhos. Para 
discutir o veto, com a palavra, o Deputado Miguel Mart1n1. 

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. D_eputados, Sras. 
Deputadas, senhoras e senhores, imprensa, a Cas~ e~ta-se debruçando 
sobre uma matéria que para muitos é de menor 1mportanc1a, mas para outros 
é de importância vital. Para a imprensa, derrubar o veto seria um sent1_men~o 
corporativista, em defesa da subvenção social. Mas q~eremos d1scut1r, 
exatamente para deixar bem claro que é o contrário, que n~o tem n~da _a ver 
com a subvenção social da Assembléia Legislativa. Tanto e que abn ma_o da 
minha subvenção social, em junho do ano passado, e eu, De~~tado _M1g~el 
Martini, sou contra a subvenção social distribuída pela Assemble1a Leg1slat1va 
do Estado de Minas Gerais , pelos Deputados. Sou contra; acho que ~ssas 
subvenções até vieram, com 0 tempo, a enfraquecer o Poder Legislativo. E 
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acho que, fazendo isso, o Governador - que, como dizem, faz tudo errado, 
mas acaba dando certo -, mais vez, está fazendo errado, mas é capaz de dar 
certo. Porque ele não está repassando a subvenção deste ano - e diz que não 
vai repassá-la -, e o fato de fazer isso vai acabar despertando, nos nobres 
pares desta Casa, no Poder Legislativo... aliás, diria até mesmo que vai 
acabar despertando o Poder Legislativo. Porque a prática sempre foi dar a 
subvenção social para os Deputados que, assim, aprovam o orçamento, sem 
uma discussão maior, dando, por exemplo, ao Poder Executivo, 10% de 
suplementação o que dá, hoje, pelo orçamento apresentado, 
R$1.400.000.000,00 -, para o Governo fazer o que quiser - remanejar, 
suplementar, fazer o que quiser. Assim, o Poder Executivo não precisa mais 
do Poder Legislativo, porque demos um cheque em branco, uma autorização 
para que ele faça o que quiser. A atitude correta do Po~er Legislativo e de 
cada Deputado, em minha maneira de ver, seria outra. E no orçamento que 
ele não pede favores ao Poder Executivo, mas exige que o Poder Executivo 
destine ... 

O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto)- Deputado Miguel Martini , a 
Presidência solicita a V. Exa. que encaminhe a discussão de acordo com o 
projeto que está sendo discutido. V. Exa. está saindo completamente do 
assunto. Não estamos discutindo a questão orçamentária, mas a questão do 
veto, as subvenções. 

O Deputado Miguel Martini - Como não, Presidente? A justificativa do 
Governador foi dizer que não vai admitir no orçamento que haja subvenção 
social para o ano que vem. Estou perfeitamente dentro do tema. Estou 
desenvolvendo o raciocínio de subvenção social, um raciocínio exatamente 
pertinente ao projeto. E estou dizendo que quem vota o orçamento é o Poder 
Legislativo. É o Poder Legislativo que diz ao Sr. Governador o que ele pode e 
o que não pode fazer. Não é o inverso. 

Quando o Governador envia um projeto orçamentário para a Assembléia , 
ele está dizendo o que ele pensa que é melhor, mas quem define o que é 
melhor, inclusive se tem ou não subvenção, é o Poder Legislativo, não é o 
Poder Executivo coisíssima nenhuma. Cito até como exemplo o Rio Grande 
do Sul. O Governador daquele Estado, Olívio Dutra, elaborou a proposta do 
orçamento, por meio da discussão do orçamento participativo, e mandou-a 
para a Assembléia Legislativa. A Assembléia, tomando conhecimento daquele 
orçamento, assim se portou : agora vamos discuti-lo com a sociedade, para 
ver se de fato é isso que ela quer. Estão sendo realizadas audiências públicas 
em todo Estado do Rio Grande do Sul, para que agora, ouvindo a sociedade, 
o Poder Legislativo defina quais são as prioridades para o orçamento. 
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o que diz esse veto do Governador? E o que esta Casa exige, pois tenho 

certeza de que esse veto será derrotado? Volto a dizer: não tem nada a ver 
com subvenção social no Poder Legislativo, tem a ver com subvenção social 
no Poder Executivo. O que esta Casa quer? Quer que venha discriminado no 
orçamento para quem se pretende dar subvenção social, quanto será dado, 
para que esta Casa possa exercer o . seu pod:r, a . sua competência 
fiscalizadora . Como é que vamos fiscalizar se nao ha no orçamento a 
discriminação de para onde está previsto enviar o recurso de subvenção? 
Volto a dizer, não do Poder Legislativo, não tem nada a ver com o Poder 
Legislativo, tem a ver com as Secretarias do Trabalho, de Assuntos 
Municipais, da Casa Civil , vejam os senhores, tem a ver com a Lotena, tem a 
ver com as Secretarias da Saúde e da Educação que tem uma fábula para 
indicar de subvenção social. 

É lógico que esta Casa tem de ter o controle da execução orçamentári~. 
Aliás emenda de nossa autoria obriga que esse controle seja feito por me1o 
do Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado de Minas 
Gerais - SIAF -, que estejam disponibilizadas para cada Deputado a 
arrecadação e a execução orçamentária . 

É lógico que o Poder Legislativo tem de exigir que venha discriminad_o. 
especificado no orçamento onde se pretende aplicar o recurso, para que nao 
fiquemos ao sabor da decisão política do Secretário ou do órgão do Estado 
de Minas Gerais. 

Por isso, Sr. Presidente, estamos aqui para discutir que o Poder Legislativo, 
pela primeira vez na história do Estado de Minas Gerais e desta Assembléia, 
vai negar ao Governador Itamar Franco a capacidade de suplementar em 
10%, para que tenhamos o controle efetivo da execução orçamentária. 

Aliás, diga-se de passagem, o orçamento previsto para o ano que vem traz 
um erro grave de classificação: está-se denominando receita de ca~it.a l . o que 
na verdade deve ser classificado como receita corrente. Vamos corng1r 1sso. 

O Governador está pedindo para suplementar em R$1.400 .000.000,00- só 
para que os telespectadores entendam, significa dizer que ele pode botar 
uma "janelinha", pode fazer uma obra de 109 ou 200km de asfalto ... 

O Sr. Presidente (Deputado Durval Angelo) - Sr. orador, conforme 
orientação anterior do Presidente, gostaríamos que V. Exa. se ativesse ao 
assunto em questão, que é verba de subvenção; caso contrário, seremos 
forçados a cortar o tempo de V. Exa. 

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, V. Exa. sabe que para eu 
desenvolver o raciocínio do veto, tenho de falar do orçamento. 

O Sr. Presidente - Esta Presidência não permitirá que saia do assunto. O 
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Regimento é claro; V. Exa., como ninguém, o conhece. O assunto é o veto do 
Governador, a emenda que trata da prestação de contas de verba de 
subvenção. 

O Deputado Miguel Martini - Não estamos discutindo o orçamento do 
Estado, que será discutido no momento propício. Permita-me, mas V. Exa. 
está interpretando de maneira equivocada. Como vou falar? Quero ler o veto 
que foi feito . Assim que achar esse veto, vou lê-lo, para que V. Exa. reflita 
melhor e perceba que está equivocado. 

O Deputado Mauro Lobo (em aparte)* -Agradeço o aparte concedido pelo 
Deputado Miguel Martini. Quero lembrar que estamos discutindo um veto à 
Lei de Diretrizes Orçamentárias. Se se afirmar que a LDO não tem nada a ver 
com orçamento, não entendo mais nada. Quero fazer esse lembrete. Esse 
veto não está inserido no espaço, mas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
Portanto, tem a ver diretamente com o orçamento. 

O Deputado Miguel Martini - Obrigado, Deputado. Espero que o Sr. 
Presidente, Deputado Durval Ângelo, já tenha entendido. Se não posso falar 
sobre orçamento quando se discute um veto da LDO que diz respeito à 
discriminação no orçamento público das verbas que vão ser indicadas para 
subvenção social, vou falar de quê? Da incompetência do Governador Itamar 
Franco em governar o Estado de Minas Gerais? Vou falar da incompetência 
deste Governo de enviar um projeto de reforma administrativa para esta 
Casa? Não vou falar disso, Sr. Presidente. Vou falar do que diz respeito à 
matéria, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E o que é a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias? É uma lei que orienta a composição do orçamento público. É 
a lei que define se haverá tantos por cento de verba para isso, tantos por 
cento de verba para aquilo, que vai definir os limites orçamentários . 

Não é possível que, para discutir a Lei de Diretrizes Orçamentárias - o 
próprio nome fala - não se possa falar de orçamento. Isso é distorcer a 
verdade. Vou continuar falando, porque estou absolutamente dentro do 
tempo. Pela primeira vez, esta Casa fez uma Lei de Diretrizes Orçamentárias 
menos pior que as outras. Pela primeira vez, começou a impor limites para a 
proposta orçamentária do Governo. E digo mais: a lei de responsabilidade 
fiscal , em tramitação no Congresso Nacional , que a UNALE discutiu na 
semana passada, em Curitiba, com todas as Assembléias, está dizendo que a 
proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias vai sofrer modificação. Então, o 
que a Lei de Diretrizes Orçamentárias está dizendo? Está dizendo o que é 
óbvio. 

Está exigindo que o Poder Executivo, ao encaminhar a proposta a esta 
Casa, discrimine, descreva, ponha no relatório como vai, através das diversas 
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secretarias e dos diversos órgãos, aplicar as verbas de subvenção social. 
Aliás , o jornal , há poucos dias, disse assim: "Por que o Governador está tão 
preocupado com as verbas da Assembléia Legislativa e não está preocup~do 
com as verbas de subvenção social dadas pelo Poder Executivo?". lnclustve, 
ele faz lá um relatório discriminando quanto cada órgão vai indicar, quanto 
cada secretaria pode ind icar e mostrando que não há nenhum controle. 
Olhem o que esse Governador "ético" - entre aspas - está dizendo: que não 
precisa prestar contas, de maneira indiscriminada, para esta Casa. O q~e o 
Poder Executivo, o que o Governador está querendo é que seus Secretanos 
façam as políticas que quiserem com aquela verba de subvenção, que não 
respeitem nenhuma prioridade, porque, quando ele manda para esta Casa 
dizendo que va i aplicar subvenção em tal e em tal setor, em tal e em tal 
órgão, os Deputados, legítimos representantes do povo, vão d_iscu~ r se 
aquela entidade, se aquele órgão, se aquele tema, se aquela destmaçao de 
verba é a mais conveniente ou não. Hoje não podemos fazer isso. Cedo um 
aparte, com muito prazer, ao Deputado Alencar da Silveira Júnior. . 

o Deputado Alencar da Silveira Júnior (em aparte) - Deputado Mtguel 
Martini , meu grande Presidente da UNALE, V. Exa. ainda tem 43 mtnutos. 
Estou sentindo aqui e comentando com outros companheiros que V. E~a. 
está indo e voltando no seu pronunciamento, lei de diretrizes, subvençao. 
Estou aqu i para ajudar V. Exa ., lembrando-lhe que esta Casa ... O Governador 
pode falar que o Secretário vai gastar da maneira que quiser, que o Governo 
vai gastar da maneira que quiser. V . Exa. sabe perfeitamente que esta Casa 
está aqu i para fiscalizar . Estamos aqu i também para fiscalizar e não vamos 
aceitar isso. Então, todas essas propostas, esse telefone ... Acho que o que 
está acontecendo hoje, Deputado Miguel , é o telefone sem fio, o famoso 
telefone sem fio : "Dizem que o Governador falou isso e isso". "Mas você ouviu 
0 Governador falar?" "Não. Não ouvi o Governador falar." "Você tem certeza 
de que o Governador falou isso? Ele falou para você?" "Não, ele falou para 
um meu amigo, que um amigo de um amigo meu falou para outro." 

Então, é dessa forma que as coisas estão acontecendo. Temos que 
entender, Deputado Miguel , que esta Casa estará atenta a todas as 
irregularidades que porventura houver neste Governo, como esteve atenta no 
Governo passado. Estaremos prontos para fiscal izar, prontos para olhar, 
porque, se for aprovada nesta Casa uma consulta e um ped id<:_ de visita de 
qualquer um dos Secretários, eles virão a esta Casa e estarao prestando 
esclarecimentos. Então, o que está acontecendo hoje é o famoso telefone 
sem fio . O Governador falou isso 
aquilo, da mesma forma que o Deputado Amilcar Martins mostrou que o 
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Armínio não falou o que a imprensa publicou. 
. Conversando com alguns companheiros de imprensa, ontem à noite, num 
Jantar, e agora cedo, penso que esta Casa tem que começar a andar. v. Exa. , 
como Pres1dente da UNALE, sabe perfeitamente o que vem acontecendo 
aqu1. A responsabilidade de um Legislativo forte é, principalmente, de v. Exa. , 
porque fo1 ele1to com o meu voto, na maior instância - vamos colocar assim -
do Leg islativo Estadual. Foi eleito com o meu voto, e gostaria de pedir a V. 
Exa. que também , como Presidente da UNALE, fizesse esse pedido a todos 
os Deputados . Vamos começar a votar, está ficando ruim . Daqui a pouco, 
n~bre Deputado M1guel Mart1ni , o povo vai falar o seguinte: há quatro meses 
nao se vota na Assembléia Legislativa . Para que deve haver Assembléia 
Legislati~a? ~la não está fazendo falta nenhuma. Então, na hora em que cair 
na op1n1ao publ1ca que a Assembléia não vota há quatro meses, não vota há 
Cinco meses, eles vão dizer que ela não faz falta nenhuma. 

lnfelizm~nte, o discurso que fazemos hoje é dirigido a uma população para 
a qual esta faltan?o .. com1da na mesa, segurança e transporte digno, e o que 
ela nos pergunta e: Deputado, o que o senhor está fazendo? Coloque a coisa 
para andar. Vamos votar. " 

Faço um apelo a meu companheiro Miguel Martini: vamos mostrar que 
estamos nesta Casa para fiscalizar, para votar, para ser útil; assim, teremos 
uma Assembléia Legislativa que dá resultado, assim como tem dado 
resultado a TV Assembléia, que tivemos a idéia de criar e que, no dia 30 de 
novembro, completará mais um ano. Nessa oportunidade mostraremos tudo 
o que foi feito desde sua implantação e vamos comemorar' a grande audiência 
que ela hoje tem . 

O Deputado Miguel Martini - Deputado Alencar da Silveira Júnior, V . Exa. , 
c~mo Deputado da base governista, não deveria dizer para a Oposição que 
nos devemos votar. Devena, antes, ir a uma reunião de Líderes da bancada 
de apoio e _dizer-lhes: "Deputados, vamos votar!" O que nós, da Oposição, 
queremos e d1scut1r. A sociedade precisa ter um posicionamento exato 
daquilo que vai ser votado e daquilo que não vai ser votado. 

Tenho certeza de que V. Exa. estava aqui , na semana passada, quando 
esta Casa, desde a manhã até às 11 horas da noite, discutiu muito e, no final , 
o trator do Governo passou sobre nós, como é normal. 

Talvez a ba_se . governista esteja insatisfeita com o Governo, que, 
convenhamos, e rUinzmho demais até para a sua própria base. Tenho para 
m1m que a base do Governo está dando apoio, alguns porque têm cargo e 
outros , com medo, porque ainda faltam três anos para acabar o mandato do 
Governador. Tenho a certeza de que, no próximo ano, a coisa será diferente. 
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A Oposição toda está aqui discutindo. Eu mesmo tenho uma hora para fazer 

uso da palavra , estou discutindo e vou fazê-lo enquanto tiver tempo 
regimental para isso. Os outros companheiros estão aguardando 
ansiosamente sua vez de também ocupar a tribuna . E para que queremos 
discutir? Queremos discutir a fim de que o Legislativo seja forte . Como 
Presidente da UNALE, que defende e fortalece o Legislativo , posso lhe 
assegurar que temos questões graves que impedem esse fortalecimento e 
que precisam ser resolvidas. 

Os instrumentos de planejamento público são os meios pelos quais o Poder 
Legislativo vai se fortalecer . Temos que votar uma Lei de Diretrizes 
Orçamentárias que resguarde ao Poder Legislativo sua autonomia e sua 
competência . Isso ainda não acontece. O Poder Legislativo, na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias , discute pouco e, às vezes, aprova o que o Governo 
quer. 

Devemos votar, no orçamento público, que não devemos dar 
suplementação para o Poder Executivo, porque cada vez que precisar 
suplementar, que ele mande uma mensagem para esta Casa, e vamos 
discutir se ela convém ou não e vamos aprovar. Aí , estaremos resgatando o 
Poder Legislativo. 

Estamos trabalhando no Congresso Nacional para ampliar nossa 
competência para legislar, porque hoje o Poder Legislativo, de modo geral , 
trabalha a partir da iniciativa do Poder Executivo. É que a Constituição de 
1988 reduziu a iniciativa dos projetos, que são as legislações concorrentes, 
que é competência da Câmara Federal , ou é competência da Câmara 
Municipal , ou é competência do Poder Executivo. 

A bancada federal da UNALE já está com uma emenda defendendo a 
ampliação dos poderes da nossa competência para legislar. 

Queremos legislar. É o fortalecimento do Poder Legislativo o término da 
subvenção social na Casa, porque os Deputados terão necessidade de 
ind icar verbas no orçamento, para defender o que é legítimo para as suas 
regiões. 

Quando você coloca no orçamento o que quer para a sua região, nesse 
momento há o debate e o equilíbrio do próprio Estado de Minas Gerais, de 
cada região, na distribuição das verbas, de acordo com as prioridades 
estabelecidas. Na hora de discutir o Plano Plurianual de Ação Governamental 
é que o Poder Legislativo se fortalecerá ; não é acolhendo uma proposta feita 
no gabinete do Secretário de um Plano Plurianual de Ação Governamental 
que não tem nada que ver com a real idade. Nesse momento, o Poder 
Leg islativo vai discutir e exigir que no Plano Plurianual sejam contempladas 
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as _reais prioridades das regiões e do Estado de Minas Gerais. 

E assim. que o Poder Legislativo se fortalece. Votar a matéria não significa 
que se .va1 votar o que o Governador está querendo; pode ser que fiquemos 
aqUI se1s meses ou um ano discutindo um único projeto. O Poder Legislativo 
tem essa missão. Tem a missão de fazer audiências públicas, de consultar as 
bases, tem a missão de trazer os técnicos do Governo, de discutir 
amplamente cada matéria. 

O papel da Oposição é fortalecer o Poder Legislativo. É a Oposição que 
fort~l~ce o Legislativo, porque a base governista, de maneira geral , é 
frag1l1zada , porque, se é a base de apoio do Governo, vai sustentar as 
propos~as qu~ este envia a esta Casa. A sociedade é defendida pela 
Opos1çao. Entao, fortalecer a Oposição é fortalecer o Poder Legislativo. Uma 
oposição que queira discutir, que queira obstruir, que queira usar os limites 
regimentais para defender as suas propostas e as suas idéias estará 
defendendo o Poder Legislativo. 

Estamos voltando do Canadá, do Québec, onde há o parlamentarismo, 
quase 1deal, porque não existe um modelo ideal. Lá as sessões não 
acontecem todos os dias, mas em prazos reduzidos. Na Alemanha e em 
diversos países é assim também. O trabalho do Poder Legislativo não se 
resume em votar matérias no Plenário- ele inclui isso, mas acontece também 
nas comissões, nas audiências públicas, nos seminários e nos fóruns 
técnicos. 

Este Poder Legislativo - para resgatar uma verdade - pode não ter votado 
as matérias em tramitação aqui, mas tem sido rico nos seminários, nas 
conferências, discutindo, em todo o Estado de Minas Gerais, as propostas 
para o trabalho e para a educação e diversas questões de interesse da 
sociedade. 

Não podemos aceitar, Deputado Alencar da Silveira Júnior, que alguém 
venha d1zer que este Poder não está trabalhando só porque não tem votado 
mat~rias . V. Exa. sabe que votar aqui é simbólico, porque, quando as 
matenas chegam ao Plenário, já estão discutidas e trabalhadas 
anteriormente. 

Como Presidente da UNALE e membro do Poder Legislativo do Estado de 
M1nas Gerais, não aceito que digam que este Poder Legislativo não está 
trabalh~ndo . ~elo contrário, talvez nunca tenha trabalhado tanto. Agora, votar 
as matenas e uma questão mínima. As matérias estão aí, e há discussão 
quanto a se devemos votá-las ou não. 

O Governo manda a esta Casa uma reforma administrativa horrível 
acabando com órgãos que deveriam ser fortalecidos e contradizendo o se~ 
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próprio discurso sobre o pacto federativo. Esta Casa vai votar? Qual é 0 papel 
da Oposição? Quem acha que não deve votar tem de obstruir. Muitas vezes o 
próprio Deputado da base do Governo percebe que um projeto é muito ruim 
e, como é forçado a votar aquilo, não comparece, porque se sente 
constrangido em votá-lo. Assim , não aceito essa pecha, não aceito que digam 
que o Poder Legislativo não está trabalhando. Está trabalhando, sim . Os 
Deputados estão trabalhando nas suas bases, nas comissões , nas CPis. 
Nunca tantas CPis deram tanto resultado positivo como têm dado aqui. Aliás, 
é uma das poucas Assembléias em que as CPis apresentam tantos 
resultados. 

Deputado Alencar da Silveira Júnior, V . Exa. há de convir comigo que uma 
análise precipitada é que leva a dizer que a Assembléia não está trabalhando. 
Pelo contrário, está trabalhando intensamente. É claro que precisamos 
melhorar bastante, e é exatamente essa discussão que queremos fazer com 
relação à Lei de Diretrizes Orçamentárias e ao orçamento público. Concedo 
aparte ao Deputado Hely Tarqüínio e depois o concederei a V. Exa. 

O Deputado Hely Tarqüínio (em aparte)* - Estou acompanhando 
atentamente a explanação e a discussão de V. Exa. em torno desse veto, 
mas abordando, de forma integrada e até pedagógica, a questão do 
orçamento de Minas Gerais, como deve ser, porque Minas precisa sair na 
frente em termos de orçamento. Estou preocupado sempre, Deputado 
Alencar da Silveira Júnior, com o seu espírito de trabalho ardoroso, 
permanente nesta Casa, sempre pregando que os Deputados precisam 
trabalhar. V . Exa. deve observar também o exemplo de vida de cada 
Deputado. Não é só a sua vida que é perfeita, não é só o seu palpite que é 
perfeito. V. Exa. está totalmente equivocado! Cada um tem os seus 
desdobramentos, além do trabalho como Deputado, que o fizeram chegar à 
Casa. Você tem o seu "lobby" no bicho para chegar até aqu i. Tenho o meu 
"lobby" da medicina para chegar aqui dentro. Mas V. Exa . interfere pela 
segunda vez, com a preocupação em se votar afobadamente qualquer projeto 
que venha do Governo, porque V . Exa. é governista. Sempre foi da base 
movediça de apoio aos Governos. Nós observamos isso. Era da base do 
Governo Azeredo e, imediatamente, tomou uma posição e veio para o lado do 
Governo Itamar Franco e quer colocar boca abaixo o projeto mais importante, 
no momento em que se quer criar a cultura da materialização do orçamento 
"pari passu". E justamente agora que, por um descuido da Procuradoria do 
Governo, equivocadamente se vetou uma coisa, o que está dando argumento 
à Oposição de mostrar que o Governador não quer transparência, não quer a 
cultura do orçamento, em que pese a ele ir para a França falar do Presidente 
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da República . E ele tem um adepto como V. Exa., que quer contestar o 
trabalho nesta Casa, nas comissões temáticas, quando aqui não estão 
acontecendo reuniões , por obstrução. Mas a obstrução aqui é sadia, é a 
obstrução da contradição, porque a minoria tem de apontar os defeitos, as 
deformidades na elaboração da lei, as deformidades que ocorrem com a 
materialização do que o Governador tem de fazer com o orçamento. Todos 
sabem que, depois dos "anões do orçamento", inaugurou-se uma nova fase 
para a cultura técnica e política do orçamento. 

E V. Exa. vem falar que a Comissão de Justiça não trabalha, que a 
Comissão de Fiscalização Financeira não trabalha , desabonando os seus 
colegas de forma ant iética. Não podemos entender isso, Deputado Alencar da 
Silveira Júnior. V. Exa. me pechou de Deputado que não trabalha, e fiquei 
calado. Respond i dizendo que estávamos aprendendo cada vez mais a 
trabalhar aqui , com as leis constitucionais, para depois elabo~ar as leis 
ordinárias, entender as portarias e as leis infraconstitucionais. E isso que 
temos de fazer para usar esses instrumentos e os expedientes necessários 
para que o Poder Legislativo possa cumprir a sua precípua finalidade, que é a 
elaboração de leis . Muito mais importante é a fiscalização das leis eficientes, 
porque a nossa Constituição possui 299 artigos. E temos até muita motivação 
para sintetizar isso, e quero até aplaudir esta Casa, porque, com relação ao 
meio ambiente, já foi feita uma organização melhor, sintetizando tudo isso. 

Então há o lado técnico e o lado político da ação parlamentar. V. Exa. quer 
achar u'ma solução política imediatista para apoiar o Governo e conseguir 
levar benesses. Não estamos preocupados com benesses. Não quero 
Secretaria alguma desse Governo, como não quis quando fiz oposição ao 
Governo Hélio Garcia. Estou preocupado com o aperfeiçoamento dos 
trabalhos legislativos nesta Casa, para que possamos ter um orçamento 
verdadeiro. É difíci l ter esse orçamento verdadeiro, é uma utopia, mas temos 
que caminhar para lá. Quem sabe a miragem não se torna realidade? 

Quero parabenizar o Deputado Miguel Martini , que fez uma série de 
propostas de emenda à Constituição para que o Poder Legislativo pudesse 
fiscalizar o Executivo, de fato e de direito. Esta Casa já cedeu muitas 
propostas de emenda à Constituição, perdendo o poder de legislar. Temos 
que alertar sobre isso. 

Ilustre Deputado Miguel Martini, ilustre Deputado Alencar da Silveira Júnior, 
a nossa interferência é para dar consistência a este Poder, para que ele não 
seja apenas um reflexo do Poder Executivo e possa, realmente, cooperar com 
inteligência, dentro de uma contradição razoável , em que possamos encontrar 
a verdadeira virtude ... 
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o Sr. Presidente - Gostaria que o aparteador se mantivesse no tema que 

estamos discutindo, que é o veto do Governador. Se não o fizer, a 
Presidência, mesmo sendo chamada de autoritária, cortará a palavra do 
orador. 

O Deputado Hely Tarqüínio (em aparte)* - Para terminar, vou dizer o 
segu inte: queremos a cultura do orçamento, queremos a cultura da LDO 
muito bem feita , como disse anteriormente, para que a Comissão de 
Fiscalização Financeira e os Deputados possam seguir o orçamento "pari 
passu" não sendo pechados de elementos preguiçosos, que não sabem 
representar a sociedade. Todos nós, aqui , temos trabalhado ardorosamente. 
Agora , não estamos aqui para aprovar uma lei de qualquer maneira, pela 
goela abaixo, para fazer bem ao Sr. Itamar Franco. Muito obrigado, Deputad~ 
Miguel Martini . Estou acompanhando atentamente a sua fala , que e 
pedagógica e nos ajuda muito. 

O Deputado José Braga (em aparte)*- Deputado Miguel Martini , aparteio V. 
Exa. neste instante para contraditar o aparte feito pelo nosso colega Hely 
Tarqüínio . 

O Deputado Hely Tarqü ínio foi profundamente injusto com o Deputado 
Alencar da Silveira Júnior. Primeiro, porque o Deputado Alencar da Silveira 
Júnior, da minha bancada, não fez acusação daquele nível a Deputado algum 
nem a bancada alguma. Ele apenas, em meu entendimento, disse que essa 
obstrução inócua que fazem V. Exa. e as Bancadas do PSDB e do PFL pode 
suscitar na população a impressão de que a Casa não está trabalhando. Esse 
trabalho que fizemos aqui , devido a seu caráter inócuo, não oferece 
resultados para o Legislativo , já que não há votação. O Deputado Hely 
Tarqüínio não escutou ou não entendeu a fala do Deputado Alencar da 
Silveira Júnior. 

Além disso, ele se referiu ao posicionamento do Deputado em relação ao 
seu apoio ao Governo. Quero dizer que esse apoio se dá em razão de uma 
posição de bancada. Não somos a primeira bancada que, após apoiar um 
determinado candidato que foi derrotado, passou a apoiar o vencedor. 
Também o Deputado Hely Tarqüínio já passou por essa situação. Nem por 
isso alguém questionou o posicionamento dele. De forma que a posição do 
Deputado Alencar da Silveira Júnior é a posição da Bancada do PDT e te_m 
que ser respeitada . Mesmo porque apoiar o Governador Itamar Franco, nao 
obstante a polêmica que têm causado os seus posicionamentos, vale a pena, 
já que ele tem tido uma posição nacionalista , que coincide com o 
posicionamento e o ideário do PDT. Entendo que o posicionamento do 
Deputado Alencar da Silveira Júnior não é exatamente o que tem sido dito por 

~----------------------------------------~ 
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V. Exas. Muito obrigado. 

O Deputado Miguel Martini - Estou com a palavra e gostaria de ordenar os 
trabalhos enquanto estou dentro do meu tempo. Pensei que o Deputado José 
Braga fosse me apartear com relação ao tema que estou desenvolvendo, 
mas, na v~:dade , virou uma discussão paralela . Darei 2 minutos ao Deputado 
Hely Tarqum1o e, logo após, darei 2 minutos ao Deputado Alencar da Silveira 
Júnior. 

. O Deputado Hely Tarqüínio (em aparte)* - Sr. Presidente, quero apenas 
d1zer ao ~eput~do Alencar da Silveira Júnior que a toda ação corresponde 
uma reaçao. Ha cerca de 15 dias ele me agrediu dizendo que eu estava 
1mpedmdo o andamento dos trabalhos legislativos, até me tachando de 
pregu.içoso. E eu respondi agora. Respeito muito V. Exa. e exijo respeito 
tamb~m . A Bancada do PDT não tem como achar ruim porque, naquele dia, 
ela nao apresentou a minha posição nem a posição do Deputado Alencar da 
Silveira Júnior. 

O Sr. Presidente - Os dois Deputados podem falar depois pelo art. 164. o 
aparte tem de acompanhar a questão principal que levou o orador à tribuna 
que é o veto do Governador e as verbas de subvenção. Não será concedid~ 
aparte em que o aparteador se desvie do assunto. Se isso vier a ocorrer 
serei forçado a desligar o microfone. ' 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior (em aparte)- Gostaria de agradecer 
ao Deputado Miguel Martini . Mas gostaria de dizer que, quando estava 
colocando a minha posição de que esta Casa não estava trabalhando o 
Deputado Hely Tarqüínio não estava nem sabendo, porque não tinha nem ~m 
Deputado da Oposição aqui. Apenas V. Exa. ocupava a tribuna . Depois, 
chegou correndo o Deputado Hely Tarqüínio, que não entendeu muito bem. E 
o Deputado coloca , no início da sua fala , que o "bicho" me trouxe a esta Casa 
e qu~. ~ Associação Médica o trouxe. Gostaria de saber do Deputado Hely 
Tarqum1o se ele conhece o Sr. Wilson , da cidade de Carmo do Paranaíba 
que é eleitor de V. Exa. e o ajuda em toda as eleições? O Sr. Wilson é 
b_anqueiro de jogo do bicho. Não sou só eu . Todos os Deputados desta Casa 
tem voto de banqueiros e de cambistas de jogo do bicho. E temos que lutar 
pela sua legalização, ainda mais o Deputado Hely Tarqüínio, que tem esse 
Ilustre eleitor. 

O De~utado Miguel Martini- Deputado Alencar da Silveira Júnior, v. Exa. já 
s: man1festou. Apenas gostaria de lembrá-lo de que nem todos os Deputados 
tem como ele1tores banqueiros do jogo do bicho. O Deputado Amilcar Martins 
também está dizendo que não tem. 

Mas vamos voltar ao assunto que interessa, que é o veto do Sr. 
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Governador. Queria ler o "caput" do art. 10, que teve a alínea "a" vetada: 
"Acompanharão a proposta orçamentária , além dos quadros exigidos pela 
legislação em vigor, o seguinte: 1 o - quadros consolidados dos orçamentos 
das autarquias e das fundações, quadro consolidado do orçamento fiscal , 
demonstrativo dos recursos ... " Então, V. Exas. poderão perceber que a lógica 
é dar transparência. E o inciso XIII , que foi vetado, diz o seguinte : 
"Demonstrativos dos recursos a serem aplicados na concessão de 
subvenções sociais e de auxílio para despesa de capital , nos termos da Lei n° 
4.320, distribuídos por unidades orçamentárias". Isso é o que foi votado; o 
que significa dizer: Secretarias de Assuntos Municipais, da Saúde, da Casa 
Civil, DER-MG, etc. Essas são as unidades orçamentárias . O que o 
Governador não está querendo é dar transparências às aplicações de 
subvenções sociais no Executivo. Não dependemos do Governador no que 
se refere às subvenções sociais. É preciso dizer ao Sr. Itamar Franco, que foi 
Senador da República , que cabe ao Poder Legislativo definir o que fará o 
Poder Executivo. 

Então, não depende de o Governador dizer se vai haver ou não vai haver 
verba de subvenção social. Depende desta Casa definir se quer ou se não 
quer essa verba, depende de nós consignar uma lei. Há um princípio que diz 
que a pessoa ou o órgão privado fazem tudo aqu ilo que a lei não proíbe, mas 
o ente público só pode fazer aquilo que a lei autoriza, aquilo que a lei define 
como possível de se realizar. Quem vota a lei para o Estado é o Poder 
Legislativo. E aí o Governador vai a público mentindo, iludindo, enganando, 
dizendo que vetou e que mandou uma mensagem dizendo que não quer 
conceder. Ele diz que não quer conceder a verba de subvenção social, mas já 
dei uma "lidinha" nesse orçamento e vi como há a concessão de verba de 
subvenção social para a Secretaria da Educação, para a Secretaria da 
Saúde, para a Casa Civil, para a Loteria , para a SETASCAD. Engraçado! Ele 
mandou uma mensagem dizendo que não ia dar a verba de subvenção social , 
mas tudo isso está no orçamento. Então, ele fala uma coisa e faz outra? 
Sabendo que ele já ia fazer isso, pusemos na LDO que queremos que os 
órgãos do Governo sejam as unidades orçamentárias, que onde houver verba 
de subvenção social que ele mande um quadro demonstrativo. É isso que 
estamos ped indo, um quadro demonstrativo dos recursos a serem aplicados 
na concessão de subvenções sociais e aux íl io para despesas de capital 
distribuídos às unidades orçamentárias . 

Olhe que coisa interessante: passa-se uma imagem ética, e faz-se um veto 
antiético. Ele somente desvia a atenção da imprensa para a subvenção social 
da Assembléia. Volto a dizer e a reafirmar: este Deputado Miguel Martini é 
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contra, fui contra, fui o único Deputado que abriu mão das verbas de 
subvenção social no ano passado. Sou contra a verba de subvenção social 
ser rndrcada pela Assembléia Legislativa, mas sou favorável que as verbas do 
Executivo tenham um quadro demonstrativo, para que eu, como membro da 
Comissão de Fiscalização Financeira e como Deputado, que tem a função de 
fiscalrzar,. possa pegar o balancete enviado a esta Casa e saber para onde 
foram encaminhados esses recursos, como este ou aquele Secretário os 
aplicou. 

Para onde foi ei)caminhadÓ esse recurso? Como esse Secretário aplicou 
esse recurso?_ Se não me engano, o volume de subvenção social para a 
Secretarra da Educação é da ordem de R$5.000.000,00 ou R$8.000.000,00, 
VIU, Deputado Hely Tarqüinio? Não me lembro do número exato, mas muitos 
milhões serão indicados pelo Secretário· da Educaçãc). E o G-overnador não 
quer que se mande um quadro demonstrativo, como· se milhões fossem 
qualquer coi~inha. A Loteria Esportiva tem verbas de subvenção social. 
lmagrnem, nao vamos ter o quadro demonstrativo de como isso vai ser 
aplicado. E o que o Secretário da Casa Civil, que deve administrar esse 
recurso, vai fazer com ele? 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior (em aparte) - A Casa Civil não tem 
nada a ver com a Loteria Esportiva, Deputado. · 

O Deputado Miguel Martini -V. Exa. acredita em Papai Noel? · 
O Deputado Alencar da Silveira Júnior (em aparte) - Acredito. V. Exa. tem 

que entende; que a Loteria Esportiva é um órgão federal, administrado pela· 
Carxa Economrca Federal. Como o Secretário da Casa Civil, do Governo 
Itamar Franco, pode mandar na Caixa Econômica Federal, na Loteria 
Esportrva? 

O Deputado Miguel Martini -V. Exa. está confundindo as coisas, Deputado. 
A Casa Civil sempre definiu quem ia e quem· não ia receber as verbas 
indicadas pela Loteria Esportiva, da mesma fonma que as verbas da CEMIG 
foram para lá. Se V. Exa. acredita em Papai Noel, eu não acredito. 

Queremos um quadro demonstrativo dessas verbas. Aí, tenho certeza de 
que esta Casa vai dar um grande exemplo, como já fez na reforma 
administrativa, não aceitando aquela proposta esdnúxula, ridícula que veio 
para esta Casa e não permitiu que, ao se criar a Secretaria do Turismo se 
e~tinguisse a TURMINAS, como não vai penmitir tantas outras aberrações que 
rrao chegar aqui. E essa é mais uma delas. 

Só para dar um exemplo aos senhores, recebi o co~unicado de que uma 
pessoa do interior disse que o Deputado Miguel Martini, ao defender a 
derrubada desse veto, estava defendendo as subvenções sociais. Peguei 
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uma cópia do inciso XIII do art. 1 O e enviei para ele, dizendo: Mesmo sendo 
da Oposição, faço uma análise disso. Ele não respondeu nada, calou-se. 
Percebeu que era correto derrubar esse veto, um veto que foi feito 
equivocadamente, no afã do Governador de criar mais um factóide, de 
mostrar que tem uma imagem de ética, de seriedade, de moralidade. Mas 
isso não aconteceu, pelo menos nesse veto. 

Basta que um Deputado faça uma emenda dizendo que haverá verba de 
subvenções sociais e que, se esta Casa aprovar, o Governador terá de 
executar. Ai V. Exas. irão dizer: "Mas ele executa se quiser, porque o 
orçamento é apenas autorizativo". Se acabarmos com a suplementação, ou 
seja, com a carta branca que temos dado a ele, se não dermos mais os 1 O% 
de suplementação, ele terá de enviar solicitação a esta Casa a cada 
necessidade de suplementação que tiver. Com isso, estaremos forçando este 
Governo a planejar, c:Oisa que não é muito coinum ·ele fazer, planejar para o 
Estado de Minas Gerais. E não faltam instrumentos de planejamento. Temos 
a lei de diretrizes orçamentárias, o plano plurianual, o orçamento e, mais do 
que isso- outros Estados não têm, ·e nós, sim~. temos o Plano•Mineiro de 
Desenvolvimento Integrado, o Conselho Estadual de Desenvolvimento 
Econômico e Social. 

Temos, então, instrumentos. Não é possível que ainda, depois de tudo· 
isso ... Aliás, quero ressaltar que o Governo que fez essa coisa chamada. 
"Construindo o Orçamento Partit:ipativo", que disse, talvez para agradar a um 
grupo de aliados, que ia Ta.zer o orçamento participativo, vai discutir com a 
sociedade e manda o orçamento para cá, sem que nele esteja contemplado 
ou se dê margem para contemplar um centavo sequer do que foi definido 
nesse "Construindo o Orçamento Participativo". 

Então, queremos saber onde está o discurso e onde está a prática. A 
prática é uma; o discurso é outro. O Secretário assumiu, conosco, o 
compromisso de incluir no orçamento participativo as verbas da Secretaria de 
Segurança Pública e os investimentos da CEMIG, ·da COPASA e da 
Secretaria de Obras Públicas, mas sequer informou a esta Casa o montante 
desses valores. De forma que a Oposição tem de estar aqui chamando a 
atenção, sim; a Oposição tem de estar aqui entrincheirada, discutindo e 
trazendo a verdade - que agora é vista através da câmara, que não é mais a 
verdade das matérias pagas. pelo Executivo, pedindo pela imprensa. Não; 
agora a sociedade já está mais amadurecida, mais esclarecida, e quer 
realmente que haja transparência. É o que queremos. Concedo aparte ao 
Deputado Alencar da Silveira Júnior. 

O Deputado 'Alencar da Silveira Júnior (em aparte) - Obrigado. É apenas 
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para pedir o apoio de V. Exa, que acabou de fazer uma colocação sobre o 
orçamento participativo. Estou apresentando a esta Casa um projeto pelo 
qual só se poderá iniciar a discussão de outro orçamento participativo - e, aí, 
entra a transparência que V. Exa. tem e quer-, depois que 100% das obras 
do anterior sejam concluídas, para que ele não caia no descrédito em que 
caíram ás audiências públicas realizadas por esta Casa. Posso falar disso: a 
audiência pública caiu em descrédito. Então, gostaria, de antemão, de pedir o 
apoio de V. Exa. .,. ,. . .. · . . ,, 

O Deputado Miguel Martini -V. Exa. já tem esse apoio. Há até uma emenda 
á Constituição, de minha autoria, que diz que as audiências públicas devem · 
ser subsídio para o plano plurianual . e para o Plano ~ineiro de 
Desenvolvimento. Isso porque as reivindicações são maiores ·do que a 
capacidade de execução; assim, ao longo de quatro anos, seria possível 
realizá-las. Quero dizer a V. Exa. que nem acho que isso seja o Poder ... Quer 
dizer, o Poder Executivo faz como quiser. Defendo agora que a Assembléia 
Legislativa não entre mais na discussão do orçamento participativo, como 
sempre defendeu o Deputado Sebastião Costa. O Executivo faz do jeito que 
quiser. Quando chegar aqui... E os prazos serão reduzidos, pela lei de 
responsabilidade fiscal - até abril ou maio de cada ano, terá de ser enviado o 
plano plurianual, para ser votado até julho -, para que corrijamos uma 
distorção que existe hoje, quando votamos o orçamento sem conhecer o 
Plano Plurianual de Ação Governamental. Agora, isso vai se inverter. É um 
projeto para quatro anos, e vamos ver o que vamos executar nesse ano. Os 
prazos serão alterados... Então, o que deve fazer esta Casa, depois de 
receber o orçamento enviado pelo Governador? Se ele quer ou não ouvir a 
sociedade, é problema seu. A Assembléia Legislativa tem de ouvir e deve 
organizar suas audiências públicas, como está fazendo o Rio Grande do Sul. 
Não importa que discussão fez o Poder Executivo. 
.Então, que o Poder Legislativo organize a sociedade e com ela discuta as 

propostas do Governador. "O Governador está propondo isso; isso é melhor, 
ou vocês acham que deve mudar?" Aí, a sociedade irá opinar, por meio de 
seus representantes - das Câmaras Municipais, das associações de bairro, 
das associações de classe, enfim, de toda a sociedade organizada. Vamos 
discutir com todos. 

Vamos discutir com os sindicatos, enfim, vamos discutir para que possamos 
identificar realmente qual é a prioridade que aquela comunidade ou que 
aquela região tem. Não devemos, necessariamente, seguir aquilo que o 
Secretário de Planejamento imagina. Esse é um papel que o Poder 
Legislativo deve ter, um papel independente do Poder Executivo. 
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O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Com a palavra, para 

discutir o veto, o Deputado Sebastião Costa. 
o Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, demais integrantes da Mesa; 

Srs. Deputados, Sra. Deputada, senhores da imprensa~ senhoras e senhores: 
Deputado Miguel Martini, durante os limitados 60 m1nutos que te~ho aqUI 
nesta tribuna, estou disposto a conceder a V. Exa. o aparte necessano para 
que possa concluir o seu raciocínio sobre tema de t~man~a . importância. 
Venho a esta tribuna, e digo, como diria em outras ocas1oes, Ja d1sse e rep1to: 
às vezes, a Oposição é interpretada pela Situação como . estando 
obstaculizando os trabalhos, Não. O instrumento que diSCiplina o 
funcionamento do' parlamento, institui explicitamente que é facultado a quem 
quiser, à bancada que quiser, por um_prazo limitado de r~uniões, discutir o 
projeto de lei ou o vet'? que. achar ~nveniente. .·. . . . . , • . 

A Oposição está aqui conscie,nte, .~ a Situação _tambe_m tem_ consc1~nc1a de 
que estaremos derru_bélndo aqui o \'elo, que a ngor nao mc1d1u sobre co1sa 
nenhuma. Mas não poderíamos deixar de lembrar aqUI que a le1 que ms!IIUIU 
a subvenção é bastante. antiga. Para se ter uma idéia, ela é datada de~ 
17/3/64. Uma das últimas leis instituídas antes do golpe militar de 1964, a1nda ~ 
no Governo de João Goulart. · . 

A lei que trata do assunto é a Lei n° 4.320, de 17/3/64, publicada no "Diário' 
Oficial da União" de 23/3/64. Entre outros artigos e dispositivos lega1s, trata o 
§ 3o do art. 1° desta mesma lei: "Consideram-se subvenções, para efeitos' 
desta Lei, as transferências destinadas a cobrir despesas de custeio das· 
entidades beneficiadas, distinguindo-se como: 

1 _ subvenções sociais as que se destinam a instituições públicas ou 
privadas de caráter assistencial ou cultural, sem fins lucrativos; . . 

11 - subvenções econômicas as que se destinem a empresas publicas ou 
privadas de caráter industrial, comercial, agrícola ou r:astoril; . 

§ 4°- Classificam-se como investimentos as dotaç~es pa_ra ~ planeJ~n;ento 
e a execução de obras, inclusive as destinadas a aqu1s1çao de 1move1s 
considerados necessários à realização destas últimas, bem como para 
programas especiais de trabalho, aquisição de instalações, equipamentos e 
material permanente e constituição ou aumento de cap1lal, ou empresas que 
sejam de caráter comercial ou financeiro. . . , 

§5°- Classificam-se como investimentos ... ", e ass1m sucessivamente. . 
Isso quer dizer que o Governador do Estado de M1nas Gera1s, quando fo1 

Presidente da República, poderia, nessa oportunidade, se fosse sua vontade 
de fato, eliminá-la dos dispositivos legais, revogar esta lei ainda do Governo. 
João Goulart. 
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Não o fez. Permitiu que continuasse. Apenas disciplinou a forma de 

liberação. Não temos razão para ficar buscando coisas do passado. Estou 
fazendo isso para mostrar que, quando ocupa um cargo, tem um 
comportamento; quando passa a ocupar outro cargo, tem outro 
comportamento. Quando foi Presidente da República, exerceu o man.dato 
com essa lei em sua plenitude. Hoje, como Governador do Estado, para fazer 
um trampolim para buscar uma volta ao Palácio do Planalto, faz um tremendo 
alvoroço com o que não tem nada a ver com. o assunto que está sendo 1 

tratado. Por isso estamos aqui, para' esclarecer a 'opinião pública. · -' 
Não estamos aqui, como algum· Deputado ·da Situação quis dizer não 

querendo trabalhar. Estamos trabalhando. É no parlamento que se dis~utem 
as idéias. É aqui que nós, que ainda resguardamos um pouco daquela 
identidade politica de respeitar resultado das urnas, estamos a cumprir nosso 
papel. Estamos aqui, como em outras ocasiões, novamente para dizer ao 
povo de Minas Gerais que o que se está discutindo não é se se é a favor ou 
contra subvenção social. O que se está esclarecendo é que se faz um 
d1scurso _para a opinião pública, e, na prática, a ação é diferente. O que se 
d1scute e a dupla personalidade, ou seja, faço para a imprensa, para os 
conselhos e para entidades sociais um discurso e, na verdade, na prática, ajo 
de ?utra maneira. É isso que a Oposição está aqui mostrando. E é isso que 
e~tá cnando uma certa dificuldade para a Situação, que começa a pensar que 
nao queremos trabalhar, e estamos trabalhando. Estamos aqui esclarecendo 
que a Lei n° 4.320, de 17/3/64, poderia ter sido revogada por outra lei federal 
por iniciativa de qualquer dos Presidentes da República, o que não foi feito: 
Não se discute aqui a instituição ou não de subvenção. Não se discute aqui 
se o PFL ou o PSDB são a favor ou contra subvenção. O que se discute aqui 
é o fato de que se opôs um veto a uma proposição que, na verdade, não 
falava sobre a Assembléia Legislativa fazer ou não liberação de subvenção 
social. 

A Lei de Diretrizes Orçamentárias, que disciplina as pretensões do Governo 
para o ano subseqüente, veio para esta Casa. E, nessa lei, o Deputado 
Estadual, nosso companheiro, Líder do meu partido, juntamente com o 
Deputado Hely Tarqüínio, Líder do PSDB nesta Casa, tiveram uma 
inspiração. O Governo do Estado está, de fato, alardeando pelos rincões de 
Minas Gerais e na imprensa nacional que não quer praticar subvenção social 
em seu Governo. Quando de sua posse, O Governador do Estado disse, 
nesta Casa, que era papel da Oposição denunciar possíveis falhas do 
Governo; que era papel da Oposição e do parlamento dar instrumentos ao 
Poder Executivo. Foi com esse espírito que o Deputado Sebastião Navarro 
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Vieira e o Deputado Hely Tarqüínio apresentaram uma emenda, para que 
houvesse transparência nas liberações das subvenções sociais no âmbito do 
Estado de Minas Gerais. Isso porque já era do nosso conhecimento que, em 
alguns órgãos da administração estadual, vinha-se liberando subvenção 
social, como em Conceição das Alagoas, fato noticiado pelo "Estado de 
Minas". 

Não sei se o jornal teria se equivocado, mas acredito que não. Ele pode ter 
se equivocado até em algum algarismo, mas não na localidade e na natureza 
do convênio. O jornal "Estado de Minas" noticiou que Conceição das Alagoas 
teria sido contemplada, pela Loteria Mineira, com a importância de 
R$250.000,00; Calculando uma população de mais ou menos 8 mil a 10 mil 
habitantes, ó valor liberado causou uma certa preocupação até mesmo no 
Presidente· dá· Assembléia Legislativa, Deputado Anderson Adauto. Quando 
comuniquei iss'ó a elê, "ein uma reunião, ele disse que iria recomendar que se 
vissem ci objetivo, a natureza e as razões desse convênio. Por essa razão.-·· 
simultaneamente, como se sabe; o espírito humano é movido, muitas.vezes, 
por aquela sensação do momento " os Deputados Sebastião Navarro Vieira e 
Hely Tarqüínio houveram por bem apresentar uma emenda, para . que 
houvesse transparência nas aplicações por parte da Loteria, da Secretaria da· 
Saúde, da Secretaria da Educação e de outras Secretarias de Estado, até. 
mesmo da Casa Civil. Quando foi apresentada essa emenda, ela mereceu do. 
relator toda a atenção; o relator teve a maior atenção· para com aquela 
emenda, considerando efetivamente que ela estaria dando instrumentos ao 
Poder Legislativo e até mesmo ao Poder Executivo. Quero, neste instante, 
fazer as minhas homenagens ao relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
Mas, quando chegou ao âmbito do Poder Executivo, o Sr. Gov~rnador 
resolveu vetar aquela emenda, simplesmente porque ela fazia alusão ao 
termo "subvenção", dizendo que ela não seria mais praticada no âmbito do 
seu Governo. Mas o orçamento público do Estado que .veio para a 
Assembléia traz novamente os mesmos termos, a mesma terminologia, as 
mesmas finalidades. Com isso, ficou caracterizado que, de fato, o Governo do 
Estado quer continuar praticando subvenção, como durante a vigência da lei 
federal nesse sentido, quando fora Presidente da República. Talvez ele 
quisesse, como homem público honrado que é, como todos nós somos, que 
houvesse transparência. Daí eu entender que o Governador pode até ter se 
equivocado, ter sido induzido a erro, quando vetou. Quando vem da 
Assembléia Legislativa, ele estaria com aquela preocupação: será que a 
Assembléia Legislativa vai fazer a liberação? A Assembléia não pode, mas o 
Poder Executivo pode. Eu perguntaria: se amanhã ou depois um dos 
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parlamentares da base de apoio ao Governo se transformar em Secretário de 
E~tado, lá ele continua sendo o mesmo homem que é aqui. No entanto, aqui 
nao se pode fazer liberação; lá se permite fazer liberações. Então isso me faz 

·crer que o Governador não está preocupado com a natureza, ele está 
·preocupado com a terminologia e com o local da liberação. 

Com isso, fica caracterizado que o que há é o objetivo claro, esvaziar o':, 
·Poder Leg1slabvo para que ele se sinta obrigado a ficar de pires na mão nas 
portas das secretarias, clamando pelas coisas menores, , por . coisas 
pequenas. Volto a repetir, jamais fui defensor ardoroso da existência ·aü' não '•' 
de subven_ção social. Também não tive a hipocrisia de deixar de 'aplicá~las; ,,. 
pelo contrario, procurei fazê-lo com o maior. rigor possível. Todavià;' quero crer,. 
que ofato de a transparência ter sido proposta pelo parláménto criou, 'por 
parte . ~o Executivo, que vai se portando neste Estado éomo . um poder 
totalltano, uma reação difícil, impossível, o que acabou induzindo 0 sr: 
Governad~r. a vetar. uma emenda que fere até os princípios de qualquer 
homem publico, que e a figura da transparência. 

Questões de Ordem 
O Deputado Sebastião Costa - Antes de aprofundar essa questão da 

transparência, quero pedir ao Sr. Presidente, reservando o tempo que ainda 
me resta, que encerre de plano a reunião, uma vez que o número de 
parlamentares presentes não é compatível com o prosseguimento da reunião 
nem com a importância do tema aqui tratado. 

O Dep~t~do ~aulo P:ttersen - Solicito ao Presidente que faça a 
recompos1çao de quorum , para dar ao orador a oportunidade de esgotar o 
assunto de que está tratando, tão importante para nós e para o povo mineiro. 

O Sr. Presidente - É regimental. Solicito ao Sr. Secretário que proceda à 
chamada dos Deputados para a recomposição de "quorum". 

O Sr. Secretário (Deputado Rêmolo Aloise)- (-Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 28 Deputados. Portanto há 

"quorum" para a continuação dos trabalhos. Continua com a palavr~ 0 
Deputado Sebastião Costa. 

O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, Srs. Deputados, reinício 
agradecendo ao Deputado Rogério Correia pela preocupação que teve em 
me alertar sobre o fato de que, durante o processo de recomposição de 
"quorum", meu tempo continua a correr. 

Com a liberalidade de V. Exa., com o espírito democrático desta Casa se 
houver necessidade no final, tenho certeza de que haverá tolerância co~ a 
concessão de mais alguns minutos para que haja a compensaçã~ desse 
tempo que se utilizou para a recomposição de "quorum". 
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Estava dizendo que hoje se faz um tremendo cavalo de batalha sobre o 

tema da liberação da subvenção social, não havendo preocupação com as 
conseqüências dos atos praticados por quem quer que seja. Dizia, no final da 
fala anterior, que quando um nosso colega é parlamentar, estaria tacitamente 
impedido de proceder a qualquer indicação, já que Deputado nunca liberou 
nada. Ele faz apenas a indicação, e a liberação se dá naturalmente, mediante 
convênio, com a devida cautela. 

Quando, porém, o Deputado se transformar em Presidente da Loteria do 
Estado de Minas Gerais, ou Secretário de algumas das pastas, já pode fazer, 
porque lá estaria livre, na visão dos governantes, da prática de qualquer ato 
inconveniente. Isso. eu recebo como afronta ao Poder Legislativo. Não 
isoladamente à Oposição. Sabemos que a Oposição tem seus mecanismos e 
vai utilizar a. sua forma de fazér o seu trabalho, independente dessa ou 
daqÚela liberação. · · "' . · · 

Preocupa-nos o fato de que cciin 'essa iniciativa que estamos a discutir o 
que se fez foi impedir que haja transparência pÔr parte do Poder Executivo 
nas suas respectivas liberações. Aí, sim, considero uma maneira de impedir o 
Legislativo de proceder às suas ações no âmbito da sua principal atribuição 
que é a de fiscalizar. 

Vejo chegar ao microfone o Deputado Miguel Martini. Ele que teve sua fala 
interrompida no final, porque a Mesa não lhe concedeu sequer um pequeno 
prazo a mais para concluir seu raciocínio. Concedo-lhe o aparte, conforme 
prometi no inicio de minha fala. 

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Obrigado, Deputado Sebastião 
Costa. Quero deixar registrado que sempre foi uma prática de quem preside 
os trabalhos, seja na Mesa, no Plenário ou nas comissões, conceder 30 
segundos ou 1 minuto a qualquer parlamentar que precisasse desse tempo 
para terminar sua exposição; o assunto foi tratado com excessivo rigor, pois 
não me deixaram concluir meu pensamento; não necessitava mais que 30 
segundos ou 1 minuto. Isso não vai alterar o processo de obstrução. 

Quero agradecer a V. Exa. a oportunidade de poder usar da palavra para 
me expressar em relação ao inciso XIII do art. 10, e também registrar o afã da 
base governista e até da Mesa em não querer que discutamos questões de 
orçamento, se estamos falando de um veto à Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
É ilógico esse raciocínio. Ainda bem que a Mesa percebeu o seu equívoco e 
admitiu. 

Já que o Governo disse que já não quer indicar verba de subvenção social, 
daí porque vetou esse art. 1_3, nã.ó querendo dar o quadro demonstrativo, 
tenho uma dica para os Srs. Deputados: que façamos todas as emendas 
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retirando toda a verba de subvenção social que está nas secretarias. Os 
senhores não podem retirar verba para fazer a emenda de V. Exas., não 
P?dem r:tirar verba de uma obra iniciada, não podem retirar do serviço da 
d1v1da: nao podem retirar do pessoal, não podem retirar da contrapartida dos 
financiamentos. Mas podem retirar da verba que está indicada para 
subvenção social. Dá um dinheirinho bom! Já que o Governador, em sua 
m_ensagem justificando o veto, disse que não quer mais subvenção social, 
nao dever querer também no Executivo. Como ele vetou com esse discurso .· 
poderíamos fazer isso. · · ' 
· Fica aqui uma sugestão, Deputado Sebastião Costa. Todos os Deputados 
ficam se perguntando onde se pode mexer, onde há recursos que podem ser 
alterados. Uma sugestão é essa, e olhem que a Secretaria de Educação tem 
um montante significativo de verba de subvenção. A Loteria Mineira tem uma 
quantidade significativa de verba de subvenção. A Secretaria de Esportes, 
Lazer e Tunsmo tem verba de. subvenção. E a essas verbas pode ser dada 
nova destinação, e quem vai definir somos nós, Deputadós. 

E _isso pode s:r feito até mesmo para exigir por lei, já que não podemos 
ex1g1r outra coerenc1a, que o mesmo Governador que disse que resolveria o 
caso da PM, mas lavou as mãos e mandou para a Assembléia Legislativa 
resolver, faça isso. Quem sabe ele não é capaz de retirar as verbas de 
subvenção do Poder Executivo e também esteja delegando para a 
Assembléia Legislativa acabar com essa verba. Acabamos aqui! Vamos fazer 
emendas de estradas, de hospitais, de escolas, de saneamento básico, enfim, 
de ':ma série de obras, pois cada um de nós tem reivindicações das nossas 
reg1oes, e vamos aproveitar para retirar desses órgãos todos as verbas de 
subvenção. Assim, a Assembléia Legislativa, mais uma vez, estaria 
resolvendo um problema que o Governador prometeu resolver, mas não o 
fez. 

Quanto a esse discurso do Governador de que não vai pagar verba de 
subvenção, ele não vai enquanto esta Casa quiser. No dia em que o Poder 
Legislativo acabar com a suplementação de 10%, que é uma excrescência, 
que é um absurdo, que é uma transferência de autonomia do Poder 
Legislativo para o Poder Executivo, ele vai pagar centavo por centavo das 
obras indicadas no orçamento público. 

Esse debate já nos serve bastante, porque no próximo ano virão para cá o 
Plano Plurianual de Ação Governamental e o Plano Mineiro de 
De~~nvolvimento Integrado, e será uma oportunidade que teremos de corrigir 
o v1c1o desta Casa de sempre aprovar a proposta que o Governo mandar. 

Queria agradecer-lhe esse aparte, Deputado Sebastião Costa, e dizer que 
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V. Exa., em seu pronunciamento, está conseguindo mobilizar os 
parlamentares e mover o se~timento no sentido derrubar esse velo, porque 
ele é contra a transparência. E preciso deixar claro que o veto do Governador 
é contra a transparência, ele está se negando a dar transparência aos atos do 
Poder Executivo, principalmente em relação à subvenção social do Executivo, 
não a do Legislativo. Esta quem define somos nós; é com a do Executivo que 
ele não quer fazer isso. Muito obrigado. 

O Deputado Sebastião Costa - Agradeço ao Deputado Miguel Martini seu 
aparte esclarecedor, já que ele, de forma pedagógica, procurou mostrar o que 
representa a transparênCia. Transparência é tornar claro e visível aos olhos 
do verdadeiro titular dos recursos públicos, que é o povo de Minas Gerais, o 
demonstrativo dos gastos; transparência é permitir que um individuo de 
Conceição das Alagoas saiba se de fato a Loteria do Estado liberou 
R$250.000,00 para a sua cidade e se esta realmente precisa" desse dinheiro;. 
transparência é permitir, cómo disse e repito, que um cidadão comum, 
assistindo a nossas atividades em sua casa ou buscando nas notas 
taquigráficas as afirmações de cada um de nós, possa saber o que acontece; 
transparência é permitir que o Governo pratique seus atos e que o verdadeiro 
mandatário dos recursos públicos, o povo, saiba a finalidade e o valor dos 
recursos liberados. Essa é a grande razão. 

Quando começamos a discutir temas dessa natureza, vem-nos à mente 
discutir a origem do Estado, a sua importância, desde que iluminados 
franceses discutiam a figura do Estado. Começo a pensar: o que seria o 
Estado? O Estado, em sua plenitude, são três elementos: território, povo e 
governo independente. Nenhum desses três elementos pode se . tornar 
totalitário, sob pena de se ferir o principio da própria existência do Estado. O 
Estado verdadeiro é aquele em que o povo é respeitado, por meio dos seus 
representantes ou diretamente. E é o que queremos. 

Queremos que haja uma verdadeira transparência nos atos do Poder 
Executivo. Está aqui a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Estado de Minas 
Gerais. Ao seu art. 10 foi dirigida a emenda dos ilustres Líderes Sebastião 
Navarro Vieira e Hely Tarqüinio. Esse artigo não serià modificado, apenas 
ampliado em sua eficácia. O que aconteceu? Porque a emenda partiu da 
Oposição no Poder Legislativo, o Governador a vetou, contrariando os 
prin"cipios da administração pública, o princípio básico, que é tornar públicos e 
conhecidos, aos olhos do terceiro elemento do Estado, os valores liberados 
para esta ou aquela localidade pelo poder público. 

Concedo aparte ao Deputado Hely Tarqüinio. Ele, zeloso que é, foi um dos 
autores da emenda que nos traz a esta tribuna, com todo o entusiasmo, 
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lamentando que seja apenas por 60 minutos. Com a palavra, o Deputado Hely 
Tarqüínio. 

O Deputado Hely Tarqüínio (em aparte)*- Agradeço, inicialmente, ao ilustre 
Deputado Sebastião Costa. Estou ouvindo atentamente a sua exposição, feita 
de maneira clara, didática e pedagógica, sobre o veto do Governador, sobre o 
que a Oposição propôs ao Governador. O que queremos - como já dissemos 
aqui por várias vezes - é que o demonstrativo de gastos do Executivo seja 
oferecido ao povo de Minas Gerais. E que façamos disso parte do nosso dia~ 
a-dia, mostrando ao povo, sem demagogia, através da imprensa e dos órgão~ 
de comunicação como um todo, mês a mês, o que o Governo faz e o que 
realizou do seu orçamento. 

Alegaram, para confundir a população, que os Deputados querem 
subvenção social para as suas bases. Não. O que foi vetado não foi a 
subvenção social, mas o demonstrativo, ou seja, a transparência que o 
Deputado Sebastião Costa conceituou de· várias formas diferentes, porque os 
gastos são feitos com dinheiro que vem da arrecadação das receitas e dos 
impostos, sobretudo, que pesam e oneram cada vez mais os cidadãos de 
Minas Gerais. 

É por isso que uma oposição zelosa, como essa do Deputado Sebastião 
Costa, que está na tribuna tentando mostrar aos parlamentares e, sobretudo, 
aos telespectadores qual é a finalidade das subvenções - como isso 
aconteceu na Casa, como tem que acontecer no orçamento -, é muito 
importante. Estamos preocupados com o PPAG, que também depende de um 
planejamento, mas depende principalmente de uma análise desta Casa, da 
Comissão de Fiscalização Financeira. É lá que temos que cumprir o nosso 
papel fiscalizador. Temos que cumprir também o nosso papel de planejador, 
porque o Governo faz o planejamento, juntamente com os seus técnicos, 
mas, aqui na Casa, temos a Comissão de Fiscalização e os técnicos, que 
também têm que fazer a sua análise e dar sugestões, juntamente com os 
seus técnicos, mas aqui na Casa temos a Comissão de Fiscalização e os 
técnicos, que também têm que fazer a sua análise e dar sugestões, 
juntamente com os Deputados. É a Comissão de Fiscalização, que é 
constituída de Deputados que atuam no ramo, que emprestam a sua 
consciência política ao lado dos ensinamentos técnicos da Casa, que faz o 
contorno da LDO, que são as emendas. Dessa forma poderemos agir de 
maneira· justa, buscando o bem comum e a sobrevivência digna de todo 
cidadão. 

Muitas vezes fazemos as coisas de maneira política; por quê? O mérito 
político é o mérito das políticas sociais compensatórias, que buscam a 
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igualdade das oportunidades no gasto, estabelecendo as prioridades para a 
população mais pobre. São 853 municípios no Estado e, na maioria, de 
pequeno porte; muitas vezes até tecnicamente são difíceis de serem 
administrados. Então, compete ao Deputado da região orientar o orçamento, 
caracterizar no orçamento os benefícios e as subvenções para esses 
pequenos municípios que vêem, no momento, serem retiradas as patrolas 
que deveriam estar consertando os estragos das primeiras chuvas, o~ 

diminuindo a poeira da seca no Nordeste de Minas, onde o gado esta 
morrendo em grande quantidade. O Deputado que vai para suas bases está 
sabendo disso. E o Deputado precisa ir para as suas bases; ele não pode 
apenas ficar aqui votando, como muitos querem. Votar matéria, como disse o · 
Deputado Miguel Martini, é importante, mas é preciso votar para que se faça · 
cumprir. Vamos para ·nossas bases conhecer as necessidades_ do povo, ' 
conhecer as ocorrências intempestivas, que não estavam caracterizadas no; 
orçamento. Às vezes, preCisamos de verbas suplementares para enfrentar as c 
intempéries da meteorologia, que causam estragos na natureza e que 
causam estragos nos nossos· projetos. O orçamento é permanente, a 
fiscalização do orçamento é permanente, tanto nas comissões quanto no 
Plenário. · · 

Queria apartear o nobre Deputado Sebastião Costa, que fez uma exposição 
detalhada, como lhe é peculiar, para somar esforços com ele nessa análise, 
para que possamos conhecer as subvenções sociais do Governo na 
educação, na região, por exemplo, de Montes Claros, na região de Leopoldina 
e nas demais regiões. 

Estaremos fazendo justiça, estabelecendo prioridades? Há um diálogo entre 
os Deputados para atender á população. A educação está de boa qualidade 
com esse dinheiro? Esse dinheiro foi suficiente? Esses gastos aconteceram 
mesmo? Quando aconteceram? Que dia foi feito o pagamento. Temos que· 
acompanhar, "pari passu", as obras. Muitas vezes, há três, quatro liberações. 
Muitas vezes, tenho pedido ao Presidente desta Casa que libere um 
funcionário para a Maioria e outro para a Minoria, para que possamos 
acompanhar as etapas da realização de uma obra que vai receber dinheiro da 
subvenção social. 

Sei que, por questões político-partidárias, essas verbas são liberadas sem 
muita prioridade. Alguns gastos acontecem, mas estamos aqu1 para fiscalizar. 
Essa é a nossa precípua finalidade. Temos também de fazer leis consistentes 
e aperfeiçoá-las. Não podemos apresentar propõstas de emenda à 
Constituição todo momento pois esta já é uma verdade_ira colcha de re~lhos. 
A meu ver, já precisamos--de uma outra constituinte. E com essa v1sao que 
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queremos receber prêmios pela educação continuada da população de Minas 
Gerais, pelo maior número de matriculas. Queremos saber, por exe~plo, qual 
0 índice de analfabetismo naquela região que recebeu ma1or md1ce de 
subvenção. Não vou falar da saúde, que está um verdadeiro caos. Seria h~ra 
de verificar, em todas as regiões, se já se estabeleceu o programa de ~aude 
da família, quais os consórcios que existem para atender as. emergenc1as 
cirúrgicas nas cidades-pólo, qual a atenção primária que se esta dispensando 
à saúde, se as verbas da subvenção têm chegado; onde se gastou? , 

Há um grande problema em. relação aos genéricos. Como é liberado para 
os municípios o dinheiro da saúde? Vinte e cinco por cento do gasto. com 
remédio é responsabilidade do Estado; vinte e cinco por cento. e de 
responsabilidade da Prefeitura, e 50% do Governo Federal. Esse dmhe1ro 
chegou aos municípios? Foi para isso que se defimu o gasto para cada 
município? O Governo do Estado está honrando esse comprom1sso, ou seja, 
com seus 25%? Essa é a nossa missão aqui. Tenho notado que o Sistema de 
referência da saúde no Estado está um caos, quero dizer, no 
encaminhamento do doente. Ele é muito lento, tem um controle remoto que 
não funciona. E o sistema de contra-referência? Este praticamente não existe. 
Os profissionais da saúde do Estado de Minas Gerai~ estão ganhando muito 
pouco, não ganham a insalubridade, estão com os salanos defasados. . . 

Os profissionais de saúde trabalham com sobrecarga, trazendo pr~jUIZOS 
para a sua própria saúde. Então, estamos prec1sando repensar a sau~e d~ 
Minas, ainda que seja dentro do padrão do SUS, mas com alternativas na_o se 
de grupos de pré-pagamentos, mas também com alternativas que o propno 
Governo pode ressuscitar, sob fonma de pressão sobre o Governo F~deral, 
para que voltem as diferenças de apartamento e de procedu~entos med1cos. 
Se isso não for feito, o SUS vai mergulhar num caos 1rrevers~vel. O Governo 
tem, ainda, de repensar o problema das estradas, que estao esburacada~ 
com as primeiras chuvas, chuvas que praticamente são gote1ras a1nda. _Ha 
dinheiro para as estradas na subvenção social do Governo? Onde esta o 
mapa de gastos previstos, ou que já foram feitos em algum lugar? Esse é o 
nosso questionamento. A habitação é outro problema. T~mho um projeto de 
lei, sancionado, mas nunca regulamentado, sobre hab1taçao popular rural. 

Nosso povo ainda está morando em cafuas, em casebres, na zona rural. O 
Governo do Estado poderia, por meio de algum fundo, construir casas 
populares para os trabalhadores rurais. Há dinheiro na _subvenção social para 
esse tipo de habitação? Vamos fazer um demonstrativo prevendo o gasto. 
Compete a esta Casa fiscalizar esse gasto, acompanhar todos os projetos, 
todos os gastos, gradativamente. Essa é a nossa função. 
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Com relação a todos os outros indicadores sociais, construímos a cidadania 

por meio da elaboração de uma LDO, de uma lei orçamentária, de um PPAG 
e de um PMDI compatíveis com a nossa realidade, diminuindo o máximo 
possível as falsas projeções numa inserção com o Governo Federal, até 
porque não podemos viver eternamente nesse confronto gerado pelo 
Governador. Temos de ser bombeiros e procurar apagar esse incêndio entre 
o Governo Federal e o Governo Estadual para que todas as nossas verbas de 
subvenções sejam definitivamente gastas de forma transparente, como disse 
o nosso ilustre Deputado Sebastião Costa, a quem agradeço e cumprimento 
pelo brilhantismo de sua exposição. Muito obrigado. 

O Deputado Sebastião Costa - Eu é que agradeço a participação do 
Deputado Hely Tarqüínio, que tem uma visão social abrangente, que conhece , 
os problemas da· população mais carente do Estado de Minas Gerais, como 
nós, que somos de origem~ modesta, do interior, também conhecemos as 
dificuldades, as implicações que a má distribuição de recursos públicos pode 
ocasionar. 

A emenda que estamos defendendo, a derrubada do veto, é sintética, 
precisa. É bom que as pessoas qÚe nos assistem de suas casas, sejam elas J 
trabalhadores rurais, urbanos, professores, advogados, médicos, juízes, 
entendam o que estamos querendo. O que queremos com a Emenda n° 81 ao 
Projeto de Lei n° 343/99 é que seja acrescentado ao art. 10 o seguinte inciso: 

"Art. 10- .... 
XIII - demonstrativo dos recursos a serem aplicados na concessão de 

subvenção e de auxílio para despesa de capital nos termos da Lei Federal n° 
4.320, de 17 de março de 1964, distribuídos por Secretarias de Estado no 
ãmbito do Poder Executivo e pela Assembléia Legislativa, nos termos de 
deliberação específica". · 

Ela vem subscrita pelos Deputados Sebastião Navarro Vieira e Hely 
Tarqüínio. Vejam os telespectadores: a justificação da emenda é a seguinte: 
"É imperioso que se tome transparente de onde estão saindo e para onde 
estão indo as subvenções do Executivo. Caso haja·· subvenções do 
Legislativo, a elas . .se aplicará também o mesmo principio". 

Srs. Deputados, o que se quer não é intervir no Executivo, não é atrapalhar 
as ações do Executivo, é simplesmente permitir, dar instrumento, até mesmo 
ao governante, para que acompanhe, nos detalhes, as liberaçõe~ de recursos 
públicos oriundos do Governo do Estado de Minas Gerais. E isso o que 
queríamos, é isso o que a Oposição deseja. 

Acredito até mesmo que, se possível, deveria haver um plebiscito, para que a opinião pública de Minas Gerais pudesse se manifestar, para dizer se 
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concorda ou não com o que se libera no Poder Executivo. Talvez, se possível, 
seria muito interessante permitir que o cidadão que mora naquela rua sem 
calçamento ou até sem rede de e_sgoto soubesse quanto e para onde_ foram 
destinados os recursos públicos. E isso o que estamos a defender aqUI; essa 
é a razão de nossa demora nesta tribuna. Não temos outra finalidade, como 
querem dizer alguns. Pelo contrário, o que queremos é que haja : 
transparência e que continue a vigorar a Lei Federal n° 4.320, do Governo. 
João Goulart. Vejam os senhores quantos Presidentes tivemos depois d1sso,_ 
e ninguém ousou revogar essa lei. Isso porque havia sensibilidade PO[ parte_ 
dos Presidentes da República, que a julgavam importante. Tanto ass!m que . 
ninguém ousou revogá-la, até o próprio Presidente Itamar Franco, hoje 
Governador de Minas Gerais. Com isso, estamos convencidos de que 
estamos buscando a transparência, o que é um ato claro de interesse do 
verdadeiro titular do dinheiro público, que é o povo. 

Sr. Presidente, gostaria de desenvolver o conceito de Estado, os elementos 
que instituem e compõem o Estado, a razão da existência do Estado e a 
importância da Lei n° 4.320, que está em vigência desde 1964, de_:;de o 
Governo João Goulart, e que ninguém, até hoje, ousou revogar. Entao, se 
pudesse falar até às 13 horas, poderia não .só fazer a leitura integral dessa lei, 
mas também tecer alguns comentários sobre aqueles que t1veram a 
inspiração de elaborá-la como um instrumento eficaz que: ao_ longo de 
décadas, vem propiciando a relação entre os Poderes e as msbtUiçoes. 

Mas, para surpresa nossa - da Oposição e do parl~mento quase co~o um 
todo- lamento ter de fazer um comentário, embora nao seja da mmha mdole: 
o ilustre relator designado para apresentar parecer sobre o Veto Parcial à 
Proposição de Lei n° 14.125, após tecer alguns comentários, diz que opina 
pela manutenção do veto. 

Concedo aparte ao ilustre Deputado Dinis Pinheiro, cuja intervenção, tenho 
certeza, irá contribuir, e muito, para nosso raciocínio, nesta tarde. Sei que o 
Deputado é uma pessoa que se além aos prazos regimentais e tenho ce_rteza 
de que usará uns 2 minutos, permitindo que eu ainda tenha 4 mmutos, Ja que 
agora o relógio trabalha contra nós. Com a palavra, o 1lustre Deputado Dm1s 
Pinheiro, por quem temos muito respeito. 

o Deputado Dinis Pinheiro (em aparte) • - Deputado Sebastião Costa, a 
exposição de V. Exa. não me surpreende, e, tenho certeza, não su.rpreende 
esta augusta Casa. Todos já conhecemos seu elevado raciOCiniO: sua 
capacidade política, seu saber e sua visão peculiar de grande homem publico. 
E já observei que seu posicionamento está encantando. esta Casa e d~ndo
nos a oportunidade da fazer uma análise mais minuciosa dessa questao do 
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veto. E acho que seria muito oportuno que o senhor solicitasse ao próximo 
orador inscrito, Deputado Carlos Pimenta, que lhe desse a oportunidade de 
continuar essa exposição, ou melhor, essa palestra, até às 13 horas, para 
melhores esclarecimentos a toda a Casa. 

Tenho certeza de que seria de grande valia a continuidade desse 
pronunciamento que está nos dando a oportunidade de esclarecer muitas 
coisas que esta Casa e que nossos pares não conheciam. 

Parabéns pelo brilhante pronunciamento. Tenho certeza de que o Deputado 
Carlos Pimenta será generoso, benevolente, e atenderá um pedido do 
senhor. . . . 

O Deputádo Sebastião Costa - Agradeço a intervenção do Deputado Dinis 
Pinheiro. Faz parte dà personalidade do homem público a~tever os fatos. Eu 
antevia que a intervenção do Deputado Dinis Pinheiro' viria· contribuir, de 
forma decisiva, para a conclusão do nosso raciociriio. Ele; "como homem 
público que é, sabe perfeitarrieriie:·qu"e''a traiisparênêia" nos atos da 
administração pública é saiutar, é Úm princípio básico pâra ·ultrapassar os 
obstáculos e as adversidades. Tenho Certeza de que esta Casa, quando 
estiver votando esse veto, terá consciência cívica do que estamos fazendo e 
afirmando. · 

Estou vendo aqui o ilustre líder do PMDB, o Deputado Antônio ~ndrade. 
Tenho certeza de que algum assessor induziu o Sr. Governador a esse 
equivoco, porque esse é um instrumento favorável ao governante, é o 
elemento a mais de que ele passa a dispor para fiscalizar o bom 
funcionamento e a eficaz distribuição dos recursos públicos no âmbito do 
Estado de Minas Gerais. . 

Quero dizer também ao ilustre Deputado Dinis Pinheiro que tenho certeza 
de que quando o Deputado Carlos Pimenta estiver aqui para fazer o seu 
pronunciamento ele será generoso comigo, concede~do-me o aparte 
necessário para que eu possa me alongar um pouco mais, procurando trazer 
algum fato a mais, pois 60 minutos apenas é muito pouco para se fazer tudo. 

A relevância do significado do que é transparênCia, transparecer, tornar 
público, do conhecimento de todos, esse, sim, é o objetivo, o princípio básico 
que norteou a apresentação dessa emenda_. · · 

Quero aproveitar a oportunidade para fazer aqui uma homenagem ao 
relator dessa lei,. um dos mais iiustres Deputados desta Casa. Mesmo sendo 
ele pessoa aliada, leal ao Governo, acolheu a emenda, porque ele também se 
inspira nos principias básico~ da administração pública. 

Entre esses principies está o da transparência, que permite que aquele que 
mora numa rua sem calçamento ou sem iluminação pública, sem esgoto ou 
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na zona rural, nas mais modestas moradias, saiba o quanto e para onde 
foram liberados os recursos públicos nas esferas estadual, federal e 
municipal. 

Por essa razão é que estamos aqui, não fazendo oposição por oposição, 
não fazendo obstrução, mas sim esclarecendo. Vejam os senhores, a 
emenda que li há poucos instantes simplesmente propõe o demonstrativo dos 
recursos a serem aplieados na concessão de subvenção social ou de auxílio 
para despesa de capíial, nos termos da Lei Federal n° 4.320, de 17/3/64, a·' 
que me referi. . · · · · · · ·- · ... .. .. .. 

São essas as -considerações que 'me trouxeràrri a esta tribuna. Por ocasião · 
do encaminhamento de votação, talvez seja possível voltar aqui para fazer 
alusão sobre mais alguns fatos, lembrando sempre que o que se busca, o que 
se deseja, é o principio básico da transparência. Isso, sim, é o que estamos 
buscando e vamos sempre buscar. 

Sabemos que não se vetou a subvenção social, que está contida nessa lei 
federal que não foi revogada por nenhum Presidente. 

O que se vetou foi a forma de fiscalizar o que seria liberado. Por isso 
estamos aqui. Muito obrigado pela atenção. Como disse o Deputado Dinis 
Pinheiro, espero pela oportunidade de voltar para prestar mais alguns 
esclarecimentos ao povo de Minas Gerais. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir o veto, o Deputado Antõnio 
Carlos Andrada. 

O Deputado Antõnio Carlos Andrada - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
quero discutir o veto à Proposição de Lei n° 14.125. 

Questão de Ordem 
O Deputado Paulo Pettersen - Sr. Presidente, solicito seja feita a chamada 

para recomposição do número regimental. 
O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à 

chamada dos Deputados para recomposição de "quorum". 
O Sr. Secretário (Deputado Paulo Pettersen)- (-Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 29 Deputados. Há, portanto, 

"quorum" para a continuação dos trabalhos. Com a palavra, para continuar a 
discutir o veto, o Deputado Antõnio Carlos Andrada. 

O Deputado Antõnio Carlos Andrada - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
prezada assistência. Estamos aqui para, acompanhando os oradores que nos 
antecederam, trazer a nossa posição contrária ao veto parcial oposto à 
Proposição de Lei n° 14.125, pelo Governador Itamar Franco, que anula 
dispositivo aprovado por esta Casa, determinando que toda subvenção social 
concedida pelo Poder Executivo seja distribuída de maneira transparente. 
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Estamos aqui desejando que haja transparência, e o veto a impede. 
Queremos que as co1sas sejam claras, e o veto impede que 0 sejam. Na 
verdade, o Gover~ador usa um discurso, diz que é contra a subvenção, 
chega a d1zer que e contra a subvenção da Assembléia. Porém, age diferente 
e a mantém no Poder que ele comanda, recusando-se a mostrar como irá 
usar essa subvenção. Enfim, fala uma coisa e faz outra, completamente 
diferente. 
Todavi~, antes de . entrarmos na discussão especifica da questão da 

subvençao, Sr. Pres1dente, pensamos que seria importante fazer aqui 
algumas considerações preliminares sobre o papel do Estado no mundo 
atual, para entende~moscomo a subvenção se encaixa nesse cenário. 

Não_ podemos sim~lesinente discutir a subvenção, pois trata-se de umal 
questao que interessa a muitos setores e na realidade há muita 
desinformação em relação à matéria, até mesmo por parte de pessoas que 
lidam com o assunto. 

O que_ é o poder pÚblico 'ou o Estado, em si? Temos que ter clara essa 
concepçao. Rousseau, no tempo do Iluminismo, já dizia da necessidade de a 
soc1edade formular um contrato social. A sociedade sem esse contrato é 
selvagem, não tem regras, não tem princípios. É uma sociedade que está 
solta. Todos têm completa liberdade, mas nada a garante. O contrato social 
mod1fica esse estado de _coisas: organiza o Estado, impõe regras à 
sociedade, restnnge a liberdade total do indivíduo, mas lhe confere uma 
!i?erdade garantida. A liberdade fica limitada e garantida. A outra liberdade é 
11im1tada, mas ninguém a garante: é a lei da selva, do mais forte, que impõe 
sua força sobre o mais fraco. ' 

No Estado organiz~do, todos têm o mesmo direito, e o Estado faz o papel 
de mediador. O _:1ue e 1sso? O Estado existe para organizar, e quem o gere? 
Naturalmente,_ sao os_ agentes_ políticos, são aqueles escolhidos para gerir o 
Est~do. Eles e que vao adm1n1strar o Estado. Esse conjunto de normas, que 
esta msendo na Constituição Federal, organizã o Estado, estabelecendo a 
man~ira como a sociedade vai viver e os seus princípios morais e éticos. Mas 
alg~em tem que representar a sociedade, falar em seu· nome, praticar o que 
esta prev1sto no contrato. 

Diante disso é que surgiu a teoria dos três Poderes. Segundo Montesquieu, 
o Estado tem que se organizar, levando em conta três aspectos, que são o 
Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. O Executivo seria a 
parte do Estado que vai administrar o dia-a-dia do Estado, vai executar os 
atos; o Legislativo vai representar o interesse do povo, vai autorizar. o 
Executivo a fazer as coisas em nome do povo, e o Judiciário vai julgar 'os 
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desentendimentos e vai interpretar as regras e as leis, quando não houver 
consenso na sua aplicação. 

Montesquieu dividiu o Estado, então, em três Poderes, para que, 
representando o interesse público, eles possam gerir o Estado. _ ~ 

o Deputado Sebastião Costa (em aparte) - Tenho certeza de que nao estou. 
interrompendo seu raciocínio, mes~o porC1ue, como poucas pessoas, V. Exa .. 
é um dos maiores conhecedores das nuances existentes entre os Poderes. 

Quero apenas cumprimentá-lo. pela definição que está dando ao papel. do 
Estado, inspirando-se nos sábios franceses, que deram um belo exemplo de 
como se elabora um contrato, de como se prepara uma sociedade, de como 
se devem estabelecer as regras de convivência. Por isso, tenho certeza, o 
pronunciamento de V. Exa. não só vai firmar, ainda mais, nossas convicções 
sobre a derrubada desse veto, como também vai deixar claro para a 
sociedade mineira que o que desejamos é a transparência nas ações entre os 
Poderes. 

o Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Faço minhas as pala~ras do 
Deputado Sebastião Costa; aproveito a oportunidade para lembrar aqueles 
que dizem que o povo de Minas Gerais quer que os Deputados trabalhem, 
que nós estamos trabalhando. _ .. 

o que queremos é que Minas tenha um orçamento real, e nao fict1c1o .. 
Queremos que determinada cidade, que tenha o direito de construir uma 

escola que esteja no orçamento, receba essa verba para construir a escola. 
Não queremos repetir as coisas que acontecem por este Bras1l, onde 
prometem, escreve-se, mas não cumprem. 

É bom lembrar, aos nobres Deputados, que não temos nada pessoal contra 
0 Governador. Fazemos oposição a alguns atos administrativos para que 
Minas possa caminhar. Esse é o papel do legislador. 

Portanto, não poderia deixá-lo terminar sem pedir esse aparte. 
Educadamente, o senhor me permite, para colocar esse posicionamento que 
considero racional. Não considero racional balançar a cabeça para tudo que 
chega a esta Casa. . . 

Por exemplo, o 13° salário em 24 meses. Não podemos ace1tar. Nos, a 
maioria desta Casa, que já passou por dificuldades, já foi assalariada, sabe 
muito bem como se conta com um dinheirinho extra que vai entrar, como o 
13o salário. De repente, somos apanhados de surpresa, porque ele. será 
dividido em 24 meses. Isso quer dizer que você já projetou esse dinhe1ro no 
orçamento doméstico e não tem como cumprir os compromissos. . _ 

Lamentavelmente, isso aconteceu, e nós, que somos tachados de opos1çao 
- não ao Governador, mas a atos administrativos -, não podemos aceitar que 
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isso continue acontecendo. Queremos que a nossa PM continue nas ruas de 
Belo Horizonte e de Minas Gerais, e que não se tire 2.500 homens das ruas 
para ficarem acampados às margens da represa de Furnas, fazendo o quê? 

Não podemos concordar com isso. Por isso, deixo, mais uma vez, 
ratificadas as minhas palavras de que estamos empenhados para que o 
Governo de Minas faça o melhor governo que Minas já teve, porque nós 

· somos passageiros, mas o nosso Estado é eterno. 
Portanto, Sr. Deputado, agradeço e parabenizo-o por sua conduta nesta 

Casa, em sua primeira legislatura, que nos mostra que teremos um futuro 
brilhante com o Deputado que é da nossa região. . · , · 

O Deputado' Arllõnio Carlos Andrada -Agradeço o aparte de V.' Exa. Quero 
dizer que compártilho. do seu pensamento e que V. Exa. tamb~m é um,. 
exemplo de vontade dé servir e de trabalhar que esta Casa tem demonstrado'' 
pela atuaÇão de diversos parlamentares. · ' ' : . :I 

Continuando nossa linha de raciocínio, em que dizíamos que o Estado esta 
dividido em três Poderes, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, a : 
conclusão lógica a que chegamos é de que o Estado não é só o Executivo. O .: 
Estado é o conjunto dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. Cabe ao .. , 
Executivo o papel de arrecadar, em nome do Estado, os impostos. O dinheiro ' 
arrecadado não é do Executivo, o dinheiro é do Estado, e cabe a ele, com os · 
recursos, manter os serviços públicos, tanto do ·próprio Executivo como· da 
Assembléia Legislativa e, igualmente, do Judiciário. . 

Assim, quando o Governador repassa dinheiro para Assembléia Legislativa, 
para o Ministério Público, para o Judiciário, não está fazendo favor nenhum; 
está apenas cumprindo o seu papel constitucional, como Chefe do Poder 
Executivo. Não depende de sua vontade. Cabe a ele a missão de arrecadar 
bem os tributos e, uma vez arrecadados, é obrigado a repassá-los de acordo 
com o que consta no orçamento. Orçamento é lei e não dá direito ao 
Governador de repassar somente o que quer, quando quíser e no dia que 
desejar, como se o Executivo fosse o Estado. O Executi~o é apenas um dos 
Poderes do Estado. Esse é o nosso entendimento. · ·• 

Questão de Ordem .. c·· ·i ' 
O Deputado Antõnio Carlos Andrada - Sr. Presidente, verificando a total 

falta de "quorum" no Plenário, solicito o encérramento desta reunião. 
Encerramento 

O Sr. Presidente (Deputado José Braga) - A Presidência verifica, de plano, 
a inexistência de "quorum" para a continuação dos trabalhos e encerra a 
reunião convocando os Deputados para a ordinária de logo mais, às 14 
horas, ~om a ordem do dia já publicada, bem como para a extraordinária 
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também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-
se a reunião. · 

• - Sem revisão do orador. 
ATA DA 44" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 27/10/99 

Presidência dos Deputados Anderson Adauto e José Braga · 
1 

· · 
Sumário: Comparecimento - Abertura --1 • Parte: Ata; discurso do Deputado 

João Leite; retificação da ata; aprovação da ata - 2• Parte (Ordem dÓ Dia): 
Palavras do Sr. Presidente - Discussão ê Votação de Proposições: 
Prosseguimento da votação, em 1° turno, do Projeto de Lei · n• 19/99; 
discursos dos Deputados João Leite, Rogério Correia, Hely Tarqüínio, Elbe 
Brandão, Mauro Lobo; questões de ordem; chamada para recomposição de 
"quorum"; existência de número regimental para votação; discurso da 
Deputada Maria Tereza Lara e do Deputado Sebastião Costa; aprovação -
Votação, em turno único, do Projeto de Lei n• 339/99; aprovação - Votação, 
em 1° turno, do Projeto de Lei n• 262/99; requerimento do Deputado 
Sebastião Costa; deferimento; discursos dos Deputados Sebastião Costa e 
Miguel Martini; questão de ordem; discursos dos Deputados Miguel Martini, 
Carlos Pimenta, Márcio Cunha, João Leite, Maria Tereza Lara, Hely 
Tarqüínio, Maria José Haueisen, Antônio Roberto e Mauro Lobo; votação do 
projeto, salvo emendas; aprovação; votação da Emenda n• 1; aprovação; 
votação da Emenda n• 2; aprovação - Questão de ordem - Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Anderson Adauto - José Braga - Dilzon Melo - Gil Pereira - Adelino de 

Carvalho - 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 Genaro -
Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arlen Santiago - Bené Guedes - Carlos 
Pimenta - César de Mesquita - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva -· Dimas 
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Eduardo Brandão " 
Eduardo Daladier - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão -
Elmo Braz - Ermano Batista - Fábio Avelar - Glycon Terra Pinto - Hely 
Tarqüínio - Ivo José - João Leite - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de 
Oliveira - José Henrique - José Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes -
Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria 
José Haueisen - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel 
Martini - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo Piau -
Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira 
-Wanderley Ávila. 
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Abertura 

O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Às 20h11 min, a lista de 
com~:rec1mento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a 
reumao. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os 

• no~sos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-Secretário, para proceder à leitura 
da ata da reunião anterior. ' . .. . .. -

" _, '-· 1"Parte 
.. , . .. Ata 

· -O DeputadÇ> Márcio Cunha, 2"-Secretário "ad.hoc", procede à leitura da ata 
da reunião anterior. " '· · ., . ·" · 

O Deputado João Leite- Para discutir, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite, para discutir a 

ata. · . 
.o Depu~ado .João Le~te - Sr. Presidente, durante a leitura da ata,- feita pelo 

2 -Secretano ad hoc , Deputado Márcio Cunha, foi dito que eu havia 
encerrado o meu encaminhamento do projeto. No entanto, no meu 
~ntend1mento, eu ainda teria tempo para encaminhar essa votação. É 
JUstamente 1sso que gostaria de discutir com relação à ata, Sr. Presidente. 
Parece-me que ainda disponho de tempo para encaminhar o projeto. 

O Sr. Presidente - V. Exa. calcula que ainda tinha quantos minutos para 
terminar o tempo? 

O Deputado João Leite - Penso que ainda tinha de 3 a 4 minutos, não me 
recordo exatamente, mas ainda me restava algum tempo para o 
encammhamento da votação. · 

O Sr. Presi~ente - O pr~zo tot;;tl de V. Exa. era de apenas 5 minutos, porque 
o proJeto esta em reg1me de urgência.· Mas a Presidência não vê nenhum 
problema em voltar a palavra a V. Exa."e dar-lh·e novamente os 5 minutos no 
momento oportuno, para que V. Exa.' possa terminar o seu raciocínio. ' 

O Deputado João Leite- Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que faça a 

retificação da ata. · · 
O Sr. Secretário- Assim o farei, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente - Não havendo mais retificações ·a serem feitas, dou a ata 

por aprovada. .,. '··· 
2" Parte (Ordeiri"do Dia)' · · · ' 

O Sr. Presidente - Nos termos do edital' de convocação, a Presidência vai 
passar à 2" Parte da reunião, com ·a discússão e a votação da matéria 
constante na pauta. 

Palavras do Sr. Presidente 

~~--------------------------------------~ 
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A Presidência informa ao plenário que faz retirar da pauta desta reunião os 

Projetos de Lei n°s 181, 197e 209/99, bem como o Veto Parcial à Proposição 
de Lei n° 14.125, em virtude da sua apreciação na reunião ordinária realizada 
hoje, à tarde. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Prosseguimento da votação, em 1° turno, do Projeto de_ 

Lei n° 19/99, da Bancada do PT, que dispõe sobre a renegociação do acordo 
da dívida do Estado de Minas Gerais, autorizado pelas Leis n°s 12.422, de 
1996 e 12.731, de 1997. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto, e a Comissão de Fiscalização Financeira opina 
por sua aprovação. Com a palavra, para encaminhar, o Deputado João Leite. 

o Deputado João Leite* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Deputada Elbe 
Brandão, público presente nas galerias, imprensa, telespectadores, 
gostaríamos de encaminhar a votação desse projeto da Bancada do PT que 
dispõe sobre a renegociação do acordo da dívida do Estado, que foi 
autorizado pelas Leis n°s 12.422, de 1996 e 12.731, de 1997. 

o projeto prevê autorização para o Poder Executivo renegociar o Acordo n~ 
4/98 firmado entre o Estado e a União: "A renegociação de que trata essa lei 
se 'sujeitará aos seguintes princípios: garantia do pacto federativo, 
preservando-se a autonomia do Estado; não-redução_ dos recursos 
destinados às áreas sociais; garantia do repasse pela Umao dos recursos 
constitucionalmente previstos; garantia da prestação de serviços públicos 
universais e de boa qualidade. Art. 3° - Os recursos para o pagamento da 
divida não poderão ultrapassar 3% do total da receita líquida corrente. Art. 4o 
- o contrato proveniente da renegociação deverá ser aprovado pela 
Assembléia Legislativa de Minas Gerais. Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial 
as Leis n°s 12.731, de 30/12/97, e 12.422, de 27/12/96, excetuando-se o seu 
art. 16". 

Esse projeto recebeu parecer favorável da Comissão de Justiça e da 
Comissão de Fiscalização Financeira. O Deputado Márcio Cunha, Presidente 
da Comissão de Fiscalização Financeira, foi o relator dessa matéria e fez uma 
longa análise desse projeto de lei. . . 

Ele trata justamente das dificuldades que o Estado tem em qUitar os JUros e 
atender àquilo que foi acordado anteriormente pelo Governo do Estado com a 
União. O projeto vem agora, e é claro que essa proposta merecerá nosso 
apoio. Esperamos que essa renegociação seja conseguida nos termos 
propostos. Muito obrigado. 

o Sr. Presidente (Deputado José Braga) - Com a palavra, o Deputado 

r 
! 

z < 
I 

1l 
~ 
E 
õ 
E .. 
"C 

" ~ 

325 
Rogério Correia, para fazer o encaminhamento. 

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, colegas Deputados, 
Deputada Maria Tereza Lara, gostaria de votar favoravelmente à aprovação 
desse projeto de autoria da Bancada do PT. Como disse o Deputado João 
Leite, o projeto visa à permissão para que o Governo do. Estado possa 
renegociar o acordo da dívida que foi feita com o Governo Federal, resultado 
das Leis n°s 2.422 e 12.731. Julgamos que o acordo feito para pagamento da 
dívida foi desvantajoso para Minas Gerais e·inviabiliza muito o investimento 
do Estado no setor social. · · ' · . · 

Para se ter uma ··idéia, 'o Estado, nó ano que vem, cÔm o acordá feito pelo 
Governo passado, precisaria dispor de 13% de sua receita'do orçamento para 
pagamentà da dívida. Portànto, é um valor muito alto, como alto também é, 
em nosso entendimento, o valor dos juros negociados. para pagamento da 
dívida. Trata-sé de uma dívida grande, e o Estado não pode ser penalizado. 
Ao ver esse acordo, o Estado decretou a moratória visando iniciar um 
processo de renegociação da dívida. 

Como sabemos, esse processo de renegociação encontra-se em curso. O 
Secretário da Fazenda, Dr. Trópia Reis, tem buscado discutir com o Govern~ 
os parâmetros da renegociação da dívida. Um deles é a impossibilidade de o 
Estado arcar com pagamento de 13% do seu orçamento, o que debilita em 
demàsia o Estado para intervir em questões sociais relevantes, como 
educação, saúde, assentamento de famílias, projetos sociais, com_o a bolsa-
escola. Enfim, já há um processo em curso de negociação da dívida. 

Não conseguir cumprir o acordo feito não foi e não é apenas um problema 
do atual Governo. No Governo passado já se mostrou impossível o 
cumprimento, porque o próprio acordo previa um crescimento para o Estado 
que não ocorreu. Pelo contrário, o PIB, assim como tudo no Brasil, não foi 
alcançado nesse crescimento e o Estado não consegue arcar com o 
pagamento. O próprio acordo pressupunha o crescimento do PIB de Minas. 
Isso impõe a necessidade de renegociação dessa dívida: 

O Senador José de Alencar apresentou projeto no Senado Federal, que 
será apreciado, portanto, pelo Congresso Nacional, propondo também a 
renegociação da dívida com a União, buscando, fundamentalmente, reduzir o 
percentual com que Minas Gerais deveria arcar do seu orçamento com o 
pagamento de dívida. Como já disse, esse projeto, que vem em boa hora e 
tem tido a adesão e o apoio de muitos, também se encontra em tramitação no 
Senado. A imprensa tem veiculado que existe um esforço para que seja feita 
a renegociação dessa dívida. 

Inicialmente, estabelecemos alguns' parâmetros que nós, da Bancada do 
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PT, julgávamos mais corretos para essa renegociação, que são a garantia do 
pacto federativo, preservando a autonomia do Estado, a não-redução de 
recursos destinados às áreas sociais, a garantia de repasse, pela União, de 
recursos constitucionalmente previstos, e também recursos para que não se 
ultrapassasse 3% do total da receita líquida corrente. O projeto do Senador 
estabelece esse índice em tomo de 5%. 

Solicitamos a aprovação do projeto em 1 o turno, para que seja analisado em • 
• ... - .. . ~ ·- .. . . I' 

2° turno e, se necessário, que receba emendas. Mas, ao mesmo tempo que :· 
se discute a renegociação 'dessa dívida-em Brasília, é necessário que· a·· 
Assembléia Legislativa também autorize o Governo do Estado, com base em 
alguns parâmetros.·. É claro que, obtendo esse processo de renegociação, 
novamente a Assembléia Legislativa deveria tratar do assunto com o projeto 
de lei enviado pelo próprio Governo do Estado. Mas é essencial que existam 
parâmetros estabelecidos pela Assembléia Legislativa, que assim toma a 
iniciativa de propor a renegociação, discutindo e denunciando o acordo feito 
no passado como um acordo impagável para o Estado de Minas Gerais. 

O Sr. Presidente. - Com a palavra, o Deputado Hely Tarqüínio, para 
encaminhar. 

O Deputado Hely Tarqüínio • - Sr. Presidente, Srs. Deputados, voltamos à 
tribuna para discutir o projeto da Bancada do PT, que dispõe sobre a 
renegociação do acordo da dívida do Estado, autorizado pelas Leis n°s 
12.422, de 1996, e 12.731, de 1997. 

Gostaria de tecer algumas considerações. Como uma Federação, o Brasil 
tem regras preestabelecidas no caso da renegociação. A União abriu uma 
chance de renegociação com todos os Estados que tinham dívidas com a 
União, que avaliza toda essa dívida, no caso de dívida internacional. Nesse 
caso, acho que o projeto do PT veio em boa hora, como disse o ilustre 
Deputado Rogério Correia. Mas, analisando a proposta, achamos que é um 
projeto totalmente inócuo, porque, quando se faz a renegociação da dívida, 
como está acontecendo agora, os técnicos do Governo já estão em 
entendimento com o Governo Federal, que já tem critérios estabelecidos em 
uma lei que não abrirá exceção. E há um contrato que já abre uma janela de 
renegociação com qualquer Estado que queira "re-renegociar" a dívida. 

Neste caso, não sabemos se é assim, mas, pelo menos, quando foi 
renegociada a dívida, existia esse contrato. Agora, o que sabemos é que os 
Governadores estão se reunindo freqüentemente com o Presidente da 
República, desde fevereiro, tratando de vários assuntos relacionados aos 
Estados federados, tentando fazer um encontro de contas dos Estados, 
tentando, também, acertar a previdência da União e a de cada Estado, 
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po1s a ma1ona deve ao INSS. ' 

Também é necessá~io acertar esse problema da Lei Kandir, compensar 0 
Fundo de ~stab1hzaçao. Acho que todos esses parâmetros, todos esses 
setores estão sendo acertados com a maioria dos Estados. Só 0 Governador 
de Mmas G:rais não compareceu, tem sido a bandeira de resistência contra a 
renegoc1açao, porque essa dívida será renegociada com todos os Estados 
mas com parâmetros iguais. ' 

Minas Gerais tem de entender que democracia é igualdade de 
opo_rtumdades. E as ~PSJrl~~idades de encontro com os técnicos da União 
estao surgm~o, mclu~1ve C?m determinados Estados estudando a Lei Kandir e 
dete~m~~~os Estados estudando o Fundo de Estabilização Fiscal. · · 

Em tese, o P?9.B não apóia essa léi do PT. Eu,· pelo m·erios, 'como Líder do 
PSD~, part~ularmente ·não a apóio, tenho a impressãó de que a bancada 
lambem nao. O PT está pedindo 'aqui, por·· exemplo, apenas o 
compromellmento de 3%, sendo que já está estabelecido, pará este ano de 
1999, 13% do comprometimento da receitá líquida corrente. · 

Temos alguns dados aqui. Os juros eram de 6% ·para os- Estados que 
saldaram 10% da dívida~ vista. Para os que saldaram 20% da dívida, quando 
o Estado fez a negoc1açao, o restante seria pago com juros de 6%;. para os 
que saldaram _10% da dívida, o restante seria pago com ·juros de 7,5% ·ao 
ano. O PT esta fazendo reduções drásticas, como disse o Deputado Rogério 
Corre1a. 

O Senador José Alencar está com um projeto de lei que . prevê um 
comprometimento de 5% da arrecadação da receita líquida do Estado. Vejo 
mUltas propostas nesse sentido, talvez essa do Senador até. passe. Quem 
sabe: d~po1s, o Congresso possa aprová-la, e o Presidente da República 
sanc1ona-la, tendo o encaminhamento normal. ---~ 

Agora, apresentar um projeto de lei para renegociar umá dívida que já está 
na fase de ~ncontro de contas ... O jornal "O Tempo", de hoje, traz um roteiro 
do que esta sendo discutido na renegociação da dívida· mineira. São vários 
dados. Prosseguiria, mas, percebendo que meu .. tempo está esgotado, 
agradeço. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elbe Brandão, para 
encam1nhar. 

A Deputada Elbe Brandão • - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Deputados, 
senhoras e senhores, lembrando o que é negociar e renegociar • quando 
pensamos e discutimos uma questão conceitual, buscando algo que seja bom 
para as partes -, pensando nisso, gostaria de ter o aval do Deputado Arlen 
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Santiago, pois tive a honra de ser Secretária Executiva da nossa Associação 
Microrregional - AMAMS. Sempre pensando no nosso Norte, num trabalho 
que fazemos com competência. 

Temos absoluta convicção de que, na nossa época, na época de outros 
representantes políticos da nossa região, fomos guardiões dos equipam~~tos 
do Estado que consertaram as estradas vicinais de nossos mumc1p1os, .> 
resolvendo o problem·a do transporte nessas estradas. Peço a esta Casa a , 
interferência da Presidência, dos colegas, da Liderança de Governo, para que. 
não procedam a essa cruelda~e que o DER está tentando fazer, · que ~ 
recolher o maquinário das associações microrregionais. Acho que,._ISS? 
independe de nossa postura de Oposição ou Situação, de apoio ao G,overno. 
Independente da circunstância, que fale mais alto nosso deve! ne~ta. Casa, 
que é representar o povo, representar nossas Prefeituras . ..Recebi do nosso 
Presidente atual, o Prefeito Ronaldo Mota Dias, que, em. nome dos 93 
municípios que compõem hoje a Área Mineira da SUDENE, hoje agregada 
pelo vale do Jeq1.1itinhonha, o apoio e a palavra de que lutaria para que o 
Governo reveja sua posição, de modo que o Estado não tire mais de nossos 
municípios. Espero que o Deputado Arle~ Santiago_ se pronuncie a respe1to do 
trabalho que a Associação dos Munic1p1os da Area Mme1ra da SUDENE 
desenvolve em parceria com nossos Prefeitos, aliando-se também a essa luta 
do Ronaldo, á luta da nossa região e de toda Minas Gerais. Muito obrigada. 

o Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Com a palavra, para 
encaminhamento, o Deputado Mauro Lobo. 

O Deputado Mauro Lobo* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. 
Deputados, espectadores das galerias, este proJeto_ apresentado_ pelo 
Deputado Rogério Correia foi objeto de ampla discussao na Com1ssao de 
Fiscalização Financeira, da qual o autor participa; Foi apresentado pela 
Bancada do PT e representa a preocupação com o mvel de endiVIdamento do 
Estado e com sua incapacidade de cumprir as cláusulas do contrato v1gente. 
A Bancada do PT apresentou esse projeto, limitando a 3% do total da rece1ta 
liquida corrente o que poderia ser comprometido pelo paga~ento. das 
obrigações do Estado; entendemos que o fez mais como uma aça~ poilllca,_ 
buscando sensibilizar a sociedade mineira, coisa que o Senador Jose Alencar 
já vinha fazendo, ao propor também o limite de gastos, d~ comprometim•;:nto 
da receita liquida do Estado para solver os seus comprom1ssos com a Umao~ 

Acho que é um passo significativo, mesmo considerando que a negoc1açao 
com a União já previa, no caso do não-cumprimento de determmad~s 
parâmetros colocados no projeto, que fosse permitida uma renegociaçao 
desses contratos. 
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É claro que, para a renegociação desse contrato, é importante formar uma 

massa critica. Vejo esse projeto com o objetivo de provocar mais discussão e 
levantar para o povo mineiro a necessidade dessa renegociação. 

Questões de Ordem 
O Deputado Mauro Lobo - Solicito o encerramento da reunião por falta de 

número regimental. 
O Deputado Olinto Godinho- Sr. Presidente, solicito a V. Exa. que proceda 

á recomposição de "quorum". 
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que 

faça a chamada dos Deputados para a recomposição de "quorum". 
O Sr. Secretário (Deputado Doutor Viana)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidenté' - Responderam à chamada 39 Deputados. Temos, 

p'ortanto, ·"quorum" para· a votação dá. matéria ·constante na pauta. Para 
encaminhar a votação, com a' palavra, a Deputada Mària T éreza Lara. 

A Deputada Maiia Tereza Lara ·-Sr. Presidente, colegas Deputados, estou 
aqui para faze·r um encaminhamento favorável ao Projeto de Lei n° 19/99, do 
PT. É um projeto extremamente importante para o momento que estamos 
vivendo. Basta dizer que, nos ·jornais de hoje, pudemos perceber · o 
representante da Secretaria da Fazenda tentando renegociar a dívida do 
Estado com o Governo Federal. Sabemos' que o acordo assinado tinha um 
pressuposto, ou seja, o crescimento da economia do Estado, mas aconteceu 
o contrário, pois tivemos recessão, desemprego, queda de arrecadação, 
diminuição de ICMS, concentração de recursos do Governo Federal, Estados 
e municípios extremamente prejudicados, o pacto federativo sendo rompido e 
a Constituição de 1988 sendo desrespeitada. Os Estados e. municípios 
ficaram endividados. A dívida tornou-se impagável, de acordo com o contrato 
de refinanciamento feito na época. 

Na comissão que estudou o endividamento do Estado, da qual fomos 
relatora, foi aprovado por unanimidade o relatório definindo que o Estado teria 
que renegociar o pagamento dessa dívida de acordo éom critérios que 
pudessem atendê-lo. Somos mineiros, sobretudo. Antes de sermos 
Ôrasileiros, somos mineiros. Temos de defender o nosso povo. O Governo 
Federal estava segurando mensalmente cerca de R$70.000.000,00 do nosso 
Estado. Enquanto isso, a área social ficava, extremamente prejudicada. 
Sabemos que esses recursos, na sua grande maioria, são empregados no 
pagamento da divida externa, que é totalmente imoral, já foi paga muitas 
vezes e tem prejudicado o Estado. Como mineiros e representantes desse 
povo, homens e mulheres comprometidos com o povo, fomos eleitos para 
representar este Estado, temos de defender que tenha condições e critérios 
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na negociação, de acordo com sua arrecadação. 

Não é possível que possa o Estado pagar 12,5% da receita líquida. O 
Senador José Alencar, como disse o companheiro Rogério Correia, Líder da 
nossa bancada, está defendendo 5%, e o nosso projeto propõe 3% da receita 
líquida para o pagamento mensal dessa dívida. 

Temos de unir esforços. Esse projeto vem fortalecer politicamente os 
. nossos governantes, não só o Executivo, mas também a Assembléia · 
Legislativa, enfim, todos aqueles que representam Minas Gerais. O projeto 
tem o objetivo de fortalecer politicamente o Estado de Minas Gerais nas suas 
decisões, a fim de que tenha condições para negociar com o Governo . 
Federal. Foi dito pelo colega que nos antecedeu que essa dívida tem de ser 
igual para todos os Estados. Ora, o pagamento e a negociação, para haver 
justiça, tem de ser de acordo com as condições de cada Estado, inclusive o 
acerto de contas. Se o Governo Federal deve para Minas Gerais recursos 
empregados pelo Estado nas rodovias federais e nas aposentadorias de 
funcionários - que, durante toda a vida, pagaram o INSS, mas se 
aposentaram pelo Estado -, tais despesas devem ser ressarcidas ao Estado, 
e esse processo deve ser considerado como um encontro de contas. 

Portanto, queremos fazer um apelo a fim de que possamos nos unir, num 
esforço suprapartidário, Situação e Oposição, porque o que prevalece é o 
interesse do povo mineiro. Não podemos deixar que divergências entre nós 
prejudiquem o Estado e o povo. Portanto, fazemos um apelo para que 
possamos aprovar esse projeto .. E mais ainda: aprovar as propostas de 
renegociação sugeridas pelo Governo do Estado de Minas Gerais por meio 
do Secretário da Fazenda, com o apoio dos Deputados e Senadores 
mineiros, sobretudo o Senador José Alencar. Então, esse tem de ser o 
compromisso de mineiros e mineiras. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sebastião Costa, para 
encaminhar a votação. 

O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, senhores componentes da 
Mesa, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, senhores e senhoras, a nossa 
presença na tribuna tem o objetivo de fazer duas considerações distintas. A 
primeira diz respeito ao nosso entendimento de que esse projeto vem propor 
o que defendíamos desde o início do conflito da tão decantada moratória, ou 
seja, em nenhum momento, o PFL, nesta Casa, teve outra posição senão a 
de que houvesse entendimento, rediscutíssemos bases de acordo que 
pudessem realizar-se entre as possibilidades do Governo Estadual e as 
possibilidades de aceitação do Governo Federal. Não tínhamos outra 
intenção. 
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Fomos interpretados, algumas vezes, como sendo contrários aos interesses 

do Estado, o que não era verdade, como estamos demonstrando agora. o 
nosso objetivo era o de que os Governos manifestassem a vontade de 
renegociar a dívida. Longe de querer dizer que o acordo poderia ou deixaria 
de ser cumprido. Não era isso. Queríamos que houvesse entendimento. 

Felizmente, nos últimos dias, o noticiário tem mostrado que já houve 
esforço de ambas as partes, a fim de que seja encontrado um denominador 
comum, que: pos~~bilite ao Estado de Minas Gerais ter liberdade de ação e 
perm1t1ndo a Unoao manter os seus compromissos internos e externos 
Portanto, não temo_s nada contrár.i.o a esse projeto, no primeiro aspecto. · 

Quanto ao segundo aspecto, estamos autorizando o Governador a fazer 
aquiloq~e as urnas já lhe autorizaram, ciu seja, negociar erri nome do Estado. 
Estamos ;:,utorizando o Governo do Estado a repactuar · os seus 
compromissos com a União 6u da· sua dívida externa, se assim en.tender. 
Estamos aqui para dizer que, se o Governador quisesse, já_,- estaria 
aut~nzado, Independentemente, da intenção da Bancada do PT, eom a qual 
concordamos. · 

A nossa dúvida é a seguinte: como ficaria a autonomia do Poder Executivo 
se tem autorização das próprias urnas? Por outro lado, se se dispuser a 
sancionar a lei, estaria também suprindo o vício de iniciativa, porque, com a 
sua sanção, estaria automaticamente reconhecido que a iniciativa ·da 
Assembléia Legislativa não feriu a sua autonomia. 

Ao concluir, gostaríamos de nos reportar ao início deste ano: em nenhum 
momento, tivemos dúvida - e nunca tivemos posição contrária -, sempre 
entendemos que devena haver oportunidade de um encontro de contas. 
Cheguamos a defender isso em um requerimento que formulamos para que 0 
Congre~so regulamentasse dispositivo constitucional· que tratasse da 
repos1çao financeira aos Estados e municípios que absorvessem servidores 
federais. Fizemos tudo isso no início do ano e agora, para a nossa alegria, 
~~!amos tendo a oportunodade de, mais uma vez, ratificar aquilo que, desde o 
1noc1o deste mandato, defendemos em todas as nossas intervenções. Era o 
que tínhamos a dizer e lembrar que estaremos votando favoravelmente ao 
projeto da Bancada do PT. 

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de 
Fiscalização Financeira. 
Vo~ação, em turno único, do Projeto de Lei n° 339/99, do Deputado Dimas 

Rodngues, que institui no Estado o Dia da Santa Casa de Misericórdia. A 
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão 
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de Saúde opina por sua aprovação. Em votação, o projeto. Os Deputados qu:' 
0 aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A 
Comissão de Redação. . . 

Votação, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 26~9?, do_ Deputado Marcro 
Cunha, que autoriza o Poder Executivo a doar •movei a Unrversrdade do 
Estado de Minas Gerais - UEMG. A Comissão de Justiça concluiu pela ·· 
constitucionalidade do projeto, com a Emenda n° 1, que apresentou. A 
Comissão de Fiscalização Financeira· opin()u por sua aprovação, com a 
Emenda n° 1 . da Comissão de Justiça .. Emendado em plenário, voltou o 
projeto à Co~issão de Fiscalização· Rna'nceira, que opina pela n:_ieiçã() da .. 
Emenda n° 2. Vem à mesa requerimento do Deputado Sebastrao Costa, 
solicitando, nos termos regimentais, a votação destacada da Emenda no 2. A 
Presidência defere o requerimento, de conformidade com o inciso XVII do art. 
232 do Regimento Interno. Com a palavra, para encaminhar a votação, o 
Deputado Sebastião Costa. · . 

O Deputado Sebastião Costa- Sr. Presidente e Srs. Deputados, voltamos a 
tribuna para lembrar que votaremos favoravelmente a esse projeto. Mesmo 
porque havia uma predisposição nossa, no final do ano passado, de votar 
favoravelmente ao projeto do Governador Eduardo Azeredo, que . doava 
alguns imóveis à UEMG, inclusive este. Portanto, queremos louvar a rnrcrat1va 
do Deputado Márcio Cunha, uma vez que está materializando agora uma 
vontade, um desejo de todos nós no final do ano passado, mas_ que: 
infelizmente, por um processo de obstrução naquela oportunrdade, nao for 
possível materializar. . 

A emenda de nossa autoria e da qual pedimos destaque, temos certeza, e 
vista com simpatia por todos. Talvez no momento de seu exame. pela 
Comissão, por se tratar de uma emenda de um Deputado que hoje se 
encontra na Oposição, tenha sido vista como grande bicho-<le-sete-cabeças, 
como se diz na zona rural, onde nascemos. A emenda não quer modificar 
nada, quer apenas dizer que o Estado entregue um imóvel ? si mesmo; então, 
por que obrigar a UEMG a construir com recursos pr?prrc:s? Em nossa 
emenda, queremos que se suprima a expressão "com obngaçao de recursos 
próprios da UEMG", porque não dispõe de recursos para rsso. :rodos 
sabemos que vive em grandes dificuldades e que o seu orçamento esta cada 
vez menor, mesmo agora, sendo a UNI MONTES contemplada para o_ ano que 
vem, e ela não. Por isso, apresentamos essa emenda com o segwnte teor: 
"Dê-se ao§ 1° do art. 1° do Projeto de Lei n° 262/99 a seguinte redação: ·~ 
imóvel de que trata o inciso I deste artigo destina-se exclusrvamente a 
construção e ao funcionamento do "campi" universitário da UEMG em Belo 
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Horizonte, devendo a sua implantação ser iniciada no prazo de cinco anos 
após a lavratura da escritura de doação, sob pena de reversão ao património 
do Estado' ". 

Estamos preocupados, porque, se o Estado está doando para si mesmo, 
achamos que seria estranho impor condições. Por essa razão, pedimos 
destaque, para que o Plenário da Casa pudesse apreciar separadamente a 
emenda que não obteve sucesso na Comissão. Mas, temos a certeza de que, 
se o ilustre relator da Comissão pudesse reexaminar hoje a matéria, com o 
espírito desarmado e com a consciência de que a emenda tenha sido de 
minha autoria, não m-odificaria o espírito do projeto. Pelo contrário, estaria 
com o objetivo tão-somente de aprimorá-lo. Por essa razão, não queremos 
nos exceder.' VamÔs vota'r favoravelmente e pedimos a todos• que assim 
votem, urnávez que não se modifica a estrutUra do projeto de lei. . 

O Sr. Presidente c Para encãminhamen.to de votação," com c a palavra, o 
Deputado Miguel Martini. ·· 

Questão de Ordem 
O Deputado Miguel Martini- Sr. Presidente, vou encaminhar a votação; mas·. 

antes vou suscitar uma questão de ordem. O art. 157 não diz que sé tem de 
inscrever no livro de próprio punho. Isso significa que a inscrição pode ser 
feita através da assessoria da Mesa. Se o legislador quisesse que fosse de 
próprio punho teria colocado isso no Regimento Interno. O Regimento Interno 
estabelece que deve ser pessoalmente. Isso significa que não pode ser pela 
assessoria, mas pode ser feito pelo Deputado. Estava aqui embaixo e solicitei 
à assessoria para me inscrever e foi-me negada a palavra. Quero fazer esse 
registro e formalizarei a questão de ordem para que oportunamente V. Exa. 
me responda que não é de próprio punho, é apenas estando ·presente e 
solicitando. 

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Deputado qi.ie forrmalize a 
questão de ordem. 

O Deputado Miguel Martini - Encaminhando a matéria para a qual me 
inscrevi, quero dizer que concordamos com o projeto do Deputado Márcio 
Cunha. Já procurei verificar, e a Constituição prevê que, mesmo sendo uma 
doação do Estado para uma autarquia, deve ser através de projeto de lei. 
Mas concordo plenamente com a emenda do Deputado Sebastião Costa, 
para que se torne justo. E digo mais. Existen1 recursos do BNDES dos quais o 
Estado de Minas Gerais já poderia ter lançado mão. Já poderia ter iniciado a 
construção do "campus" universitário no Bairro União, na região da Cidade 
Nova. • · 

Esse projeto já poderia estar bem adiantado se o próprio PMDB, partido do 
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Deputado Márcio Cunha, não tivesse, ao final do ano passado, obstruido a 
votação e nos impedido de votar esse projeto de iniciativa do Governador 
Eduardo Azeredo. 

Nosso encaminhamento é que votemos o projeto em que o Estado doa o 
terreno à Universidade do Estado de Minas Gerais. Fazemos uma ressalva. 
Se mantivermos a emenda apresentada pelo Deputado Sebastião Costa, . 
estaremos conseguindo unia vitória de Pirro: vamos ganhar, mas não vamos " 
levar. Afirmamos que o imóveí que será doado à Universidade do Estado de · 
Minas Gerais . jamais será utilizado parà ·a construção do "campus" 
universitário, porque jamais a Universidade do Estado de Minas Gerais 
principalmente com um governo ruim como esse do PMDB de Itamar Franco' 
construirá um _"campus" universitário num terreno doado pelo Estado d~ 
Minas Gerais. E fundamental -e ai defendemos e pedimos aos nobres pares 
desta Casa - que votem a favor da emenda do Deputado Sebastião Costa, 
porque existe recurso no BNDES para a construção do "campus" 
universitário. A PUC de Minas Gerais já conseguiu esse recurso e já iniciou a 
obra. Se o PMDB, no final do ano passado, tivesse tido a sensibilidade de 
aprovar esse projeto, essas obras já estariam em andamento e a população 
de Belo Horizonte, de modo especial, e de toda Minas Gerais já poderia estar 
sendo beneficiada com a construção desse "campus" universitário. Volto a 
dizer. Se aprovarmos apenas a doação dizendo que a UEMG terá de 
construir com seus recursos, é melhor votar contrariamente, porque jamais 
será construido. Será um engodo, uma mentira, um engano em que 
estaremos envolvendo a comunidade de Belo Horizonte. Dai por que pedimos 
aos nobres pares desta Casa que aprovem a doação do terreno do Estado 
para a UEMG, mas que aprovemos também a emenda apresentada pelo 
Deputado Sebastião Costa, porque não vai depender do recurso do Governo 
do Estado de Minas Gerais, vai depender da decisão política, da vontade 
política do Governo do Estado de Minas Gerais de se habilitar aos recursos 
do BNDES que já estão destinados para a construção do campus 
universitário. Tenho certeza de que os nobres pares desta Casa, entendendo 
a situação, aprovarão esse projeto e a emenda do Deputado Sebastião 
Costa. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhamento de votação, o 
Deputado Carlos Pimenta. 

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Srs. Deputados, queremos 
encaminhar favoravelmente à aprovação do projeto de lei do Deputado 
Márcio Cunha com a emenda ·do Deputado Sebastião Costa. 

Estou tomando 1 minuto nesta tribuna para fazer um convite relacionado 
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com a UEMG. Está em discussão na Casa o Projeto de Emenda à 
Constituição n° 24/99, que prevê a destinação de 1% do orçamento do Estado 
para a UEMG e a UNI MONTES. Amanhã, dia 28, estaremos promovendo um 
amplo debate, com todas as unidades da UEMG, aqui na Assembléia 
Legislativa. Reitero o convite aos Srs. Deputados para participar desse 
debate. Ora 11 de novembro será em Montes Claros, com os corpos docente 
e drscente da UNIMONTES. Ao lado desse projeto, a Assembléia toma a 
liberdade e assegura a responsabilidade de priorizar o ensino superior. Fica 
meu convité aosSrs. Deputados, aos alunos da UEMG de Belo Horizonte e à 
imprensa para participarém dessa audiência pública com os alunos e com os 
professores da UEMG na" discussão da proposta de financiamento do ensino 
superior de nosso Esta'do. Muito obrigado. ? Sr. Presidente (Deputado José Braga) - Com a palavra, o Deputado 
Marcro Cunha, para encaminhar a votação. .. 

O Deputado Márcio Cunhá- Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada, 
hoje, ~ela manhã, o Deputado Miguel Marlini trazia sua dúvida em relação à 
questão da necessidade ou não de aprovarmos esse projeto. 

Na oportunidade, fiz a defesa da necessidade da aprovação lembrando que, 
acompanhando esse projeto, estava o projeto do Governador do Estado. 
Depois, minha assessoria refrescou a minha memória para que me lembrasse 
de q~e, realmente, houve aquilo relatado pelo ilustre Deputado Miguel Martini. 
Na ~poca, infelizmente, ainda não era Deputado. Mas houveram aqueles 
eprsodros que relatou, e o projeto não foi aprovado. 

Outra informação importantíssima é dizer que, para a obtenção dos 
recursos do BNDES, é condição "sine qua non" que seja dado em garantia o 
terreno da Universidade Estadual, por isso é importante que esse terreno seja 
da Unrversrdade Estadual. Para tanto, é importante que essa doação seja 
pratrcada de forma transparente, inequívoca, e é importante aprovarmos o 
projeto. 

Quanto à iniciativa do ilustre Deputado Sebastião Costa, apresentando uma 
emenda a esse projeto, com uma justa preocupação, a nossa Comissão, por 
mero do Deputado Rogério Correia, com uma preocupação no mesmo 

z sentido, propugnou pelo não-acolhimento dessa emenda. 
<i' Hoje, sem dúvida alguma, este parlamento deu passos significativos em 
~ termos de entendimento. O nosso Líder do Governo, e a nossa base de 
~ Governo entraram em acordo com o Deputado Sebastião Costa e vamos 
E aprovar a sua emenda que, sem dúvida, enriquecerá e muito o nosso projeto. 
~ Murto obngado, Sr. Presidente. 
~ . O Sr. Presidente - Para encaminhar a votação, com a palavra, o Deputado ., 
~ 't 
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João Leite. 

O Deputado João Leite* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, 
queremos encaminhar favoravelmente e já tínhamos essa posição na 
legislatura passada. Queríamos aprovar a doação desse imóvel na Cidade 
Nova para a instalação de uma unidade -da UEMG, mas enfrentamos uma 
obstrução violenta no final da legislatura, o que impediu que já tivéssemos .

1 

esse processo em andamento, com a possibilidade da busca dessa linha de~ 
crédito do BNDES para a construção dessa unidade da UEMG. A obstrução . 
enfrentada por nós, que apoiávamos, a aprovação desse projeto, impediu, 
portanto, que uma matéria tão importante como essa fosse aprovada. · ·· 

É interessante o fato de que na legislatura passada o PMDB impediu que 
votássemos esse projeto, e agora é o próprio PMDB que o desarquiva para 
que seja votado. 

Vamos manter a coerência, votaremos favoravelmente, mas é fundamental 
que sejam resguardadas algumas coisas. A UEMG não dispõe de recursos 
para a construção dessa unidade, mas o Estado poderá lançar mão dessa 
linha de crédito do BNDES. Por isso, é fundamental que os Deputados votem 
favoravelmente à emenda do Deputado Sebastião Costa a fim de que, 
efetivamente, vejamos disponibilizada para a população esta unidade da 
UEMG. 

Sr. Presidente, queremos encaminhar favoravelmente. No ano passado 
pretendíamos votar favoravelmente também, e aquela obstrução impediu a 
votação, fazendo com que esse projeto fosse arquivado, assim como ocorreu 
com outras áreas que o Estado pretendia passar para a UEMG. Agora 
apoiaremos o PMDB na intenção de conceder esse terreno, que já poderia 
estar com essa Universidade desde o ano passado. Houve uma obstrução 
muito firme, competente, democrática e forte do PMDB que impediu a votação 
desse projeto no ano passado. Agora, por coerência, votaremos 
favoravelmente à concessão desse terreno para a construção dessa unidade 
da UEMG na Cidade Nova. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente - Para encaminhar a votação, com a palavra, a Deputada 
Maria Tereza Lara. 

A Deputada Maria Tereza Lara - Sr. Presidente, quero apenas fazer um 
encaminhamento favorável a esse projeto, cumprimentando o ilustre 
Deputado Márcio Cunha. Temos discutido com outros Deputados, com a 
nossa Bancada do PT, a questão da UEMG, que é gravíssima. Há interesse 
do Secretário da Educação em estar realmente acompanhando esse 
processo. Há um interesse· maior ainda dos próprios alunos, da equipe de 
professores, de funcionários e das diretorias pela absorção dos "campi" do 
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In enor. u~o que é para o fortalecimento da UEMG temos que apoiar. o 
nosso voto e favorável a esse projeto. 

O Sr. Pr~sidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado 
Hely TarqUimo. 

O Deputado Hely Tarqüinio* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, com relação 
a esse projeto, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel à Universidade 
do Estado ~e Minas Gerais, louvamos a atitude do Deputado Márcio Cunha. 
Mas gostanamosde lembrar que esse é um projeto que foi ressuscitado este 
ano, porque o Governador Eduardo Azeredo o apresentou nesta Casa, e foi 
rntensamen!e obst:uído pela Oposição, pelo PMDB, inclusive de forma 
ferrenha também pelo PT. - ··· · ' .. ·. · · ·' ... 

Agora, vemos o reverso da niÓeda: dizem que é um projeto que fortalece a 
UEMG,_v~r d~r força aos estudantes da UEMG. Vejam tiem o que é Situação 
e Oposrçao. E por rsso que não podemos ·atirar pedras facilmente. As coisas 
rnvertem, tudo é mutável, tudo é estado de alma, estado de consciência. 
Temos q~e entender essa troca de posição. É como o curso de um rio, uma 
hora esta contornando, outra hora está na corredeira. A vida tem dessas 
corsas. · · ' 
. Gostaríamos, também, Deputado Márcio Cunha, de louvar sua·' iniciativa 
jUnto com os Deputados do PSDB. Gostaríamos de fazer coro com a emenda 
do Deputado Sebastião Costa, que, em boa hora, lembrou os vícios que 
acontecem em doação de imóvel. Geralmente há uma cláusula que 
e~tabelece que tem que ser construído aquilo que se propõe num prazo de 
Ires a . crnco anos, no caso o "campus" universitário da UEMG. Uma 
um~ers1dade que não tem dinheiro, é precária, cobra mensalidade dos alunos, 
sera que ~ Governo teria recursos para construir o "campus", embora V. Exa. 
d1ga que e condição "sine qua non" para que o BNDES possa fornecer os 
recursos para edificar o "campus" universitário? 

Isso é incerto, então a emenda do Deputado Sebastião Costa vem em hora 
oportuna lembrando-nos e liberando o tempo acima de cinco anos, sem 
definr-lo. Oportunamente, com os recursos que a administração do Estado 
possa_ ter de sobra no orçamento, poderá construir o "campus" universitário. 

Então,. vamos encaminhar favoravelmente para construir o "campus" 
umversrtano. Vamos encaminhar favoravelmente ao Deputado Márcio Cunha 
do _PMDB, e não vamos fazer como a Op6siÇão, não reconhecendo que ~ 
projeto do Governador também era oportuno. Muito obrigado. 

O. Sr. Pr~sidente - Com a palavra·, para encaminhar a votação, a Deputada 
Mana Jose Haueisen. 

A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, Srs. Deputados, vamos ~ 
'C .. :! 11 
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votar favoravelmente também. Quero dizer ao Deputado Hely Tarqüinio que 
mudamos de opinião. Só não muda de opinião quem está morto ou 
fossilizado. 

Nós, nessas discussões e nesse tempo, descobrimos que vale a pena 
mudar de idéia, e vamos votar corretamente, porque poderíamos ter cometido 
um erro. Lembrando o ditado popular: "Errar é humano, preservar no erro é 
diabólico". Somos humanos, erramos, mas agora vamos votar 
favoravelmente. " 

O Sr. President~ ~.Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado 
Antônio Roberto. · .. ·· 

O Deputado Antônio Roberto - Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero 
encaminhar favoravelmente. Muito se falou sobre a oportunidade do projeto ·e 
a obstrução que o PMDB e o PT fizeram na época. .01 

Há uma diferença muito grande. Ninguém abordou o problema· 
devidamente. Na época, tínhamos o Governador Eduardo Azeredo, hoje. 
temos o Governador Itamar Franco, e há uma grande diferença. Na época, 
fazia-se de conta que se administrava. Hoje temos um grande estadista, um , 
homem que pensa em Minas Gerais e leva as coisas mais a sério. Não temos 
nenhum menino disposto a obedecer às ordens de Fernando Henrique ' 
Cardoso; temos um homem que assume a postura de grande estadista. .. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o DeputadO' · 
Mauro Lobo. ' 

O Deputado Mauro Lobo* - Tivemos a oportunidade de ouvir vários . 
companheiros sobre esse projeto de lei, e há consenso com relação à sua : 
aprovação. 

Defendemos a aprovação da emenda do Deputado Sebastião Costa" 
segundo a visão de dar condição de continuidade e desenvolvimento da 
UEMG. ' 

Fui Secretário de Ciência e Tecnologia e, na época, a UEMG era vinculada., 
à Secretaria. Vimos a luta para que ela saísse do papel. Ela conseguiu isso, 
não só com o esforço do Reitor Aluísio Pimenta, mas também com o próprio 
estímulo e a aprovação de diversas ações por parte do Governador Eduardo 
Azeredo. 

Com relação a determinados posicionamentos, comparando o Governo 
passado com o Governo atual, diria que o tempo fará justiça ao Eduardo 
Azeredo. Porém, desconhecer a sua obra ou querer diminuí-la é não ter 
condições de apresentar algo mais relevante do que o que foi feito há quatro 
anos. 

Temos que, realmente, dar um tempo para fazer uma avaliação equilibrada, 
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justa e com menos paixão. Aí, vamos ver que Minas Gerais teve, em Eduardo 
Azeredo, um estadista, um sujeito avançado no seu tempo e que se 
preocupou dema•s com a paz social. 

Hoje, esp<l;ntam-me os Deputados votados em pequenos municípios. Se 
esses mumc1p1os conseguiram ter novo ICMS e viabilizar novas obras isso 
se . deveu _ao projeto ino~ador deste País, que foi o maior projeto de 
red1stnbU1çao de renda. Nao reconhecer isso é ser cego, míope, injusto ou 
mesqu1nho. Cada um coloque a carapuça que lhe convier. 
~oltando ao assu~to, a ~EMG, esse projeto, reapresentado pelo colega 

Marc1o Cunha, lambem lera o nosso apoio, porque defendemos, nesta casa 
e fora daqui, a nossa universidade. Ela tem de crescer e ser enfim uma 
posição avançada do Estado em termos de ensino superior. o Estado foi 
muito benefic!ado com:as universidadesfedera~s. Talvez, por isso mesmo, 
tenha se descUidado da universidade estadual. · t· ; ., ,. ·: 

Temos a UNIMONTES em' franca' ascensão, ampliando seus cursos. 
Prec1samos que possa atuar num espaço geográfico muito maior atendendo 
á reivindicação dos jovens, que bu,scam um ensino de qualidade,' compatível 
com a renda de sua família. Nesse aspecto, a UEMG tem de se fazer 
presente. O Governo não pode deixar a nossa universidade se apequenar, 
sem d_ar resposta a essas demandas. Portanto, a minha posição é a mesma 
dos vanos colegas que me antecederam: apoiar o projeto e a emenda. · · 

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados 
que o_ aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em 
votaçao, a Emenda no 1, que recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados 
que a_ aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em 
votaçao, a Emenda no 2, destacada, que recebeu parecer pela rejeição. Os 
Deputados qu~ a aprovam permaneçam como se encontram:· (- Pausa.) 
Aprovada. Esta, portanto, a~rovado, em 1° turno, o Projeto de.Lei n° 262fgg 
com as Emendas n°s 1 e 2. A Comissão de Fiscalização Financeira. 

Questão de Ordem 
. O. D?putado A~tônio A.~dr~de - Sr. Presidente, verificando, de plano, a 
1nex1stenc1a de quorum , Ja que saíram muitos Deputados, solicito 0 
encerramento da reunião. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de 

"quorum" para o prosseguimenl() dos trabalhos e encerra a reunião, 
convocando os Deputados para as extraordinárias de amanhã, às 9 e às 20 
horas, nos termos do edital de convocação, e para a ordinária da mesma 
data, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião. 

~~------------~----------------------_j 
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Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
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Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho 
Silveira - Ailton Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da 
Silveira Júnior - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio 
Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio 
Roberto - Arlen Santiago - Bené Guedes - Carlos Pimenta - César de 
Mesquita - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas 
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T ... . I . B b 341 arqUimO - ran1 ar osa - Ivo José - João Batista de Oliveira - João Leite _ 
João Pinto Ribeiro- Jorge Eduardo de Oliveira -José Henrique- José Milton_ 
Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha _ 
Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Maria 
Tereza Lara - Mauri Torres- Mauro Lobo- Miguel Martini - Olinto Godinho _ 
Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Rogério 
Corre1a - Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa _ 
Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Ávila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Às 9h10min, a lista de 

comp_areciment'? registra a existência de número regimental. Declaro aberta a 
reumao. 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. 

1• Parte 
Ata 

- O Deputado Glycon Terra Pinto, 2°-Secretário "ad hoc", procede à leitura 
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 

Questão de Ordem 
O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, gostaria de saber por que alguns· 

proJetos que estavam na pauta de ontem não constam na pauta de hoje. 
Gostaria de uma explicação da Presidência a respeito do que aconteceu com 
os seguintes projetos, que não se encontram na pauta de hoje: Projeto de 
Resolução n• 433/99 e Projetos de Lei n•s 405 e 510/99. 

O Sr. Presidente - A Presidência, respondendo à questão de ordem 
formulada pelo Deputado Paulo Piau, esclarece que o Capitulo 11 do 
Reg•mento Interno trata das atribuições do Presidente e dos Vice-Presidentes 
da Assembléia Legislativa. Diz o art. 82, inciso VIl: "Compete ao Presidente 
além de outras atribuições, organizar e anunciar a ordem do dia, podend~ 
ouw as Lideranças". Como é de competência da Presidência organizar a 
pauta, como é feito todos os dias, a de hoje foi feita· dessa forma. A 
Presidência colocou na pauta os projetos que ela entendia deveriam constar 
na pauta dos trabalhos de hoje. 

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

passar à 2" Parte da reunião, com a discussão e a votação da matéria 
constante na pauta. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião o 

<~----------------~------------------------__) 
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Projeto de Lei n' 19/99, em virtude de sua apreciação na reunião 
extraordinária realizada ontem, à noite. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência informa aos Deputados que serão convocadas reuniões 

extraordinárias na sexta-feira, no sábado e no domingo. 
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Durval Ângelo, 

em que, na forma regimental, solicita não seja admitida alteração na ordem do . 
dia, apreciando-se as ·proposições ria seqüência em que se encontram na '·.~ 
pauta. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam ·" 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 

O Deputado Paulo Piau -Solicito verificação de votação, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente- É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de 

votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita aos Deputados que 
ocupem seus lugares. 

- Procede-se à votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 19 Deputados; nenhum Deputado votou 

"não" ou "em branco", o que perfaz o total de 19 Deputados. Não há "quorum" 
para votação, motivo pelo qual a Presidência a torna sem efeito. 

Questões de Ordem 
O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, o senhor pode ver que não temos 

"quorum" para a continuação dos trabalhos. Portanto, pedimos o 
encerramento, de plano, da reunião. 

Antes, porém, gostaria de deixar a nossa nota de repúdio a uma ação que 
não víamos nesta Casa há muito tempo. Trata-se do requerimento do 
Deputado Durval Ângelo, que consideramos uma verdadeira excrescência. 
Acho que esta Casa deveria ter um pouquinho de altruísmo, permitindo aos 
Deputados ter liberdade, de acordo com o Regimento Interno. Essa manobra 
pode até ser legal, mas não é moral, segundo o comportamento e a liberdade 
que cada Deputado deve ter, de colocar uma matéria à frente ou atrás, 
respeitando a decisão do Plenário. Então, fica o nosso repúdio a essa ação, 
que não é democrática. É uma ação ditatorial, e ficamos tristes por vertficar 
que coisas dessa natureza acontecem neste parlamento. 

O Deputado Durval Ângelo - Com todo o respeito ao nobre Deputado Paulo 
Piau, acho que está cometendo um excesso que o leva a dizer uma 
inverdade. Primeiro, a manutenção da pauta é uma ação democrática, sim. 
Entendemos que a Presidência, ao definir a ordem dos projetos na pauta, leva 
em conta procedimentos regimentais que S. Exa. bem conhece. São incluídos 
num primeiro momento os projetos que, de alguma forma, estejam na faixa 
constitucional. Num segundo momento, são incluídos os projetos em votação 
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e, num terceiro, projetos em discussão. Essa é a ordem obrigatória, 
estabelecida constitucionalmente. E não estamos garantindo apenas 0 
cumprimento regimental, mas o da Lei Maior. 

Quanto à segunda questão, referente aos projetos que se encaixam nesses 
itens, quero dizer que a sua ordem é estabelecida pelo próprio Presidente. 
Compreendemos que essa ordem já é suficiente e atende ao Plenário. E 
mais do que isso, o PFL não pode falar do PT nem que ele seja ditatorial 0~ 
antidemocrárico. O PFL foi o partido que defendeu, juntamente com a ARENA 
-que, de alguma forma, foi sua origem -, a ditadura militar cruel, que matou e 
torturou tantas pesso~s nes~e Pais. Então, o PFL não pode dar ·lição de 
democracra a. n~ng~em. Alem drsso, V. Exa. considera ditatorial esse 
procedimento; mas acho que deveria ter, pelo menos, um mínimo de 
coerência. V. Exa. 'mesmo·e o~séu partido votaram requerimentos como esse 
inúmeras, dezenas, centenaS de vezes,' nõs' últimos quatro anos. E nós, com 
a mesma postura, encaminhávamos requerimentos da tribuna. V. Exa. 
poderia ter encaminhado esse requerimento e poderia ter feito como 0 PT 
fazia: _encaminhava, sabendo que era uma norma regimental, e nunca usou 
esse trpo de argumento que V. Exa. usa agora. · · 
. Então, não podemos se;r acusad~s de incoerentes, situação em que V. Exa. 
rncorre: ? requerrmento e correto. E pela manutenção da ordem da pauta. sê 
o Plenarro entender que essa é a ordem correta, ele é soberano. Ou v. Exa. 
também discorda da soberania do Plenário, discorda que é a maioria quê tem 
que deliberar? P?r isso, não aceitamos essa critica, apesar de respeitar muito 
o parlame:_ntar. E um parlamentar que trabalha, é atuante, traz uma grande 
contrrburçao para o processo democrático, para o processo de discussão. 
Mas discordo totalmente da intervenção de V. Exa. · ' 
~. Deputa~o Rêmolo Aloise- Sr. Presidente, pediria a V. Exa. recomposição 

de quorum , uma vez que o Deputado Paulo Piau pediu o encerramento da 
reunião. 

O Sr. Presidente - A Presidência verifica a chegada de mais 12 Deputados 
ao Plená~io. Não temos "quorum" para votação, más o temos para a 
contrnua~o dos trabalhos. Ficam, portanto, prejudicados em função de não 
termos nu~ero p~ra sua votação, requerimentos do Deputado Durval Ângelo, 
em que solrcrta nao seja admrtrda alteração na ordem do dia, para que sejam 
aprecradas as proposições na seqüência em que se encontram na pauta; do 
Deputado Hely Tarqüinio, em que solicita. a inversão de pauta desta reunião 
de , modo que o Projeto de Resolução n° 578/99 seja apreciado em últim~ 
lugar; e do Deputado Paulo Piau, em que solicita, na forma regimental, o 
adramento da discussão do Projeto de Resolução n' 578/99 . 

~--------------------------~ 
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Questões de Ordem 

O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, antes de fazer uso da 
prerrogativa que me é conferida pelo art. 164, gostaria de indagar da 
Presidência qual dos três requerimentos entrou em primeiro lugar, o do 
Deputado Durval Ângelo, o do Deputado Paulo Piau ou o do Deputado Hely 
Tarqüinio? · · .. _ 

O Sr. Presidente - O . primeiro requerimento foi o do Deputado Durval , 
Ângelo. . . ..... . , ... ' . .. . , . ,_ . · __ . -- . · . . . · ·· --· -~ 

O Deputado Sebastião Costa - A informação que tive é que o do Deputado 
Paulo Piau teria sido apresentado ontem. .._ , . •. . , . . '" . ", • , 

O Sr. Presidente - Ontem, às 5 horas da tarde. E, por felicidade da Mesa, 
exatamente porque um dos requerimentos foi apresentado por um de seus 
membros, o do Deputado Durval Ângelo foi protocolado ontem à tarde. 
Temos, inclusive, o protocolo. O do Deputado Paulo Piau foi apresentado, 
mas não consta em protocolo. Ele foi apresentado ontem à noite. 

O Deputado Sebastião Costa - Entendo que o único requerimento que está 
prejudicado é o do Deputado Durval Ângelo, porque já estávamos em 
processo de votação. O do Deputado Hely Tarqüínio não chegou sequer a ser 
lido pelo Plenário; portanto, entendo que ele não e~taria prejudicado. 

Quanto à referência feita pelo Deputado Durval Angelo ao meu partido, faz-
se crer que isso é o retrato da história contemporãnea. Ele critica os feitos do 
passado e diz que meu partido teria contribuído para isso, mas pratica os 
mesmos atos no presente. Se erramos, tivemos a humildade de reconhecer 
esses erros. Servir de inspiração para outros errarem no presente seria o que 
o Deputado Paulo Piau acabou de dizer aqui. 

O Deputado Hely Tarqüinio - Gostaria, Sr. Presidente, que V. Exa. 
confirmasse, pois o meu requerimento, na ordem cronológica em que foi 
anunciado cada requerimento, seria votado após a recomposição de 
"quorum", quer dizer, haveria "quorum" para votá-lo. O requerimento do 
Deputado Durval Ângelo foi feito anteriormente. 

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Plenário que a questão dos 
requerimentos é causa vencida. 

O Deputado Hely Tarqüinio -Solicito a V. Exa., se possível, que inverta a 
ordem da discussão. 

O Sr. Presidente - A inversão deve ser discutida antes de entrarmos no 
processo de encaminhamento do projeto. 

Discussão de Proposições 
O Sr. Presidente - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Resolução n° 

578/99, da Mesa da Assembléia. Com a palavra, para discuti-lo, o relator, 
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Deputado Gil Pereira. 

o Deputado Gil Pereira' - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, 
meus senhores e minhas senhoras, o nosso relatório sobre o projeto de 
resolução em questão dispõe sobre a estrutura da Secretaria da Assembléia 
e dá outras providências. 

- Lê a fundamentação e a conclusão do Parecer para o 1° Turno do Projeto 
de Lei n° 578/99 e o Substitutivo n° 1 a esse projeto, publicados na edição de 
26/10/99. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir o projeto, o Deputado 
Rêmolo Aloise. . • 

o Deputado Rêmolo Aloise• - Sr. Presidente, Srs. Deputados, venho a esta 
tribuna hoje para· relembrar aos nossos nobres Deputados que, em 1° de 
fevereiro houve uma eleição da ·Mesa nesta Casa. Nós,' Deputados, 
elegemo~ os membros que hoje respondem por"estâ. Casa. ·_ 

Dentro desse projeto, vejo com muita clareza, que essa resolução, de 
iniciativa do nobre Presidente Anderson Adauto, em parceria· com seus 
colegas de Mesa, quis dar um perfil diferente à estrutura ~e,:;ta Casa_. :. 

O Deputado Ermano Batista e eu fomos candidatos, nao part1c1pando na 
chapa oficial, e fomos derrotados. No entanto, entendem\ls que a Mesa tem o 
dever de conduzir os trabalhos nesta Casa. Se houveram por bem achar que 
a estrutura deveria ser mudada, nós, Deputados podemos aceitar ou não. · 

Nesse momento, em que as coisas estão sendo discutidas, vejo com muita 
clareza e com muita propriedade o ponto de vista que o Deputado Paulo P1au 
deu neste Plenário, achando que levar para a direção desta Casa alguém do 
recrutamento amplo seria uma quebra da estrutura desta Casa. 

Nobre Deputado Paulo Piau, como membro de outras Mesas e êomo 1°-
Seeretário desta Casa, tenho de lhe confessar que, nos dois anos em que 
fiquei na 1•-secretaria, percebi que a nossa Casa é presidencialista. Que1ra 
ou não queira, a direção dos trabalhos repousa nas mãos do Presidente. 
Nessa resolução, vejo uma vontade do Presidente da Casa e dos membros 
da Mesa de tomar novas diretrizes. Sendo assim, desta· tribuna, entro na 
parte política que a Mesa está conduzindo. ' 

Quando ao mérito, acho que é questão que tem de ser definida pela Mesa. 
E há um fato muito interessante nessa resoluÇão, 'que não é definüiva nem 
permanente, é provisória. Já se passaram nove meses de trabalho nesta 
Casa e hoje, pela primeira vez, essa resolução está entrando em pauta neste 
Plenário. Entendo que houve várias e. várias discussões, várias e várias 
maneiras de pensar, que se discutiu se apresentaria ou não esse projeto de 
resolução. 
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Deixo bem claro, Presidente Anderson Adauto, que V. Exa. achou por bem 

dar_ outra direção a esta Casa. Entendi que aquilo que era do passado não 
sat1sfaz esta Mesa. Não entro no mérito dos motivos, porque não os conheço. 
Acho que esse projeto de resolução é uma maneira de dar ao Presidente 
autonomia maior de ter ao seu lado alguém em quem confia, assim como 
outros Presidentes que aqui estiveram escolheram seus Diretores-Gerais. É 
competência da Mesa desta Casa nomear o Secretário-Geral da Mesa e 0 
Diretor-Geral. Se a Mesa enle'ndeu que deveria haver mudança, essa . 
responsabilidade pas~a a se~ da Mesa. Ao determinar o prazo de início e de 
fim do mandato do novo Diretor-Geral, esse projeto deixa claro que essa··é 
uma questão política que nós, membros desta Casa, devemos acatar . 
respeitando a decisão da Mesa, porque foram eleitos pelos nossos votos: 
Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir o projeto, o Deputado 
Sebastião Costa. · 

O Deputado Sebastião Costa -Sr. Presidente, demais integrantes da Mesa, 
Srs. Deputados, Sras. Deputadas, senhores jornalistas, senhores funcionários 
da Assembléia Legialativa do Estado de Minas Gerais, senhoras e senhores, 
em que pese a nossa concordãncia com o sistema presidencialista de 
governo que o Deputado Rêmolo Aloise abordou, achamos que todos os 
pro~lemas que o Brasil e os países de regime presidencialista têm hoje não 
advem do s1stema, mas de outros fatores. Por isso, pensamos que o sistema 
presidencialista não é negativo em nenhum local, em nenhum órgão, em 
nenhuma situação. Antes de discutir, queremos fazer um esclarecimento: hoje 
ass1st1mos aqUI a um acontecimento interessante. Se pudéssemos simbolizar 
diríamos que é como alguém que, num país onde há a pena de morte, sej~ 
condenado antes do nascimento. Foi o caso dos requerimentos dos 
Deputados Hely Tarqüínio e Paulo Piau, que propunham tão-somente a 
inversão da pauta. O do Deputado Durval Ângelo estava em sentido contrário 
solicitava a não-inversão da pauta. Daí o nosso protesto. Porém, entendemo~ 
que é assim mesmo. O PFL e o PSDB, por uma ato de força, no início deste 
mandato, receberam uma imposição que contrariou o procedimento histórico 
da Casa e foram alijados da Mesa da Assembléia. Daí a razão e o porquê da 
nossa preocupação com o fato de, às vezes, termos que discutir questões 
que não precisaríamos discutir. Bastava que essas duas bancadas 
estivessem representadas na Mesa da Assembléia para que cada 
parlamentar pudesse, previamente, ter conhecimento do que disporia aquela 
ou esta resolução. Então esse processo de alijamento que tivemos e a que 
fomos submetidos no princípio deste mandato fica registrado nos anais da 
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Assembléia e na consciência cívica do povo de Minas. 

Dois partidos com base parlamentar, com representação parlamentar na 
Casa, não puderam sequer ter nenhum de seus parlamentares integrando a 
Mesa da Assembléia. O pior é que era praxe na Casa que a maior bancada 
sempre se fizesse representar com um ou mais cargos na Mesa. 
Compreendemos que houve uma redução dos cargos, mas é inadmissível 
que, naquele instante em que o PSDB era a maior bancada da Assembléia, 
não fosse permitido a ele sequer que um dos seus integrantes pertencesse à 
Mesa. 

Isso, às vezes, provoca, por parte de parlamentares do PFL, e até do 
próprio Líder do PSDB, determinadas reações que podem parecer estranhas 
à Mesa e à direção dos trabalhos, mas não é esse o objetivo. 

Hoje, p~r exemplo, quando levantamos, inicialmente,· a questão de ordem 
para or?enar os trabalhos e, depois, para fazer uso das prerrogativas do art .. '' 
164, perguntávamos ao Sr.· Presidente: "Sr. Presidente, o requerimento que · 
foi lid'? e submetido a votação, _com "quorum" insuficiente para votá-lo, foi 
apenas o do Deputado Durval Angelo." O entendimento da assessoria da 
Presidência e de V. Exa. foi no sentido contrário ao dos requerimentos dos 
Deputados Hely Tarqüínio e Paülo Piau, os quais estavam também fadados 
ao fracasso, em função do número reduzido de parlamentares naquele 
momento. Vale ressaltar, para a opinião pública de Minas, que: a reunião 
estava recém-iniciada, e que ápenas 19 parlamentares manifestaram o seu 
voto. Com isso, Sr. Presid_ente, Srs. Deputados, os dois requerimentos 
morreram antes de nascer. E como se alguém estivesse por nascer e fosse 
condenado à pena de morte, antes mesmo de conhecer a luz. Assirn·ocorreu 
com os requerimentos dos Deputados Hely Tarqüínio e Paulo Piau . 
. Aproveito este preãmbulo para lamentar esse episódio. Não queremos com 

isso dizer que ele mudaria o cerne da questão, nem era esse o objetivo. 
Entendemos, perfeitamente, como prerrogativa da Mesa da Assembléia o seu 
compromisso e a sua responsabilidade com a instituição. Ninguém nega isso. 
Todavia, é preciso lembrar que, quando se tem uma inquietação como aquela 
que tivemos, é exatamente porque ela é oriunda de alguns meses, quando 
para todos nós, que fazemos parte hoje da Oposição, a única voz e vez que 
ain~a temos é a prerrogativa regimental de dis~utir e de encaminhar votação. 
As outras nos são negadas, como se usassem um rolo compressor ou por 
meio de requerimentos que suprimem essa liberdade de expressão que à 
Oposição ainda é reservada. .,, r 

Vimos, então, à tribuna, para, nesta fase .inicial,. dizer que lamentamos 
profundamente o fato de o requerimento do Deputado Hely Tarqüínio não",ter 
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tido a oportunidade de ser apreciado pelo Plenário. Se bem que, com a 
maioria dos Deputados de Situação em Plenário, dificilmente os 
requerimentos dos companheiros Hely Tarqüinio e Paulo Piau lograriam êxito. 
Mas nosso objetivo não era outro senão o de, com a inversão de paula, 
permitirmos o reencontro dasLideranças com a Mesa, que são os grandes 
pilares desta da Casa: aqueles que têm a responsabilidade legal de nos_,.) 
representar dentro e fora daqui. . . . . , · ... 

O objetivo dos Deputados Hely Tarqüinio e Paulo Piau ~ u~, Ltder do 
PSDB, e o outro, Vice-Líder do meu partido - talvez tenha stdo Interpretado,,:.: 
como mero artifício para postergar o andamento do projeto de resolução ora 
em pauta. Mas longe disso. O objetivo era tão-somente permitir que_ a 
inversão de pauta propiciasse o andamento dos outros projetos e, ass1m, 
após· o encontro das Lidera'nças com a Mesa, se. pudesse chegar a um 
denominador comum que respeitasse as prerrogativas de quem d1nge e, 
naturalmente, as prerrogativas dos liderados. É bem verdade que quem dirige 
tem atribuições, mas não podemos sufocar a voz dos liderados. 

Fazemos parte do parlamento e, assim sendo, temos o dever de discutir 
qualquer projeto de lei ou de resolução que verse sobre o interesse da Casa, 
do povo de Minas Gerais e do Estado, como um todo. 

Questão de Ordem 
O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, podemos todos verificar que 

o número de Deputados em Plenário não é suficiente para o prosseguimento 
da discussão do projeto de resolução em pauta. Apelando para o bom-senso 
que sempre norteou as atitudes de V. Ex?. nesta Assembléia, sol~cito que 
encerre, de plano, a reunião, podendo nos, na parte da tarde, Ja com o 
processo de discussão iniciado, dar seqüência a assunto de tamanha 
importância para a Casa. . • . . 

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a extstencta de numero 
regimental para a continuação dos trabalhos. Continua com a palavra o 
Deputado Sebastião Costa. 

O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, sendo esta a determinação 
de V. Exa., passamos a discutir o Projeto de Resolução no 578/99. 

Nossa formação jurídica é modesta, mas conhecemos o limite das 
atribuições de cada pessoa e de cada instituição. Entendemos que a _iniciativa 
é legitima, pois vem da Mesa da Casa. Portanto, o aspecto da legttlmtdad~ 
não discutimos. Preferimos ler para os senhores os termos em que ela esta 
proposta, bem como o substitutivo apresentado pelo Deputado e ilus~re 

relator, que também integra a Mesa Diretora dos trabalhos da Assemble1a 
Legislativa. 

z < 
1l ;:; 
E 
E 
.E 
-8 
~ 

~ 

349 
- Lê o Projeto de Resolução n° 578/99, que foi publicado na edição de 

1°/10/99. 
Ainda queremos fazer a leitura do parecer do relator e· tecer alguns 

comentários sobre a questão conceitual, como deve funcionar, por que não 
deve funcionar, se a Casa tem ou não pessoas competentes- a meu ver, tem. 
São questões que desejamos desenvolver. 

Essa resolução está datada de agosto e entrará em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos até 15 de fevereiro de 2001, quando 
voltarão a vigorar as normas e os cargos competentes por ela alterados, e 
revoga disposições em contrário. 

Questões de Ordem 
O Depuiado Sebàstião Costa - Antes de conceder a palavra ao Deputado 

Paulo Piau, solicito que o Deputado faça à süa intervenção com o Plenário 
mais compacto,. de preferência às' 14h30min ou às 15 horas, e que a 
Presidência encerre, de plano, a reunião, uma vez que não há "quorum" para 
sua continuação. 

O Deputado Marcelo Gonçalves - Solicito recomposição de "quorum", Sr.· 
Presidente. 

O Sr. Presidente- É regimental. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que 
proceda à chamada dos Deputados, para recomposição de "quorum". 

O Sr. Secretário (Deputado Gil Pereira)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 25 Deputados, que, somados 

aos 14 que se encontram em comissões, perfazem o total de 39 Deputados. 
Portanto, há "quorum" para o prosseguimento da reunião. Continua com a 
palavra o Deputado Sebastião Costa. 

O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, esperamos que V. Exa. nos· 
conceda alguns minutos a mais para compensar esse tempo entre a chamada J 
dos Deputados e o retorno da palavra a mim. 

Concedo aparte ao Deputado João Leite. 
O Deputado João Leite (em aparte)* - Nobre Deputado Sebastião Costa, 

gostaria de reconhecer a importância da presença de V. Exa. nesta tribuna, 
discutindo um projeto tão importante para a Assembléia Legislativa. Estamos 
do mesmo lado nessa questão, e reconheço a ·experiência do Deputado 
Sebastião Costa, não apenas como parlàmentar, mas também como chefe do 
Poder Executivo de sua cidade. As noticias que tenho são as de que V. Exa. 
foi um Prefeito que valorizou sobremaneira o servidor público do seu 
município. A presença de V. Exa. nesta tribuna reafirma um compromisso 
histórico, o compromisso com o· serviço público. Eu também já exerci um 
cargo no Executivo - fui Secretário Municipal de Belo Horizonte - e tive a 
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oportunidade de valorizar o servidor público. Tive a oportunidade de dar ao 
servidor acesso àqueles cargos que eram até de recrutamento amplo, mas 
reconhecíamos naqueles servidores de carreira. a competência, a lisura e o 
amor ao serviço público para exercerem o cargo. Procuramos valorizar essa 
competência, o entusiasmo daqueles servidores que às vezes aguardam 
durante anos uma oportunidade. 1 

Tive ocasião, enquanto Secretário, de dar essa oportunidade a servidores, . -
que puderam ascender na carreira do serviço público. Gostaria de dizer a V. 
Exa. que a experiênda foi excelente. Tive oportunidade de trabalhar cÓni · 
servidores competentes e de confia-nça. Servidores públicos ocuparam,' por 
exemplo, o cargo de Diretor Financeiro, cargà de estrita confiança,' e o 
desempenharam muito bem. Tive, então, a oportunidade de elogiar essas 
pessoas, que vestiram a camisa do cargo com grande entusiasmo. Esiamos 
do mesmo lado nessa questão, ou seja, deve ser respeitado o quadro de 
servidores da Assembléia Legislativa, deve ser dada aos servidores a 
oportunidade de ascensão, deve ser fortalecido esse ânimo que há por parte 
dos servidores. Tenho especial reconhecimento a esses servidores da 
Assembléia Legislativa, que fazem o seu trabalho com competência, com 
entusiasmo. Estamos juntos nessa questão, estaremos juntos na votação final 
desse projeto. É fundamental que reconheçamos o nosso papel no 
parlamento. Temos o nosso papel definido, com os cargos dos nossos 
gabinetes, mas penso que deve ser respeitada a carreira na Assembléia. 
Esses cargos têm que ser destinados a esses servidores que estão há anos 
aqui. Nós, que passaremos, deveremos respeitar esta instituição, que não me 
pertence nem a V. Exa., mas ao povo de Minas. Esperamos que haja 
continuidade, pois ela não pertence a mim nem ao Deputado Sebastião 
Costa, mas ao povo do nosso Estado. Entendemos que, se valorizarmos 
esses servidores, se respeitarmos a ascensão deles, enfim, se respeitarmos 
esses limites, estaremos respeitando o povo de Minas Gerais. Estarei 
acompanhando o pronunciamento que V. Exa. está fazendo esta manhã. 
Estou rigorosamente ao lado de V. Exa. Muito obrigado. 

O Deputado Sebastião Costa - Agradecemos a intervenção do Deputado 
João Leite, que, de forma clara e transparente, sintetiza nossa conclusão. 
Parece até que tínhamos combinado, mas isso não ocorreu. Esse é o 
sentimento reinante entre os que integram a maioria das bancadas da 
Assembléia Legislativa. É natural que qualquer pessoa que ingresse num 
cargo público, por mais simples que ele seja, saiba perfeitamente que a 
concorrência para obter qualquer promoção é sempre grande e difícil. À 
medida que se intercepta esse procedimento, a possibilidade que era 
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reduzida passa a não existir. E o fato de não existir aniquila a inspiração de 
quem trabalha, de quem faz do trabalho quase um sacerdócio. O servidor 
público abdica de tudo. Ele se dedica com exclusividade ao seu trabalho. Ele 
está, _muitas vezes, impedido de exercer outras atribuições, até por uma 
questao de jornada de trabalho. Ele passa a ter um único horizonte na vida 
profissional, que é a promoção no serviço em que está. Daí entendermos 
perfeitamente as preocupações do Deputado João Leite. Fazemos nossas as 
suas palavras. 

Queremos, prossegu!ndo, fazer a leitura da peça seguinte de um relatório e 
do parecer que o relator trouxe pàra conhecimento de todos. 

Entendemos que essa parte inicial do relatório é, de fato,- de iniciativa da 
Mesa. A fundamentação diz que a proposição em exame versa sobre matéria 
relativa à estrutura da Secretaria da Assembléia Legislativa. Sabemos e 
achamos que é assim mesmo.(- Lê:) ·· .. · ·· . . .. 

"O projeto procura deixar bem claro que os serviços administrativos da 
Assembléia são executados por sua Secretaria. Essa providência, ainda que 
aparentemente redundante, faz-se necessária, uma vez que algumas 
deliberações recentes - como as n°s 1.284, 1.415, 1.506, entre outras -
podem induzir ao erro de se considerar a estrutura da Secretaria da 
Assembléia como sendo correspondente à estrutura da Escola do Legislativo, 
que, nos termos do art. 3° da proposição em exame, nada mais é do que uma 
das unidades que integram a administração da Casa. c- · 

Na estrutura administrativa do Estado moderno, devem conviver, lado a 
lado, componentes políticos e funções administrativas. É inerente à 
democracia a alternância no poder e o controle do povo - por via de regra, por 
me1o dos seus representantes - sobre a máquina estatal. Esse fato, que, por 
um lado, permite o julgamento periódico dos governantes, por outro lado, 
pode ge~ar graves problemas na continuidade de projetos que precisam 
necessanamente de tempo para que possam dar frutos. Assim, o surgimento 
de uma burocracia estável, subordinada ao elemento político, é fundamental 
para o êxito das iniciativas governamentais e para a estabilidade do próprio 
sistema político." 

Gostaríamos de dizer que pudemos perceber, na leitura inicial da resolução, 
que ela está com os seus dias contados.· Daí entendermos que esse 
parágrafo é contraditório. Ele sinaliza para uma direção, e, em seguida, dá um 
parecer favorável sobre uma resolução que estipula prazos para 
funcionamento. 
. Vamos_ desenvolver o nosso raciocínio daqui a pouco, depois da 
1ntervençao do Deputado Hely Tarqüínio, a quem concedemos a palavra, para 
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que possa fazer a sua avaliação, sempre tão precisa, moderada e consciente. 

O Deputado Hely Tarqüínio (em aparte) - Deputado Sebastião Costa, estou 
ouvindo atentamente a sua exposição sobre o projeto de resolução da Mesa 
que versa sobre a transformação do cargo de Secretário-Geral da Mesa. 
Também fazemos coro com os Deputados João Leite e Sebastião Costa. 

Esse servidor, trabalhando, à medida que o tempo passa, na seara da 
Assembléia Legislativa- que é o}'oder de representação do povo, de fato e 
de direito -, começa a incorporar o cenário dos Poderes - especificamente do 
Legislativo- e passa a representar, realmente, o ser, o ente Poder Legislativo. 
Assim na divisão dos Poderes, lembrando o espírito de Montesquieu, ele 
dese,;penha um papel muito importante: o de dar suporte e esclarecér aos 
Deputados os melindres do Poder Legislativo em suas diversas áreas. 

Por esse e por outros motivos, ele desenvolve uma carreira em que há uma 
hierarquia, passa por testes, nos quais tem de desempenhar funções e se 
esforçar para desenvolvê-las. Então, toda essa história da dedicação e do 
esforço, às vezes concentrado, em prol do Poder Legislativo- que, em última 
instância, é em prol do povo de Minas Gerais -, é reconhecida pela maioria 
desta Casa. E vem esse projeto, transformando o cargo de Secretário-Geral, 
com um espírito pluripotencial, com um espírito de revisor-geral da Casa. 

Acreditamos que, diante disso, deve-se fazer uma análise do próprio Poder. 
Houve uma transição de Presidência, e, quando uma Mesa é substituída por 
outra, é claro que ocorrem mudanças. Mas existem certos aspectos em que 
há mais dificuldade para mudanças, porque estão embasados em direitos 
adquiridos, oficiais, legais. 

Entendemos, também, que a proposta do projeto de resolução, às vezes, 
deixa transparecer uma confiança maior em uma pessoa - que poderia ser a 
menina dos olhos de quem está no topo da pirâmide -, para supervisionar, 
como se estivesse, de cima da montanha, tendo conhecimento de tudo e de 
todos e fornecendo subsídios a quem determina. a quem manda. Então, 
entendemos, hierarquicamente, a filosofia dessa transformação do cargo. Por 
outro lado, se a confiança fosse na estrutura, no Poder, fosse oficial, talvez 
essa proposta não fosse feita. 

Assim, caímos em um estado de ambivalência ao julgar uma proposta 
desse tipo. É claro que todos nós balançamos entre aquilo que é certo, que 
pensamos ser certo, e aquilo que pode não estar certo. Mas, nesse estado de 
certeza que é a dúvida. sem divagar, ainda somos a favor do Poder 
estruturado ao longo do tempo, da memória da Casa, de uma coisa que se 
fez tijolo a tijolo, implantada com o esforço de muitos e os recursos 
intelectuais e materiais do Poder Legislativo e se firmou em uma estrutura. 
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Mas, de repente, . vai haver uma ruptura dessa jurisdição - pois, hoje. a 
burocracia da Assembléia já é um corpo fechado; é corporativista, sim, mas 
por direito adquirido e direito legal. 

Sem querer ser juiz, faço coro com a proposta do ilustre Deputado 
Sebastião Costa, ficando ao lado do oficial, porque esse ato pode ser oficioso. 
Porém, como o Poder tem condição. por meio de um projeto de resolução. de 
mudar, acreditamos que a proposta está recheada da certeza de que as 
mudanças são necessárias e esse supersecretário terá uma missão árdua, 
cheia de conflitos, na tentativa de buscar a solução desses problemas. 
Acreditamos que possivelmente será indicado alguém que tenha condições 
de exercer. na plenitude das suas funções, o poder para resolver as mazelas, 
para aperfeiçoar 'otrabâlhÔ. da Mesa Diretora. .· '' " · 

Mas vai ficar também ·marcada' uma divisão· entre 'os funcionários de 
recrutamento amplo e o serVidor dê rei:rutamento limitado. Não adianta 
querermos ser hipócritas. isso· vai acontecer. É as conseqüências. vamos 
absorvê-las como Poder, porque, quanto a isso. não 'existe partido. A 
conseqüência da votação será ou para um lado ou para o outro. Podemos 
fazer uma opção pela ruptura ou pela não-ruptura. A palavra "ruptura" é forte, 
mas é uma mudança que realmente poderá acontecer. Então, vão ficar as 
mazelas, quem sabe isso traga mais deficiências a este Poder, o que' seria 
prejudicial. Gostaríamos de reafirmar que a nossa posição é de acordo com a 
maioria da Bancada do PSDB e do PFL. 

Portanto, Deputado Sebastião Costa. faço coro com V. Exa .• entendo o 
posicionamento da maioria das Bancadas do PFL e do PSDB e vamos 
prosseguir na discussão, para que dela nasça luz e todos possam perceber _e, 
talvez, vislumbrar, a partir da aprovação ou não, os resultados que nao 
poderemos prever. 

· Portanto, queria apenas cumprimentá-lo pelo pronunciamento que est~ 
fazendo, pela exposição brilhante e pedagógica que V. Exa. esta 
proporcionando a todos nós. Muito obrigado. . · 

O Deputado Sebastião Costa - Agradecemos as palavras do Deputado Hely 
Tarqüinio. o seu estímulo, a sua preocupação. Tínhamos predisposição de 
também fazer a leitura do substitutivo apresentado pelo relator ao projeto de 
resolução a que nos referimos, para que · todos os ~eputad~s ~ome_m 
conhecimento dele. Todavia, estamos falando para um quorum nao tao 
representativo em número, em virtude de estarmos nos valendo do "quorum" 
das comissões. ·· 

Nas comissões, não sabemos se é ·possível os parlamentares assistirem à 
TV· Assembléia, já que estamos discutindo um projeto de resolução. O 
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"quorum" está sendo computado com a presença dos Deputados em reuniões 
de comissão, e eles não estão tendo oportunidade, quem sabe, de apartear, 
mostrar, conscientizar a mim e a tantos que aqui estão que o projeto de 
resolução é uma inovação para o serviço público, engrandece a. vida dos 
funcionários públicos, acrescenta entusiasmo a quem se dedicou a vida toda 
como servidor público. Eles estão nas comissões, mas, nem por isso, 
podemos deixar de cumprir nosso dever cívico. 

Iríamos fazer a leitura do ~substittjtivo. Desistimos de fazê-la para ampliar, . 
sob o aspecto filosófico,· o que os Deputados João Leite e Hely Tarqüinio 
acabam de trazer a este Plenário, mostràndo que o servidor público aspira à.;' 
promoção. Não é por vaidade,. não é por querer suplantar ou se transformar 
em mandatário de alguém. O servidor público, como ser humano, quer, 
também: ter, no seu ambie~te de trabalho, perspectiva de ocupar cargos mais 
express1vos e relevantes. E natural que os servidores efetivos da Assembléia 
Legislativa, que, no passado, enfrentaram as duras tarefas de um concurso 
público, enfrentaram desgaste emocional para se submeter a exames e 
lograram aprovação, têm qualificação, têm conhecimento, têm as 
prerrogativas para o cargo, ao vê-lo vago, aspirem a ocupá-lo. Isso não é 
ambição, não é pretensão desmedida, é natural. É um desejo que o ser 
humano tem. Qualquer ser humano tem pretensões. Temos certeza de que, 
esse aspecto, essa filosofia, o projeto de resolução, embora, disse e repito, 
tenha legitimidade, porque emana de quem tem poder para deliberar, justifica 
que qualquer Mesa se preocupe em ter pessoas de sua confiança. Mas 
queremos crer que, num quadro amplo como o de funcionários da Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais, seja possível que alguém mereça 
confiança da atual Mesa Diretora. 

Estamos aqui para discutir e usar da prerrogativa dos 60 minutos mais 5 ou 
1 O, que, temos certeza, o Presidente irá nos conceder, até mesmo por causa 
daquele tempo entre a verificação e o retorno da palavra a este orador. 
Estamos com esse tempo todo não para persuadir os senhores 
parlamentares, mas para dar a cada um e a todos um pouco mais de tempo 
para permitir que façam um exame tranqüilo de consciência. 

Como bem disse o Deputado João Leite, já passamos por um cargo 
o:xecutivo. _Como nós, alguns outros colegas, como os Deputados Wanderley 
Avlia, Antomo Roberto, Ambrósio Pinto, Luiz Menezes, Toninha Andrade e 
tantos outros. Vivemos a experiência, a inquietação e a intranqüilidade que 
vive o funcionário público. Sua esperança consiste, tão-somente, em que, um 
dia, vagando o cargo, por mérito próprio, por conhecimento, possa chegar 
àquele cargo mais expressivo. Quais são os horizontes do funcionário público 
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efetivo, a não ser a promoção do serviço a que já dedicou 1/3, 213 e, às 
vezes, 80% ou 90% de sua vida profissional? Aí está o cerne da questão. 

É necessário buscar solução nesse sentido para permitir que o funcionário 
efetivo da Casa possa, a exemplo do que se vinha fazendo já em uma cultura 
de muitos anos, ocupar cargos públicos no serviço ao qual se dedicou e tem 
ajudado a construir. Aí, sim, vem a desmotivação. Aprovando-se um projeto 
de resolução dessa natureza, ocorre desmotivação, desânimo. Aí queremos 
exigir do servidor público trabalho, dedicação, empenho. Como podemos 
mover a sensibilidade de alguém que já não tem horizonte na carreira 
profissional? Como podemos exigir trabalho e aperfeiçoamento de quem quer 
que seja? Aperfeiçoar-se para quê, se já chegou ao topo? Aí, sim, a 
verdadeira oxigenação do . ser:viço ·público passa, necessariamente, pela 
valorização do quadro efetivo. •· ' ~ ' · · · . · 

Estamos aqui para fazer Um apeiO aos senhores parlamentares, usando 
dos 60 minutos, mais 'uns 4:'s ou 10, que, por libe'ialidade da Mesa, eu possa 
ter, para permitir que o processo de reflexão possa prosseguir por mais 
algumas horas, sem que haja uma deliberação atabalhoada... . 

L<imentamos, Deputado Alencar da Silveira, nosso tempo está terminando. 
Se tivéssemos um pouco mais de liberalidade, temos a certeza de que a 
manifestação de V. Exa. seria uma grande 'contribuição, principalmente 
porque V. Exa. integra um partido que valoriza o servidor público, defende os 
interesses do servidor público, manifesta-se favorável ao servidor público. 
Temos a certeza de que V. Exa. daria uma grande contribuição. Porém, os 
segundos que me restam não me permitem fazer isso. Em outra 
oportunidade, gostaríamos muito de ouvir V. Exa. Talvez durante a sua 
passagem por esta tribuna, mostrando as vantagens do projeto de resolução, 
quem sabe, consiga nos sensibilizar. Por hora, lamentamos não poder · 
atendê-lo. · ' 

Queremos concluir dizendo que temos a certeza de que a Mesa da 
Assembléia vai nos dar um pouquinho mais de tempo, para que possamos 
prosseguir. Se não for possível, voltaremos "em outras intervenções para 
mostrar - temos a certeza de que ela vai nos conceder um pouco mais de 
tempo ... Mas, se não for possível, queremos concluir, fazendo um apelo. Essa 
discussão não tem simplesmente o objetivo de persuadir alguém - quem me 
dera ter capacidade de persuadir ilustres parlamentares -, mas conscientizá-
los de que o servidor público precisa e merece o nosso respeito, e o respeito 
se dá de forma material, quando se lhe resguarda o direito. à promoção. É 
isso o que estamos buscando. 

Questão de Ordem 
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O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, antes de passar a palavra ao 

outro orador, pediria a V. Exa. que encerasse de plano a reunião, uma vez 
que já estamos aqui sem "quorum", contando com o das comissões. Por isso, 
solicito a V. Exa. que encerre a reunião. 

o Sr. Presidente - Temos 20 Deputados nas comissões. A Presidência 
verifica a presença de 1 O. Deputados em Plenário. Há, portanto, "quorum" 
para a continuação dos trabalhos. Com a palavra, para discutir o projeto, o 
Deputado Hely.Tarqüinio. , . · . 

o Deputado Hely Tarqüínio -_Sr. Presidente, Srs. Deputados, pessoas. 
presentes nas galerias, membros da imprensa, estamos aqui, na tribuna, para 
discutir o Parecer para o 1° turno do Projeto de Resolução n° 578/99, da 
Mesa da Assembléia. O projeto em questão dispõe sobre a estrutura da 
Secretaria da Assembléia e dá outras providências. Foi apresentado o 
Substitutivo n° 1 ao projeto original. Ele dispõe sobre a organização 
administrativa da Secretaria da Assembléia Legislativa do Estado e dá outras 
providências. Vamos tentar fazer alguma coisa didática em cima do que está 
escrito, para poder fazer uma análise. Tenho 1 hora, e dá tempo. . 

- Lê os arts. 1 o a 4° do Projeto de Resolução n° 578/99, que foi publicado na 
edição de 1°/10/99, e os arts. 5° a 9° do Substitutivo n° 1 ao referido projeto 
de resolução, publicado em 26/10/99. . . 

Vou ler de novo o art. 4° porque ele ê o mais importante no subslltutovo. 
Traduzindo: o cargo de Secretário-Geral da Mesa, que era de recrutamento 
limitado, está excluído, e não foi colocado outro funcionário de recrutamento 
limnado no seu lugar. Fica transformado, a partir de agora, num cargo de 
recrutamento amplo para exercer funções múltiplas. 

Fiz uma leitura bastante pausada, para que pudéssemos nos orientar com 
relação à modificação que está sendo feita. Na verdade, é a mudança de 
apenas uma pessoa na estrutura do funcionalismo da Assembléia Legislativa. 
Mas, como os senhores parlamentares podem verificar, essa proposta traz, 
no lugar do cargo de Secretário-Geral da Mesa, uma transformação, com a 
demissão de um funcionário de carreira, do recrutamento limitado, uma 
pessoa que certamente passou no teste, na prova, .. que o~~ceu aos 
critérios para se inserir na estrutura da Assembleoa Legoslatova, . que 
apresentou as suas credenciais. Certamente, teria que se fazer um hostonco, 
se fosse possível, da atividade dessa pessoa que exerceu por tantos anos o 
cargo de Secretário-Geral da Mesa. 

É um trabalho bastante definido aqui. Como Secretário-Geral, participando 
de reuniões da Mesa da Assembléia e conhecendo todos os detalhes de seu 
funcionamento ao longo dos anos; conhecendo o Poder Legislativo e a 
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burocracia da Casa; passando por outros cargos, antes de chegar a 
Secretário. Certamente ele subiu os degraus da sua profissão com dedicação 
e esforço e foi reconhecido em um cargo de comando da pirâmide 
organizacional da Assembléia. Pois bem, esse cargo é conseguido com todo 
merecimento e tem uma história que o recomenda. Ele chegou ali por méritos 
próprios e não de forma vertical, mas percorrendo caminhos tortuosos, com 
dificuldade, por meios que não podem ser contestados, que podem ser 
comprovados. Esses meios não deixam margem alguma de dúvida acerca da 
competência dessa pessoa para exercer o cargo. E o funcionário somou a 
tudo isso o. tempo e fez por merecer, ao final de sua carreira, esse cargo. 
Todos nós, da Assembléia, reconhecemos essa .. hierarquia, esse poder 
burocrático que existe aqui, que' é um poder adquirido pelo mérito e que não 

' ' ,, ' .. • -·- : .; •• ,,. • ••• ••, • ' ' ·- - J. ' • 
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me refiro a pessoas, mas ao cargo-, que é de recrutamento limitadci, que está 
dentro de uma jurisdição corporativa, por via· dessa proposição está sendo 
transformado, adquirindo poderes pluripotenciais. Essa proposta provoca uma 
ruptura na análise mais simples de qualquer pessoa que se somar ao poder 
burocrático. A burocracia é· muito importante para a Casa, porque estabelece 
um paralelo com a atividade do Deputado. É a própria estrutura da Casa que 
dá condições ao Deputado de se inserir nos trabalhos. Ele vem aqui pelo 
mérito dos votos, para exercer a sua atividade de agente político, e tem que 
ficar conhecendo muitas vertentes deste Poder. 

Quando a gente chega aqui, tem a impressão de estar em uma 
universidade livre do povo. Essa universidade é composta por pessoas 
sábias, que têm o seu lugar na própria estrutura da Casa, dentro da sua 
hierarquia. Esse lugar foi conseguido, comprovadamente, por mérito. Essa 
universidade nos fornece conhecimentos a partir da participação nas 
comissões temáticas. Nessas comissões temos todo um assessoramento 
jurídico, político e também ficamos conhecendo a parte administrativa, se nos 
interessarmos por isso. A grande verdade é que quando entramos aqui pela 
primeira vez nos confundimos até nos corredores. Eu, que sou do interior, 
senti-me perdido. Aos poucos, começamos, com os seguranças, a receber 
orientação de como transitar na Assembléia. Existe, em primeiro lugar, o 
mapa físico da Assembléia, depois o mapa administrativo e depois o próprio 
mapa da intimidade do Poder Legislativo. E, para conhecer a atividade de 
agente político, que é o caso do Deputado, de representante do povo, temos 
o respaldo desses professores. Fazemos uma homenagem à assessoria da 
Casa, à assessoria da Mesa, à assessoria jurídica, a todas as unidades 

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



358 
administrativas. Essa estrutura ímpar vem da Alemanha, inspirada no 
parlamento de Weber, segundo o qual o Poder Legislativo só pode ser forte 
se souber se estruturar na sua composição orgânico-administrativa. Aí, sim, o 
Deputado, com os conhecimentos que adquire dedicando-se às comissões 
temáticas, principalmente, que sempre foram a preocupação de todos os ' 
Presidentes desta Casa, passa a ter segurança para representar o povo. " 

Aceitamos que o recrutamento· af!lplo constitua uma iniciação para: o-1 

recrutamento limitado, mas já vislumbrando os critérios oficiais, legais, para 
se chegar à categoria do recrutar11ento limitado, que é uma jurisdição fechada 
na Casa. Mas, devido à convivência de peiÓ menos quatro anos, temos unia 
realção fraterna com os nossos funcionários. · · 

Concedo um aparte ao Deputado Sebastião Costa. 
O Deputado Sebastião Costa (em aparte) - Nobre Deputado, temos a 

certeza de que V. Exa., criterioso que é, marcado nesta Casa e na vida 
profissional como um pessoa moderada e, como poucas, com conhecimento 
da sensibilidade humana, cujo raciocínio, todas as vezes que se pronuncia, 
conseguimos compreender com facilidade, ao examinar esse projeto de 
resolução, ao se aprofundar no estudo de seus dispositivos para tecer os 
comentários que ora faz dessa tribuna, com muito brilhantismo, deve estar 
pensando: como reagiria o ser humano que vé, a partir de agora, os seus 
horizontes limitados? Temos a certeza de que V. Exa., ao desenvolver o seu 
raciocínio, com a consciência de sempre, valorizando os funcionários efetivos 
da Casa. pode estar pensando também: por que recrutamento amplo apenas 
para esse cargo? Será que os nossos funcionários de gabinete, que também 
são de recrutamento amplo, poderiam concorrer? Estamos colocando essas 
questões para lembrar que a impessoalidade contribui, e muito, quando se 
coloca um projeto de lei caracterizado pelo princípio da impessoalidade. 

Todavia, entendemos também que V. Exa. se preocupa com a valorização 
do servidor, com os critérios de justiça, ou seja, com quem, ao longo de um 
tempo, pela própria avaliação da carreira, chegou a um estágio depois do qual 
é capaz de ocupar um cargo seguinte. Isso o está preocupando, levando-o a 
essa tribuna por 60 minutos, num discurso convincente, conclusivo, 
pedagógico, capaz de nos mostrar que o ser humano, para ser valorizado e 
demonstrar o seu valor, precisa ter horizontes na vida. É isso que cada 
servidor público busca quando ingressa na carreira, apesar de saber que será 
injustiçado, que será mal interpretado, que será tachado de pessoa 
privilegiada na sociedade. E, quando vê suas perspectivas frustradas, fica 
desanimado, desmolivado. · 

V. Exa., que conhece psicologia como poucos, sabe perfeitamente que, 
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caso esse projeto seja aprovado, necessano se fará um processo de 
conscientização dos servidores efetivos da Casa e até mesmo dos servidores 
de recrutamento amplo, que vão começar a nos perguntar: nós temos 
possibilidades? Quais são as nossas possibilidades? 

Sabemos que um projeto, quando não guarda o princípio da 
impessoalidade, naturalmente traz essas inquietações. Por isso queremos 
cumprimentar V. Exa. pelo seu pronunciamento, pela maneira como vem 
colocando essa questão, ou seja, visivelmente dentro da personalidade de 
homem moderado, consciente, que coloca o local-onde está o seu mandato 
acima de qualquer divergência político-partidária. V. Exa. tem demonstrado 
isso. Co~hecedor da personalidade humana, ninguém melhor que o Deputado 
Hely Tarqüinio para comentar do que à sensibilidade· humana é capaz quando 
vê suas esperanças frustra-das. Parabéns pelo seu· pronunciamento: Temos a -
certeza de que não só pelos conhecimentos que tem,- mas, sobretudo, pela 
conduta equilibrada, pela forma de ser, estará dando ao parlámento mineiro 
uma grande contribuição, por meio desse projeto de resolução e de tantos 
outros que teremos pela frente. Muito obrigado. Parabéns pelo seu 
pronunciamento. Minas Gerais saberá entender a "performance" adotada por 
V. Exa. 

O Deputado Hely Tarqüínio - Muito obrigado, ilustre Deputado Sebastião 
Costa, pelas suas reflexões e pela sua fala em relação a minha pessoa: Isso 
me estimula a cumprir o meu mandato com transparência, com compromisso. 
Da mesma forma, quero reconhecer em V. Exa. todas as qualidades 
inerentes a sua pessoa, o seu trabalho nesta Casa, o seu brilhantismo, além ' 
de ser um dos grandes expoentes do PFL, da nossa Assembléia, do nosso 
Estado. Agradeço sua intervenção. 

Prosseguindo no meu raciocínio, gostaria de falar sobre essa universidade 
livre do povo, que é a estrutura orgânica e funcional da Assembléia. Gostaria 
que os Deputados se unissem para beber dessa sabedoria, pois o que 
trazemos aqui, ou seja, o mérito político das coisas e todo o subsidio para 
elaborar leis, vai desaguar na estrutura desta Casa. Como eu disse, é um 
ambiente de fraternidade, e há uma interação de trabalho, num cenário 
bastante agradável, polêmico, questionado pelo povo às vezes, mas também 
compreendido. Tenho certeza de que todos os Deputados se sentem bem 
com a estrutura que temos. Há de se louvar as pessoas que por aqui 
passaram, que procuraram engrandecer este Poder, bem como o nosso 
Presidente atual, que tem feito tudo para provocar transformações. 
Entendemos isso, sim. 

Acho que é de iniciativa do homem transformar alguma coisa para melhor. 
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Pode até não dar certo, mas, paradoxalmente, quero reafirmar a minha fé 
nessas estruturas de recrutamento amplo e de recrutamento limitado. 
Entendemos que o recrutamento amplo seria uma iniciação. . 

Sr. Presidente, gostaria até de dar uma sugestão, porque não há uma ,: 
emenda não há nada. Gostaria que se resguardassem pelo menos 6, 8, 10, 
15, 20 ~rgos por ano, no próprio biênio ou quadriênio da administração da, , 
Mesa, para se fazer um· concurso interno._ Em 2, 4 anos, sempre se~' 
aposentam 10, 15 ou 20 funcionários. Não tenho estatísticas, estou pensando. 
filosoficamente. Por ser o concurso público mais demorado, essa seria uma. 
forma de premiar aqueles funcionár!os de recrutamento amplo qüe, poderão 
ter lugar no recrutamento limitado. E lógico que isso deve ter de passar por 
um projeto de resolução. Não sei muito bem se isso é da competência do 
Executivo. É uma forma de premiar esses funcionários, para que tenham um 
mecanismo extra dentro dessa convivência, desde que tenham permanecido 
pelo menos quatro anos no recrutamento amplo. 

Nesse cenário de fraternidade, deveríamos despertar aqui, no nosso 
trabalho, a igualdade de oportunidades aos funcionários de recrutamento 
amplo, para que possam inserir-se no recrutamento limitado sem que 
houvesse um concurso genérico. 

À medida que discutimos, vamos percebendo a realidade dos fatos. 
Gostaríamos que esses funcionários gozassem dessa liberdade. Quer dizer, 
aí estaremos na Revolução Francesa: fraternidade, igualdade de 
oportunidades e a liberdade para se Jocomover aqui dentro sem que haja 
divisão entre o recrutamento amplo e o ·recrutamento limitado. 

Depois de uma votação dessa, pergunto: se foi derrotada a proposta do 
recrutamento limitado. Temos de ser bem claros. A verdade é que ficam 
algumas seqüelas, algumas preocupações. Isso pode machucar, po~ 

exemplo, o espírito de idealismo. Um exemplo é a figura de Jano - que Ja 
mencionei para outros cargos -. que são duas faces pregadas de costas uma 
na outra, onde se tem o passado, o presente cheio de lutas, de dúvida, de 
disposição, de força, de união, olhando para o futuro. _ 

A burocracia oficial deste Poder começa a preocupar-se quando ve o 
projeto de resolução sendo discutido aqui: o que será do futuro? Ela Juta para 
circunscrever e segurar o poder burocrático dentro das suas atribuições sem 
que haja ingerência sobre esse poder. Geralmente, são pessoas ~e 
conhecimento ilibado, pessoas notáveis quanto à sua atuação, que poderao 
ser chamadas em qualquer situação para responder pelas suas atribuições 
não só no Estado de Minas· Gerais, mas também em qualquer outro Estado. 
Até porque esta Assembléia é exemplo, é paradigma para as outras 
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Assembléias do País. Aí é que o funcionário tem de ser valorizado. Essa é a 
nossa preocupação. Mas entendemos, também, que no momento de 
formação, alguma coisa tem de ser contestada. A única mágoa que tenho é 
que o nosso Governador não deixou a Oposição participar da Mesa. . 

A proporcionalidade, a participação eclética e plural e tudo o que se d1z a 
esse respeito ainda não existem nesta Mesa, porque o PSDB e o PFL não 
participam. Então, a votação fica difícil. 

· Questão de Ordem 
O Deputadó Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, parece-nos que não há 

"quorum" ·e, apróveitimdo a· oportunidade, gostàriamos de solicitar o 
encerràmento de plano da reunião. · · · · ' 

O Sr. Presidente -A Presidência informa a V. Exa. que temõs 20 Deputados 
nas comissões e 8 Deputados em Plenário. Há, portanto, "quorum" para o 
prosseguimento dos trabalhos. Continua com a palavra o Deputado Hely 
Tarqüinio. . 

O Deputado Hely Tarqüínio- Agradeço a deferência de V. Exa. por cumpn: 
o Regimento Interno e nos explicar, numericamente, a existência de 
"quorum". 

Pois bem, dentro desse espirijo de liberdade e democracia que vivemos na ' 
Assembléia e nessa atmosfera bastante agradável, gostaria de fazer outra ' 
comparação. Quando analisamos esse lado da figura de Jano - a que já me . 
referi -, do passado, do presente e do futuro, vemos que, assim que ocorrer a ·1 

votação, se for vitoriosa a proposta que está no projeto de resolução, a 
pessoa que vai exercer o cargo, transformado, com poderes pluripotenciais, 
vai participar e percorrer toda a estrutura orgânica da Assembléia, todos os 
setores, e tomar conhecimento de tudo. Terá alguma dificuldade, no mínimo, 
durante um ano, porque será considerado um intruso dentro da estrutura, a 
não ser que seja sacado do recrutamento amplo da própria Assembléia. 
Temos essa preocupação, mas, se assim não for, ou melhor, se assim não 
fosse, respeitaríamos a decisão do Plenário, que é soberano. 

As conseqüências dessa transformação poderão ser positivas ou negativas, 
mas não poderão ser julgadas agora. Há um embate subterrâneo, não 
podemos negar. 

Concedo aparte ao Deputado Miguel Martini. . , . 
O Deputado Miguel Martini (em aparte)·_ Obrigado pelo aparte. Em primeiro 

lugar, Deputado He\y Tarqüinio, gostaria de destacar a liderança de V. E:a., 
reconhecida por todos nós, e a defesa que V. Exa. faz. Essas questoes 
realmente precisam ser bastante discutidas e debatidas. Que os nobres pares 
nesta Casa, os parlamenta'res, ·tomem seus posicionamentos a partir de 
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determinadas preocupações e até orientados por certos princípios! 

Sabemos que a Assembléia Legislativa é uma Casa política por excelência. 
E uma Casa política tem necessidade de seu corpo técnico. Então, é 
fundamental para a estabilidade de qualquer instituição que haja a 
estabilidade do corpo técnico. Por outro lado, é fundamental que a classe 
política sinta essa segurança nos seus técnicos, porque nós, parlamentares, 
passamos. De quatro em quatro anos há uma renovação, ao passo que o 
corpo técnico é permanente, e os concursados, obviamente, têm estabilidade. 

Coloco aqui algumas inquietações que me vêm e cito o próprio exemplo da 
UNALE, entidade que, com muita honra, muito orgulho, eu presido. Temos 
uma preocupação no processo sucessório da UNALE. O mandato é n;·uito 
restrito, muito limitado, temos um mandato de um ano só. Eu fui reeleito. mas 
acabamos até com a possibilidade de reeleição. O Presidente, por· maior 
atenção que lenha, tem uma série de atribuições na sua Casa Legislativa. Por 
ter essas atribuições na sua Casa Legislativa, nas suas regiões, ele fica muito 
dependente do próprio corpo técnico da entidade. 

Queremos dar estabilidade para o corpo técnico da entidade, mas, por outro 
lado, queremos nos cercar de segurança para que o político tenha o comando 
das ações, porque é assim que tem de ser. Daí estarmos criando o instituto 
de eleger o Vice-Presidente, porque ele participa plenamente da 
administração da entidade. Ao sair, o Presidente faz parte do Conselho 
Consultivo e, de modo geral, assume uma diretoria para continuar fazendo a 
transição, para que outro possa assumir. 

Quais são os perigos que temos aqui, na Assembléia? Se criarmos um 
cargo de indicação do Presidente, como seria o processo de eleição da 
Mesa? Até a última eleição, sentimos que a influência do Poder Executivo é 
muito elevada. Podemos correr o risco de que esse cargo seja de indicação 
do Governador. Não formalmente, mas informalmente, como já sabemos. É 
um risco, um perigo, teríamos uma ingerência a mais. 

Dai porque temos de pensar em um outro aspecto: que o Presidente do 
Poder Legislativo tenha todas as atribuições de um Deputado, mais a atenção 
redobrada em administrar a própria Casa. Acho que seria discutível, sim a 
possibilidade de que o Presidente tivesse, resguardadas essas preocupaçÕes 
que temos com o processo - não sei se será por meio da eleição da Mesa, se 
por meio de votação no Plenário - uma pessoa de confiança, que fosse seu 
auxiliar, a cabeça que pensaria junto com ele nas decisões que a Presidência 
tem de tomar. 

Não basta simplesmente dizer se se é contra ou a favor. Temos de levantar 
quais são os perigos, quais são os riscos, mesmo porque achamos que o 
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Poder é algo que tem de ser cuidado. Precisamos da estabilidade da 
instituição, mas precisamos também da garantia de que não haja domínio por 
informações de nenhuma parte. Esse equilíbrio é o grande desafio, e estamos 
diante dele. Vejo que este é um momento em que precisamos fazer uma 
profunda discussão e, ai sim, acercar-nos de segurança para que o Poder 
não fique fragilizado, além do que já está. 

Minha preocupação é a da defesa, primeiro, de que a Casa Legislativa é 
uma Casa política, cujo comando tem de ser absolutamente político. 
Segundo, o corpo técnico da Casa tem de ter segurança para se manter a 
estabilidade do Poder e a garantia de que o Poder possa desenvolver uma 
política de longo prazo: porque tenho medo das políticas de curto prazo como 
são praticadas, de um modo geral no Pàís, em todas as administrações. 
Nosso desafio é chegar a esse ponto de equilíbrio: Acho que teremos 
sabedoria suficiente para alcançá-lo. Devemos . ter cuidados, ·ao mesmo 
tempo em que precisamos dos avanços. Muito obrigado. 

O Deputado Hely Tarqüínio - Agradeço a intervenção do ilustre Deputado. 
Entendi perfeitamente a síntese feita por ele. As vezes, sou mais genérico. 
Minha preocupação é a de esclarecer dúvidas. Entendo que esta Casa · 
precisa ter segurança. Faria as perguntas que V. Exa. fez. Quais as 
vantagens e quais as desvantagens? O Presidente precisa tomar suas 
decisões políticas. Muitas vezes, mesmo contestado, tem que partir para 
produzir um mergulho propalado. 

Agora estou querendo chegar objetivamente, Deputado Miguel Martini. Até 
agradeço pela proposição de mais objetividade. Primeiro, estávamos 
levantando os valores da Casa para, finalmente, chegarmos a essa decisão e 
entender que a posição do Presidente é política e que, por mais que seja 
democrático, ele tem seu espaço de autonomia como maior líder e maior 
dirigente do Poder. Também entendemos, perfeitamente, que o poder 
burocrático não é maior do que o poder político da Casa. O poder burocrático 
é a segurança da Casa, que V. Exa. traduziu, rapidamente, com sua 
inteligência em viés, trazendo esclarecimento para todos nós. 

Agradeço sua exposição, que talvez até enriqueça minha fala, porque eu 
estava um pouco evasivo. Permaneço, ainda, em um estado de ambivalência, 
voltando, novamente, á evasão. Não sei se sou romântico, se demoro a tomar 
posição. Então, sempre balanço entre o que é certo e o que é errado, até 
porque o ser humano é imperfeito. E nunca gosto de ser o dono da verdade. 
Prefiro ver o resultado para, depois, avaliar as vantagens e as desvantagens. 
Lógico que tomo posição na hora certa. Se assim não fosse, eu não seria 
Deputado. Mas louvo a posição da Mesa, na figura do Presidente, que quer 
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produzir transformações. Mas, nas transformações, como qualquer pessoa, 
pelo meu espírito humano, não gosto de machucar ninguém. Assim, vejo, 
com meu coeficiente pessoal, quando se faz uma proposta de um projeto de 
lei ou de qualquer atividade. Primeiro carinho, ternura, mas, se for preciso; 
revolução. Essa é minha proposta. Mesmo que tenhamos que contestar e .. 
provar que a pessoa está errada. Mas a boa política é nunca provar que a 
pessoa está errada. Caso contrário, teremos um inimigo para toda a vida. De 
qualquer forma, não estamos aqui para isso. . , . , . ··: 

Estamos discutindo um projeto de lei. Acho que o Presidente ate fot 
oportuno, quer produzir transformações, mas, por outro lado, estamos aqui 
para defender esse poder burocrático da Casa, não no sentido superlativo, 
mas no sentido de que servem à Casa com o maior denodo, com a matar 
dedicação e com a maior competência. Então, ficamos naquela balança 
filosófica. Será o Estado instintivo de Rousseau ou será o Estado racional de 
Voltaire? Sempre com o uso maior da razão, com menos emoção. Essa é a 
minha proposta. Adoto aqui também o binômio da iniciativa do Presidente ou 
da Mesa, que seria, com razão, chegar a seu objetivo de produzir 
transformações na Casa sem promover rupturas das próprias pessoas que 
compõem as estruturas orgânicas. Esse projeto trouxe preocupação e dúvida. 

Por isso, estamos aqui na tribuna fazendo reflexões dúbias. Na verdade, a 
certeza que temos é sempre a dúvida, quando raciocinamos muito, a não ser 
que exista muita fé para acreditar na metafísica de forma absoluta. Estou 
sendo evasivo novamente, mas quero chegar à análise do projeto de 
resolução. 

Questões de Ordem 
O Deputado Hely Tarqüínio - Gostaria, Sr. Presidente, novamente, devido à 

inqúietação dos senhores parlamentares que não permanecem aqui, de 
solicitar o encerramento de plano, porque só temos dez Deputados em 
comissão. 

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Plenário que há 17 Deputados 
nas comissões e 12 Deputados em Plenário. Há, portanto, "quorum" para a 
continuação dos nossos trabalhos. 

O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, acabamos de contar agora. Só 
existem dez Deputados nas comissões. Se existem assinaturas no papel, os 
Deputados não constam nas comissões. Portanto, pediria à assessoria que 
conferisse. 

O Sr. Presidente - A Presidência, respondendo à questão de ordem feita 
pelo Deputado Paulo Piau; diz a ele que a Presidência se preocupa muito 
nestes momentos, que entende o clima que está vivendo a Casa, o nível de 

z < 
1l ;; 
E o 
E 
"' , 
"' i!' 

365 
interesse que esse projeto suscita. Então, jamais iria dar uma informação que 
não fosse verdadeira ao Plenário. V. Exa. pode ter a certeza de que a 
Presidência não faz isso. V. Exa. se esqueceu, se equivocou e não foram 
contados os Deputados que estão no teatro em uma reunião conjunta de 
comissões, em que há outros sete Deputados. Continua com a palavra o 
Deputado Hely Tarqüínio. 

O Deputado Hely Tarqüínio - Pois bem, voltando ao raciocínio anterior, 
buscando um histórico com relação à fala do Deputado Miguel Martiní, 
fizemos todo um histórico que percorre um funcionário, um servidor do o 
recrutamento ·limitado. Por outrõ lado, como disse o Deputado Miguel Martini, 
há um binômio, um ·equilíbrio entre o aspecto político e o aspecto· 
adminisÚativÓ. Ouânto aó aspeéto político, um Deputado sabe, e todos nós · 
sabemos, quanta luta,· quanta dificuldade, a partir da hora em que você coloca 
o seu nome em Üma eleiÇãoaté selvagem, em certa hora. Conseguimos 
chegar aqui com muito mérito. Aqui não há nenhum Deputado que tenha 
promovido um atalho para chegar a esta Casa. Percorreu caminhos difíceis e 
de morro acima. Lógico, quando ele aqui chega, quer também ter as suas 
decisões políticas, e também quando chega, com mil dificuldades, à Mesa. 
Todos nós sabemos a sabedoria, a esperteza de cada um, para compor a tão 
desejada Mesa. E o Presidente acaba tendo o seu espaço. 

Temos que reconhecer que o Presidente, para ser o comandante do Poder, 
precisa, muitas vezes, tomar decisões antipáticas. Não estou fazendo 
apologia do Presidente Anderson Adauto. Estou fazendo a apologia de todos 
os Presidentes e da atividade dos Deputados, e isso porque concordo com o 
Deputado Miguel Martini que a posição política supera a burocracia. A política 
está no topo da pirâmide. · 

Acolhemos a proposta do projeto de resolução e vamos definir nossa 
posição. Já, sem dúvida, pesamos os dois lados e valorizamos igualmente o 
recrutamento amplo e o recrutamento limitado. Gostaríamos que houvesse 
um vaso comunicante de poder burocrático entre os dois, mas, mesmo assim, 
vamos encaminhar a discussão favoravelmente ao projeto em que o poder 
não se abre e que valoriza, cada vez mais, o funcionário da Casa. Admitimos, 
no entanto, uma revisão na estrutura. 

Ao longo do tempo a estrutura traz vícios, e é por isso que têm que ser 
aplicados os mecanismos de avaliação permanente, os mecanismos de 
produtividade, de otimização do trabalho no setor administrativo e no setor de 
assessoria aos políticos. 

A Casa já foi, sim, vítima de muitos vicias ao longo do tempo, e disso posso 
dar testemunho. Não tenham dúvidas de que existem "igrejinhas" neste 
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Poder. Não estamos lavando roupa suja fora de casa. A sociedade tem que 
saber que este Poder precisa deixar de ter o cacique de um lado e os índios 
do outro. Já militei muito do lado do índio e sei o que estou falando. Ao fazer 
essa análise, é salutar a proposta da Mesa, mas ainda acredito no mais · 
tradicional, que é a estrutura do poder burocrático: o funcionário oficial,., 
concursado, de carreira. • 

Estou definindo as coisas admitindo as duas posições, mas, no momento de · 
votar, votarei na fonma como o poder já funciona, admitindo que revisões 
devem ser feitas de modo a evitar vícios' ao longo do tempo. O poder é · 
atraente, facilita e é discriminatório quando se perpetua, embora saibamos 
que têm acontecido eleições, de dois em dois anos, para a Mesa Diretora. Já 
passando para o. nono ano de trabalho nesta Casa, sei que o poder tem 
vícios. 

Assim sendo, louvo as duas facções, mas o PSDB e o PFL, na maioria de 
seus membros, encaminham favoravelmente á proposta do substitutivo. Volto 
a fazer algumas considerações sobre o que representa o Poder Legislativo, 
essa estrutura que aí está, para o povo de Minas Gerais. 

Durante as últimas administrações, houve uma abertura do Poder 
Legislativo no Brasil, com a Constituição de 1988. 

Encerro, então, meu pronunciamento, louvando este Poder como sendo 
aquele que representa o povo de Minas Gerais e agradecendo a tolerância de 
V. Exa. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir o projeto, o Deputado 
Antônio Carlos Andrada. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o 
Projeto de Resolução n° 578/99, que dispõe sobre a futura secretaria e dá 
outras providências, é um projeto que vem sendo objeto de análises um tanto 
quanto apaixonadas por alguns setores, por algumas áreas da Casa e mesmo 
por setores parlamentares. 

Gostaria, neste encaminhamento, nesta discussão, de fazer uma análise 
não emocional e não apaixonada, que norteie a posição de muitos. Gostaria 
de fazer uma análise técnica, de demonstrar uma visão técnica dentro de 
princípios que reputamos importantes e válidos para o bom funcionamento e 
a existência desta Casa. 

O projeto visa, dentro de uma série de composições e algumas mudanças, 
transformar o cargo de Secretário-Geral da Mesa, de recrutamento restrito, ou 
seja, privativo de um funcionário de carreira, em um cargo que possa ser 
ocupado por pessoa não pertencente ao quadro da Casa, vale dizer, um 
cargo de recrutamento amplo. Na verdade, esse é o grande objetivo do 
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projeto. 

Todas as outras providências, todos os outros dispositivos do projeto são 
contornos acessórios que tentam embasar, que tentam dar forma a 'essa 
posição. 

Aí vem a grande discussão, vem a grande linha: deve a Casa destinar esse 
cargo para alguém que não pertença ao corpo da Casa? Isso será bom? Será 
ruim? Esse é o grande debate. 

No entendimento da .f>'1esa, que encaminhou o projeto, entende-se que a· 
abertur~ desse carg~ p~aalguém de fora da Casa seja uma providência boa, 
mas mu1tos acham que não. ·· 
Ont~m, na Comissão de Constituição e Justiça, ocorreu uma audiência 

públi~a, em que funcionários da ativa, representantes de funcionários, 
aposentados e parlamentares tiveram a oportunidade, de maneira mais 
detida, especializada e com mais prazo, de se aprofundar nos termos desse 
projeto. 

Considero qu~ o saldo foi positivo. Se, por um lado, a Mesa entende que 
prec1sa ter ma1or abertura e liberdade para indicar o Secretário-Geral da 
Mesa, de modo que esse funcionário passe a ser um homem de inteira 
confia~ça. da Presidê~cia, por outro, pensamos que, além da confiança da 
PresJdencJa, ele devera ter também a confiança da Casa como instituição. 

Na Comissão de Constituição e Justiça tive a oportunidade de dizer 
algumas coisas que gostaria de repetir aqui. Na verdade, o Poder Legislativo 
tem algumas vertentes. Tem a vertente eminentemente política, representada 
pelos Deputados que, quando chegam, têm ampla liberdade para nomear os 
s:us assessores em seus gabinetes. Todos os assessores dos Deputados 
sao de recrutamento amplo. Todos eles são de livre nomeação dos 
Deputados, que têm plena liberdade de montar seu corpo de assessoria e 
assistência. Portanto, é a parte política desta Casa, que reflete o trabalho do 
parlamentar, tanto dentro da Assembléia como fora dela. Esse trabalho está 
garantido com essa abertura. E vou revelar um dado curioso. A Casa tem 
1.500 cargos de recrutamento amplo, para atender à atividade política dos 
parlamentares. ·' 

Paralelamente a esse trabalho político dos parlamentares, existe o trabalho 
institucional, permanente, que é inerente à Casa, que exige especialização e 
conhecimento, mas, sobretudo, vivência, experiência e conhecimento. E isso 
só se adquire com o tempo. Sem esse corpo técnico permanente, esta Càsa 
perde q_ualidad!". Ela perde a sua importância, porque perde eficácia, perde 
competenc1a. E preciso que haja um corpo técnico do mais alto nível para 
embasar as ações dos Deputados. É preciso que haja um corpo técnico 

~~----------------------------------~--__j 



f 
' 

368 
realmente eficiente e com conhecimento para poder dar embasamento à 
atividade política do parlamentar. É preciso que haja um corpo técnico que 
conheça o passado longínquo, o passado médio e o passado recente da 
instituição. 

A história, muitas vezes, se repete em episódios, que são sucessivos, mas 
semelhantes. E só o funcionário de carreira, concursado e aprovado, porque 
tirou nota boa na prova, porque ·é bom e competente, encarna a história da 
Casa, pois ele é permanente. Os parlamentares passam, a assessoria política 
do parlamentar passa. Aquilo que é cir~unstancial e momentâneo _passa, _mas 
aquilo que é permanente tem que continuar sendo, porque e a propna . 
instituição que é permanente. A Assembléia é um Poder do Estado, é o Poder 
Legislativo. E esse Poder precisa ter esse elo continuo para fazer a ligação, 
entre aquilo que chega e aquilo que sai. Não podemos sofrer descontinuidade 
nesse processo. 

É preciso preservar esse aspecto relativo aos funcionários de carreira, 
efetivos, concursados. É preciso dar valor a esse corpo. Falou-se ai que a 
Casa estaria vivendo em função desses servidores. Desculpem-me a 
expressão, mas isso é uma grande bobagem. São servidores que obedecem 
ordens de seus chefes, ordens emitidas pela Mesa, ordens emitidas pelos 
parlamentares, que não são donos de nada. Apenas têm a estabilidade dada 
pelo concurso, pelo cargo efetivo que ocupam. Não precisam estar sujeitos a 
pressões políticas e partidárias e podem ter uma isenção maior na sua 
atitude, podem ser mais técnicos, mais independentes, mas sempre dentro da 
determinação estipulada por esse ou por aquele parlamentar, por essa ou por 
aquela Mesa ou por uma eventual maioria nesta Casa. Mas jamais deixarão 
de ser técnicos independentes, jamais deixarão de ser os depositários da 
história desta Casa. Existem funcionários aqui com 25, 30 anos de casa, que 
conhecem este parlamento muito melhor que nós, que estamos chegando 
agora. E temos muito a aprender com eles, inclusive nos alertando sobre 
iniciativas, sobre episódios e acontecimentos muito semelhantes ao que 
estamos vivendo, para que não corramos o risco de repetir erros que já foram 
cometidos no passado. Podemos aproveitar essa experiência passada, e 
mesmo aperfeiçoá-la, para que possamos ter um presente melhor e 
encaminhar melhor as questões. 

É preciso discutir essa questão de principio, de se valorizar o corpo técnico 
da Casa. E o corpo técnico da Casa é o corpo de carreira. E agora o que se 
quer é praticamente tirar esse cargo da carreira e passá-lo para um corpo 
eminentemente político. 

Essa questão é muito grave porque esse cargo, assim como o cargo de 
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Diretor-Geral da Casa, apresenta-se no topo da carreira. Seria o mesmo que 
escolher algum de nós, um cidadão civil, que nunca entrou em um quartel, e 
nomeá-lo general, para comandar uma tropa formada de coronéis, de 
majores, de capitães, que têm 20, 15 ou 18 anos de experiência militar. Como 
esse general poderá comandar bem a tropa, se não tem _a formação 
necessária, se não tem a vivência, se não tem a prática? E o que vai 
acontecer com o cargo de Secretário-Geral da Mesa. Naturalmente, será um 
cargo de confiança do Presidente e será nomeado, em principio, pelo prazo 
referente ao mandato do Presidente, que é de dois anos. Quando esse 
cidadão assumir o cargo, dentro dessa complexidade enorme que é esta 
Assembléia - complexidade "administrativa, econômica, financeira, social, 
política e de relação entre "os Poderes -, até aprender, conhecer, adquirir 
experiência e segurança para exercer em-sua plenitude suas funções, o seu 
tempo já terá acabado e ele estará demitido. · · · ·. 

Achamos que' isso é muito grave, e que isso irá refletir negativamente na 
qualidade dos serviços da Casa. E refletindo negativamente no corpo técnico ' 
e administrativo da Casa, conseqüentemente, a Assembléia irá perder espaço 
e importância e não conseguirá exercer, em sua plenitude, as prerrogativas 
inerentes à sua atuação. Por quê? Porque não tem quem preencha esse 
espaço. 

E é bobagem achar que o parlamentar sozinho consegue isso. O 
parlamentar assume a postura, levanta a bandeira, assume a luta e compra a 
briga. Mas, se não tiver respaldo técnic~ e apoio administrativo, não · 
consegue nem andar dentro da Assembléia. E preciso que a Casa dê valor a··, 
tudo isso. Acho esse projeto muito temerário, porque quebra o principio da • 
hierarquia, da carreira, da formação, da história, daquilo que é perene, para · 
transportar esse cargo para um campo que é de dúvidas, de incertezas, de ' 
pressões políticas que muitas vezes não refletem a necessidade da Casa, ou 
até funcionam contra ela. Mas, graças a Deus, esses momentos passam, e : 
aquilo que é permanente acaba se sobrepondo para dar o contorno que esta 
Casa tem. 

Minas Gerais tem a Assembléia Legislativa mais bem estruturada do Pais. 
Digo isso com toda a tranqüilidade, porque constantemente esta Casa recebe • 
representantes de Assembléias de diversos Estados, inclusive dos grandes 
como São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, que aqui procuram 
embasamentos e parâmetros para se organizarem lá. Minas dá exemplo no 
Legislativo. Se esta Casa tem um corpo técnico tão valoroso, tão eficiente, 
que se impõe no Brasil inteiro, para que mudar? Para que quebrar esse 
principio, tirando um general de carreira para colocar um civil? Não consigo 
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entender. Não dá para entender. 

Se a Mesa acha que é preciso ter um maior controle administrativo da 
Casa, não será quebrando esse principio, enfraquecendo aquilo que é 
perene, que irá alcançar seu objetivo. Existem na administração pública 
d~zenas de formas de controle administrativo, financeiro e das ações 
publicas. Assessorias podem ser contratadas, podem-se criar cargos de 
controle interno ou ter empresas fazendo auditorias permanentes. Então, 
ex1stem outras formas para alcançar esse controle que a Mesa alega 
precisar. Esse controle pode existir sem quebrar ou enfraquecer o corpo 
técnico permanente da Casa. . 

E esse projeto, no meu entendimento, representa a negação desse trabalho 
belo que é feito pela Casa e pelos seus assessores. Queremos encaminhar 
contrariamente ao projeto. Ele pode, momentaneamente, atender a uma 
necessidade da Casa, que poderia ser resolvida de outras formas, mas 
entendemos que o projeto não atende aos interesses· da Casa. O Secretário-
Geral da Mesa não deve ser um ca~go privativo do Presidente. É cargo da 
Mesa, que representa o Plenário. E um cargo inerente à instituição, que 
Interessa a todos nós. Esta Casa já tem um perfil excessivamente 
presidencialista. O Presidente da Casa - não estou falando do atual 
Presidente, mas da função do Presidente - já tem força demais, ele já decide 
dema1s. Ele tem uma força e um poder que assustam. O cargo de Secretário-
Geral da Mesa se transformar num cargo de confiança do Presidente 
representa presidencialismo demais. É exagero. Entendemos que isso não 
demonstra transparência. A transparência está no modelo atual, em que o 
ocupante do cargo tem que ser um servidor de carreira. Caso não se mostre 
responsável e eficiente, comprometerá sua atuação como servidor desta 
Casa e também perante seus pares, ao contrário daquele que, 
eventualmente, como quer a Mesa, possa assumir essa função, o qual, 
depois de dois anos, mesmo tendo um péssimo desempenho, simplesmente 
irá embora, virando as costas para a Casa. Ele não tem compromisso com a 
instituição, não tem compromisso com o passado, com o presente nem com o 
futuro. Ele irá agir como quiser e depois a própria instituição e os próprios 
parlamentares não terão como cobrar. 

Queremos ratificar a nossa posição contrária. 
Questões de Ordem 

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, verifico a total 
ausência de "quorum". Conforme informação da assessoria da Minoria, 
encontram-se apenas 11 . parlamentares nas comissões. Solicito o 
encerramento, de plano, da reunião. 
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O Deputado Marcelo Gonçalves - Sr. Presidente, solicito recomposição de 

"quorum". 
O Sr. Presidente (Deputado Durval Ângelo) - É regimental. A Presidência 

solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados, para 
recomposição de "quorum". 

O Sr.Secretàrio (Deputado Agostinho Silveira)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 23 Deputados. Encontram-se 

nas comissões g Deputados. Há, portanto, "quorum" para a continuação dos 
nossos trabalhos. Com a palavra, o Deputado Antônio Carlos Andrada. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Obrigado, Sr. Presidente. Dentro do 
nosso raciocínio, a respeitó"do corpo técnico e da parte política provisória de 
recrutamento amplo, gostaria de -destaCar um fato que irá enriquecer, ainda 
mais, o que estamos dizendo:· · · · 

Na verdade, o • projeto quer transformar o cargo de Secretário-Geral da 
Mesa da Assembléia em Secretário Especial de Planejamento e Controle. 

No art. 5°, diz-se que ao SecreíáriÓ Especial de Planejamento e Controle 
compete assessorar a Mesa na direção e acompanhamento da gestão 
institucional e administrativa da Assembléia, o que vem reforçar o que já 
disse: como um individuo, um cidadão que não conhece a Casa e que nunca 
passou por ela poderá comandar uma instituição como esta, que se pauta 
pela continuidade dos processos, responsáveis pela sua própria história, 
vivência e conhecimento? · 

Os servidores de carreira, volto a dizer, são os depositários dessa história e 
só eles têm essa visão de continuidade. Essa pessoa, após assumir o cargo, 
del)'lorará, no mínimo, um ano para entender bem esta Casa; no ano seguinte 
é que começará realmente a administrar. Não terá condições de controlar, de 
fazer projetos e de planejar coisa alguma. Ninguém planeja o que não 
conhece, nem o que não vivenciou. Acho muito arriscado' entregar tal 
planejamento a um individuo que não conhece· a Casa. E acho também que o 
projeto peca inclusive nesse exagerado poder que se pretende dar a esse 
novo cargo. 

E mais: a Constituição Federal diz que a fixação de salários, de 
vencimentos para cargos tem de se dar por meio de lei, e esse é um projeto 
de resolução. Ai, poderiam argumentar que estamos transformando o cargo. 
Não; não estamos transformando o cargo. Isso aqui é um subterfúgio, porque 
o cargo é o conjunto de funções inerentes a ele. Isso é que é um cargo: a 
vaga e suas atribuições. Quando se muda o conjunto de atribuições, na 
verdade está-se extinguindo o cargo e criando-se um novo. Ai, não houve 
transformação, não; isso é jeitinho, e um jeitinho muito mal dado. Aqui, como 
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foi mudado o conjunto de atribuições, que eram inerentes à Secretaria-Geral, 
e estão sendo criadas outras atribuições, mudando-se inclus1ve a 
nomenclatura do cargo, não se pode dizer que houve transformação. O que 
houve foi a extinção de um e criação de outro. Nesse caso, deve haver um 
projeto de lei para se fixar o salário desse novo cargo. E aqui isso não está 
previsto. Portanto, em nossa visão, essa resolução é também inconst1tuc1onal; 
esbarra nessa questão jurídica, legal. Isso ,vem reforçar ainda ma1s nossa 
posição contrária ao projeto., Já tenho até conhecimento de que diversos . 
setores da Casa irão reagir a isso_ e poderão inclusive recorrer aos tnbuna1s, , 
para fazer valer o princípio da constitucio'nalidade. . . . 

Então, da maneira como está sendo encaminhado, o projeto, ao mves de 
ser uma solução, acabará virando um grande embrulho, uma gran?e 
confusão, que irá colocar em xeque a atribuição de um cargo mUlto 
importante na Casa. E o cidadão que for nomeado terá dificuldades, porque 
faltará segurança jurídica em suas ações. A qualquer momento, a JUStiça 
poderá considerar o cargo nulo, inexistente, e aí, por conseqüência, os 
questionamentos recairão também sobre todos os atos por ele praticados. 

o outro item que gostaríamos de citar com relação ao projeto trata de um 
fato curioso. Ontem, como eu disse, a Comissão de Justiça se reuniu, para 
discutir em audiência pública, esse projeto. Foi realizada, a meu 
requeri~ento, uma reunião para isso. Anteriormente, o Deputado Sebastião 
Costa havia apresentado um requerimento, em que pedia que esse projeto 
apresentado pela Mesa passasse pela Comissão de . Justiça, para uma 
análise mais técnica e jurídica. Mas a Presidência não acatou seu 
requerimento, dizendo que o Regimento dava poder à Mesa para apresentar 
o projeto de resolução, sem necessidade de que_ ele passa:se _em outras 
comissões. Com base no Regimento, o Sr. Presidente, entao, 1ndefenu o 
pedido de que o projeto fosse analisado pela Comissão de Jusli?": 
Juridicamente, concordamos com o Presidente: realmente, o Reg1mento da a 
M.esa o poder de impedir que o projeto vá para as outras comissões. M_as não 
concordamos com a maneira do encaminhamento e com a postura pol1t1ca da 
Mesa. 

Por se tratar de um projeto tão polêmico, que altera profundamente a 
estrutura administrativa da Casa, e levando-se em conta o princípio do 
fortalecimento do corpo técnico, não seria demais que essa matéria passasse 
pela Comissão de Justiça. Seria até salutar, para uma análise mais rigorosa, 
técnica e jurídica, que possibilitasse um levantamento das 
inconstitucionalidades, das imperfeições, a fim de que o projeto, pelo menos, 
passasse pelo mérito e tivesse uma formatação mais bem elaborada, 
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corrigindo vícios. Mas a Presidência optou por não encaminhá-lo à Comissão 
de Justiça. 

Recorrendo ao Regimento, apresentamos, na Comissão de Justiça, um 
requerimento para que a Comissão se reunisse para discutir e debater o 
projeto, levantar essas questões e trazer subsídios e sugestões à Mesa. Isso 
foi feito na manhã de ontem. Houve uma ampla discussão, ficamos mais de 2 
horas debatendo essa questão, inclusive, com a presença de servidores. 

Como todos sabem, temos, na Casa, um jornalzinho diário, interno, o 
"Informe Assembléia", editado pelo serviço de comunicação, que traz um 
resumo de todas as atividades realizadas e enfoca o que se passou em todas 
as comissões, o que serve, inclusive, para orientar o próprio parlamentar, pois· 
é impossível estarmos presentes nas 14 comissões permanentes e também 
nas comissões provisórias ou--especiais, que se reúnem diariamente. Esse) 
informe 'é importantê porque tráz o resumo do que·aconteceu não só' nàs 
comissões, mas também no Plenário. . . 

O curioso, porém, é que o jornal de hoje simplesmente ignorou a Comissão' 
de Justiça. Deu noticia de tudo, até do que não é assunto da Assembléia, 
mas deixou de falar da audiência pública promovida pela Comissão de 
Justiça, que debateu o projeto da Mesa. Achamos isso muito estranho. Será·' 
que não havia jornalista disponível para dar cobertura à Comissão ou se~ 
que houve orientação para que o setor encarregado de organizar e:;se 
informativo ficasse calado e não falasse sobre o assunto? Se isso ocorreu; foi 
censura, e, se isso está ocorrendo na Casa, é muito grave. · 

As prerrogativas do parlamento exigem, sobretudo, o direito à vôz, à 
opinião, seja a favor, seja contra quem quer que seja. É justamente por isso 
que consta na Constituição Federal um artigo que dá imunidade parlamentar 
ao Deputado. Muitos acham que ela existe para acobertar erros do 
parlamentar. Não. Cabe ao parlamento, quando o Deputado erra, quando 
pratica crime, como ocorreu recentemente, em Brasília, quando um 
parlamentar foi cassado, extirpar, cortar esse indivíduo que está utilizando 
mal o instituto da imunidade parlamentar. 

A imunidade parlamentar existe justamente para que o parlamentar possa 
levantar a voz contra os poderosos, o próprio Governo, os órgãos policiais, 
aqueles que porventura cometem abuso, aqueles que detêm a força. A 
imunidade é para que o parlamentar possa exercer, na plenitude, o seu 
mandato, investigando, apurando, denúnciando, falando o que pensa. 

Segundo parece, nesta Casa, estamos vivendo o império da censura. 
Estamos voltando ao regime militar. É inadmissível, não concordo com isso, 
Sr. Presidente. É um absurdo que isso ocorra nesta Assembléia, neste Brasil, 
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que vivencia um momento democrático rico, às vésperas do ano 2000. Não é 
possível vermos a Mesa censurando a imprensa aqui dentro. É preciso 
denunciar contra esse fato. Por isso fica o meu brado de denúncia, o meu 
grito de discordância. 

Com relação ao projeto, especificamente, já coloquei de uma maneira 
técnica meu pensamento a respeito, mas não consigo abafar a emoção ao ; 
falar dessa questão da imprensa, justamente a imprensa, que tem de ser livre ·· 
e democrática. Foi uma luta de anos ·e anos para se chegar a essa conquista: ' 
e, aqui dentro, vemos o órgão informativo da Casa, que orienta a Ca.sà, os 
parlamentares, os servidores, ser assim censurado, castrado na· sua· 
independência, na sua iisura e na sua seriedade. ·' ' 

A partir de agora, se for para continuar ·dessa maneira, seria melhor 
denominar o jornal de "Informe da Presidência", "Informe da Mesa" ou 
"Informe do Secretário", mas não "Assembléia Informa", pois não está 
retratando o que acontece na Casa, mas apenas o que a Mesa ou o que o 
Presidente quer. Aí não é possível. 

Vamos fazer um requerimento para apurar o que está acontecendo. Sou 
leitor assíduo do "Assembléia Informa". E, todas as vezes que vivenciar 
censuras e atos como esse, viremos protestar com veemência, porque somos 
a favor da liberdade total da imprensa. 

Concedo aparte ao Deputado Sebastião Costa. 
O Deputado Sebastião Costa (em aparte)- Deputado Antônio Carlos, nesta 

oportunidade, queremos cumprimentar V. Exa. pelo pronunciamento e 
lamentar que o fato que V. Exa. está denunciando da tribuna esteja 
acontecendo. Isso dificulta o entendimento, porque, a essa altura, todos nós 
temos dúvidas sobre qual será o comportamento dos próximos atos. 

Queremos fazer coro com o que V. Exa. disse e repudiar: se houve 
censura, fica o nosso protesto público. Nós sabemos respeitar e somos 
constantemente acusados de pertencer a um partido político cuja origem é 
conservadora. Quando se modificou a estrutura aparente da direção da 
Assembléia, assistimos a atos mais arbitrários do que os praticados até pelo 
Ato Institucional n° 5, da Revolução de 1964. Por isso queremos 
cumprimentar V. Exa. Se tal coisa aconteceu, é preciso apurar, porque isso 
fere a liberdade de imprensa e o direito do cidadão de saber o que se passa 
na Casa do povo. V. Exa. está de parabéns por seu pronunciamento. Nessa 
questão, associamo-nos ao requerimento de V. Exa., porque não podemos 
compartilhar desse comportamento. Os senhores da imprensa merecem, da 
nossa parte, todo o respeito para desenvolver seu trabalho livre e consciente, 
de forma a colocar a sociedade a par do que se passa no interior dos 
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Poderes. Portanto, parabéns, Deputado Antônio Carlos Andrada pelo 
brilhantismo de suas observações. ' 

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Agradecemos o aparte de v. Exa. e 
concedemos o aparte ao Deputado Mauro Lobo. 

O Deputad~ Mauro Lobo (em aparte)* - Estava ouvindo sua explanação e 
sua mdrgnaçao com a censura do "Assembléia Informa". Acho inadmissível 
que tal fato ocorra. Tenho convicção de que foi alheio á vontade do 
Presrdenle, que não -~e sujeitaria à ação tão degradante de impedir que fosse 
drvulgada uma reumao que tratasse do Projeto de Resolução n° 578. Não 
concebo ~ue haja conhecim~ntó prévio do Presidente sobre tal assunto. É 
r~portante ~ue ~e _Investigue, p_orque pode ser que tenhamos um bando de 
aulrcos _que, em vez de cumprir- e bem - seu dever, pensa que, agindo dessa 
forma,_ pode agradar ao ch~fe. Só podemos apoiar seu questionamento e sua 
proposta de que se investigue tal fato. Temos que continuar nos batendo pelo 
fortalecrmento desta instituição. 
. Quanto a V. Exa. ·defender imunidade parlamentar, é porque precisamos de-

lrb_erdade de a5'ão. Muita gente aí fora tem medo da liberdade, tem medo de 
expor suas tder~s e seus pensamentos. Mas, nesta Casa, não podemos ter 
medo, porque nao estaremos apenas traindo a nós mesmos, mas também a 
todos os q~e acredr_taram em nós e em nós depositaram sua confiança. Acho 
que esse e o camtnho: do questionamento, do levantamento, com altivez. 
Mas sem ofensa, como !~mos visto essa Oposição se pautar. Ela tem agido 
c~m o resperto, com a dtgnrdade que aqueles menores, lá fora, esperam de 
nos. El_es esperam que nós sejamos Deputados para ter a coragem de 
denuncrar, expor o que está errado, trazer as nossas proposias: e, não, de 
usufrurr das benesses do poder ou das benesses da imunidade. Acho então 
que es~e é o. caminho. Quero, mais uma vez, parabenizar v. Ex~. pel~ 
colocaçao coraJosa e de defesa, antes de mais nada, desta instituição. 

O Sr._ P~esrden!e- Deputado Antônio Carlos Andrada, como a questão de v. 
Exa: for dtrrgtda a Mesa, gostaria de fazer um rápido cômentário. v. Exa. tem 
razao, se houve, realmente, censura. É um fato gràvíssimo. É um fato que 
fragtlrza_ o Poder como um todo. Têm razão os dois aparteadores, Deputados 
Sebasltao <?esta e _Mauro Lobo. Eu não tenho, no momento, elementos para 
responder a questao de V. Exa. Como v._ Exa. já adiantou que entrará com 
u01 pedt~o de esclarectmento - e acho que essa é medida correta para ser 
dtrtgtda a Mesa -, gostaria de afirmar mais: esse posicionamento no 
requerrmento de V. Exa., deveria ser assinado por todos os Líderes. ' 

Este Depu!ad_o já assume o compromisso de assinar com V. Exa. o pedido 
de esclarectmento. Se ltvermos qualquer tipo de veto nos canais de 
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comunicação do Poder Legislativo, o que dirá da sociedade? Acho que é uma 
denúncia grave, esse debate foi feito pela via correta, solicitação que uma 
comissão discutisse e fizesse uma audiência pública a respeito do tema. Ele 
deveria estar na TV da Assembléia. Acho que V. Exa. deveria solicitar 
também as fitas da TV Assembléia, para ver se, no noticiário, à noite, em que, 
obrigatoriamente, todas as comissões devem ser citadas ... 

Quanto à questão do espaço de uma determinada comissão, acho que 
alguém pode argüir que isso é um critério jornalístico, mas isso deveria estar:' . . . . .Q 
presente. E mais do que isso: se houver responsáveis entre os funcionários, 
que haja punição. Acho que. esse é um ato, uma atitude para a. qual não ; 
podemos, em hipótese nenhuma, ter nenhum tipo de transigência em .relação 
a ela. Se houver um responsável, tem que haver punição. É uma questão 
gravíssima, porque isso, a meu ver, caracteriza uma atitude, se assim o foi, 
deliberada, autoritária, antidemocrática, que nos faz, realmente, concordar 
com o Deputado Sebastião Costa. 

Há alguma coisa a esconder nesse projeto? Nós mesmos manifestamos 
posições contrárias a ele. A Mesa Diretora o discutiu à exaustão. Eu mesmo 
conversei várias vezes com o Deputado Paulo Piau, conseguimos dar um 
formato diferenciado ao projeto, segundo a compreensão da Bancada do PT, 
um formato que atende, não coloca em risco, de alguma forma, o princípio 
que queremos para este Poder, competente, segundo o profissionalismo em 
que achamos que deve caminhar o serviço público. Há um cargo que já 
estaria vago, havia uma discussão da Mesa sobre não ocupá-lo, numa nova 
visão de estrutura, esse cargo não seria necessário para a estrutura pensada 
pela Mesa. Havia também uma discussão da Bancada do PT de colocar até 
um prazo, que seria, realmente, para atender a uma necessidade atual do 
Presidente. Compreendemos que seria uma necessidade correta, que o 
Presidente queria sentir segurança até para estar fazendo uma transição. 
Entendemos que a não-presença do prazo no cargo empobrece um pouco, 
mas. em hipótese nenhuma, concordamos em votá-lo no formato em que 
está. Está claro que tem que ser um cargo de assessor. O assessor deve vir 
expresso não só na função, mas também na questão da denominação do 
cargo, como assessor, mas achamos que nada disso justifica nenhum tipo de 
censura, de veto ao projeto. se, porventura, isso ocorreu. 

Sou solidário com V. Exa. e me ofereço para assinar o requerimento, que, 
aliás, deveria ser as~inado por todos os Deputados, ou, pelo menos, pelos 
Líderes desta Casa. E gravíssima essa denúncia. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Agradeço a intervenção do 
Presidente e parabenizo-o pela postura. Muito nos tranqüiliza saber que V. 
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Exa., Vice-Presidente da Casa e Presidente desta sessão, pensa dessa 
forma. Dtante de um fato tão negativo como o que denuncio, suas palavras 
nos trazem conforto. 

Agradeço também, pelas lúcidas intervenções, aos Deputados Sebastião 
C?sta e Mauro Lob~, que nos apóiam neste momento em que trazemos a 
publiCO a grave denuncia de uma possível censura nos informes internos da 
Casa. Concedo aparte ao Deputado Paulo Piau. 

O Deputado Paulo Piau (em aparte) - Deputado Antônio Carlos Andrada 
manifesto minha alegria de vê-lo fazendo uma defesa extremament~ 
importante, ontem, durante a reunião da Comissão de Justiça, em que foi 
aprovado um requenmento da autoria de V. Exa. solicitando o debate de uma 
proposta que visa mudar os" interesses, os rumos, o comportamento desta 
Casa. Portanto, _ tt?ta-se de matéria da mais alta importância. Afinal a 
Assembléia Legislativa de Minas Gerais é uina referência para o Brasil. Todas 
as Assembléias do País vêm a Belo Horizonte" para conhecer esta Casa e 
cop1ar tudo o que ela faz de bom.· A mudança de algo que está dando certo 
nos detxa preocupados. 

Parabenizo ta_mbém o Deputado Durval Ângelo por sua colocação e reforço 
uma 1nterrogaçao que fez com muita sabedoria: o que está por trás de todo 
ess_e processo? Alterou-se a ordem dos trabalhos nesta Casa, retiraram-se 
projetos de pauta, o Presidente está fazendo um esforço sobre-humano para 
alte~ar o regime prestdenctalista e para colocar o projeto em votação. Qual a 
urgenc1a disso? 

Ontem perguntamos ao Deputado Antônio Júlio: qual é o verdadeiro • 
O~Jettvo d: mudar esse ~rocesso que está na Casa? A única razão para 1 
mudança e o mteresse publico. O povo de Minas Gerais tem que saber por 
que estamos fazendo alteração significativa nesta Casa em termos de 
comportamentos administrativos .e operacionais e o que" isso significará em' 
sua vtda. E, em ordem de prioridade, qual é o interesse dos Deputados e do • 
corpo functonal da Casa nesse projeto? ·. ·· · 
.·Ficam, então, reforçadas essas duas perguntas feitas pelo Deputado Durval 
A~gelo. Como diz um ditado muito repetido na roça, por baixo desse angu · 
tem caroço. O que estamos querendo é saber se tem caroço ou não e que a 
Mesa deixe claro o que está acontecendo, para ciúe possamos votar alguma 
COISa conscientes de que isso está sendo bom' para o parlamento e para 0 
povo. · · 

Lamento também essa falha do nosso "Assembléia Informa" 
Acompanhamos muito bem o duro regime ditatorial e vários parlamentare~ 
ligados a partidos que, aliás, hoje dão sustentação ao Governo sofreram 
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muito. Meu pai foi Presidente do PMDB em Patos de Minas, na época dura de 
1971 a 1982. Sei quanto aquele velho sofreu para combater o regime que 
estava instalado. Tenho história dentro de casa, e, evidentemente, a 
imprensa, àquela época, não tinha vez. · 

Que fique aqui registrada minha angústia de fazer parte de um parlamento 
que restringe a imprensa. Isso é lamentável, porque, sem informações, vamos..J 
nos perder por completo; na verdade, já estamos meio perdidos. ..' ···-'~ 

A imprensa não é só desta Casa. A imprensa presta hoje uma colaboração :J 
muito grande, sobretudo nas ações que dizem respeito à corrupção, que 
ainda continua sendo, inegavelmente, a maior ferida que há neste Pais. 

Ainda somos o 45° lugar no "ranking" da corrupção - de trás para a frente, 
não é do inicio para o final. Estamos mal. Se não fosse a imprensa para 
relatar tudo que acontece na vida nacional, denunciando, não teríamos várias 
CPis, várias exclusões de Deputados do cenário da vida pública. 

Fica ai a pergunta: o que está por trás desse interesse louco do Presidente 
ou da Mesa, com um projeto dessa natureza? Quero parabenizar V. Exa. e 
faço questão de assinar o requerimento para buscarmos esse 
esclarecimento. Muito obrigado. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada - A intervenção de V. Exa. contribui 
para enriquecer o debate. Agradeço o seu apoio e a sua manifestação. 

Sr. Presidente, vou encerrar as minhas palavras. Uma das grandes 
alegações com relação ao projeto de resolução é que a atual Mesa, o atual 
Pres_idente se vê na condição de gestor e de Presidente em transição; 
prec1sana dessa abertura para trazer alguém de fora visando fortalecer ou dar 
condição para que ele consiga fazer essa transição. 

Discordo radicalmente dessa posição. Primeiro, porque não vejo transição 
alguma. Há transição quando se sai de um regime autoritário para um regime 
democrático. É preciso atravessar uma transição; há um meio-termo, e é 

· necessário adaptar as instituições. 
A Assembléia Legislativa de Minas não viveu ruptura alguma. A Assembléia 

de Minas de hoje é a mesma de ontem ou de três anos atrás. O regime é o 
mesmo, não mudou nada, não se alterou nada. Que transição é essa que não 
enxergo? Não houve transição nenhuma. Pode ter havido mudança de estilo, 
mudança de visão. Cada Presidente, cada Mesa tem a sua visão. Se for 
assim, a cada dois anos teremos uma transição, porque teremos um 
Presidente novo, teremos uma Mesa nova. A cada dois anos estaremos 
mudando cargo para cá, cargo para lá, para atender ao bel-prazer das Mesas 
q_ue serão eleitas. Isso colocará em xeque, de forma muito insegura, o corpo 
tecmco, que precisa de tranqüilidade e estabilidade para trabalhar. 
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Não concordo com essa transição. Ela não existe, é uma invenção. O que 

existe é um programa de metas e de ações da Mesa que é diferente do 
programa da Mesa anterior. Com certeza a próxima Mesa terá também uma 
visão diferente. Se cada Mesa quiser mudar toda a Assembléia Legislativa, 
toda a estrutura da Casa para atender a sua vontade, nunca teremos um 
corpo permanente, teremos um corpo constantemente em mutação. 

O corpo técnico permanente existe justamente para isso, para resistir, no 
bom sentido, a essas mudanças, que ocorrem, muitas vezes, para atender a 
problemas localizados, eventuais e circunstanciais, que nada têm a ver com a 
instituição no tempo, ·com a instituição na sua função. O corpo técnico dá 
forma, dá vida, dá permanência e dá perenidade. Essa transição não existe, é 
uma grande invenção para tentar justificar o injustificável. Até agora estamos 
debatendo o projeto, estamos mostrando o que achamos, trazendo opiniões, 
argumentos, como fizemos ontem na Comissão de Justiça, mas não 
encontramos do lado daqueles que defendem o projeto nenhum argumento 
palpável, nenhum argumento sólido, nenhum argumento jurídico para 
sustentar o que está sendo feito. É sempre a conversa de que o Presidente 
precisa de uma pessoa de confiança e de que está vivendo um momento de 
tran.sição. Não é possível que na Casa, com milhares de funcionários, ele não 
encontrará uma pessoa de confiança. 

Lembro bem: essa pessoa não tem que ser única e exclusivamente de 
confiança do Presidente. Esta Casa é um colegiado; sendo assim, ela terá de 
ser de confiança do Presidente, da Mesa e do Plenário também. Nós, 
sabendo que esse cargo é de recrutamento restrito, interno, temos mais 
tranqüilidade de saber que a escolha vai recair sobre uma pessoa que vive 
entre nós, que conhecemos. Se conhecemos, temos mais confiança. Não se 
vai confiar no que não se conhece. A chance de dar certo é muito maior se a 
pessoa escolhida compõe o corpo técnico de funcionários da Casa d6 que se 
fosse recrutada de fora, porque não sabemos a sua origem, a sua 
experiência, os seus conhecimentos, as suas motivações ou a sua formação 
técnica e profissional. 

Quero terminar dizendo que não concordo com o argumento de transição, 
porque essa transição não existe. Se for assim, esta Casa viverá 
permanentemente em transição, porque de dois em dois anos a Mesa muda. 
Concedo aparte ao Deputado Mauro Lobo. 

O Deputado Mauro Lobo (em aparte)*- Quero apenas dar uma informação 
adicional sobre sua colocação sobre a censura. Queria dizer que também na 
Internet não consta nada sobre a reunião. Eu pedi que se verificasse isso, e, 
lamentavelmente, não encontramos nada. É apenas para complementar a 
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informação. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Vejam, o jornal escrito é 
completamente omisso. O sistema da Internet também não menciona. Não 
vou afirmar isso com relação à TV Assembléia, mas parece que também não 
falou nada. Há realmente um grande cerco. É muita coincidência, no mesmo 
dia, todos os órgãos da Casa simplesmente silenciaram, se calarem com 
relação a um episódio tão importante para a Casa. , 

E quero dizer mais:. nós, da Oposição, aceitamos perder, somos minori~, ~ 
Perdemos a eleição e aqui, no Plenário, somos minoria. Mas vamos def~nd_er .• 
as nossas idéias. Vamos ganhar algumas votações, porque conseg~:~iremos o 
apoio de parte da Bancada do Governo, como aconteceu na votação de 
ontem. Em outras votações, talvez na maioria delas, vamos perder, mas 
jamais abriremos mão de ter o espaço democrático, institucional, para colocar 
aqui as nossas idéias. Perderemos muitas vezes, sim, mas o nosso objetivo 
não é apenas o resultado. Sabemos que ele não depende de nós, mas a 
nossa opinião, a nossa consciência não pode estar cerceada pela ação 
daqueles que detêm o poder aqui dentro. Vamos reagir com toda veemência 
com relação a isso. Queremos ter o direito de expor as nossas idéias, os 
nossos pensamentos, porque temos certeza também de que perderemos no 
voto, mas teremos a sociedade ao nosso lado. A sociedade precisa conhecer 
a nossa opinião, e só terá condições de fazê-lo se a censura aqui dentro 
acabar e não prosperar. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente - Nos termos do art. 21 do Regimento Interno, a 
Presidência prorroga a reunião por 50 minutos, a partir das 13h10min. 

Questões de Ordem 
o Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, inicialmente, queria fazer um 

elogio à direção dos trabalhos, que aceitou a recomposição de "quorum" da 
última vez. Temos a informação, agora, de que só há oito Deputados fora do 
.Plenário. Portanto, não há "quorum" para discussão. Peço o encerramento, de 
plano, da reunião. 

O Deputado Marcelo Gonçalves - Recomposição de "quorum", Sr. 
Presidente. 

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 Marcelo Gonçalves)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Responderam à chamada 

24 Deputados, que, somados aos 8 que se encontram em comissões. 
perfazem o total de 32 Deputados. Há "quorum" para o prosseguimento da 
reunião. Com a palavra, para discutir o projeto, o Deputado Marcelo 
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Gonçalves. 

O Deputado Marcelo Gonçalves -Sr. Presidente, estamos aqui para discutir 
o Projeto de Resolução n° 578/99. O nosso partido, o PDT, não vê grandes 
problemas, já que o Presidente foi escolhido pela grande maioria desta Casa, 
e o nosso regime é presidencialista. O projeto é da Mesa, e não vemos 
motivos para a celeuma que se criou entre os Deputados. 

Concordamos com o Deputado Antônio Carlos Andrada com relação ao 
"Assembléia Informa". Mas entendemos que esse projeto não trará 
transtornos em relação ao encaminhamento da Mesa ou aos funcionários 
desta Casa. Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. • 

O Sr. Pnilsidenie- Com a palavra, para discutir o projeto, o Deputado Mauro 
Lobo.. . ' · .. 

O Deputado Mauro Lobo*- Sr. Presidente, Srs. Deputados. na discussão do' · 
Projeto de Resolução n° 578/99, gostaríamos de externar nossa preocupação"' 
com o precedente que se abre nesta Casa, com criação do cargo superior de 
Secretário Especial de Planejamento e Controle, cargo de real importância e''' 
abrangência, definido como de recrutamento amplo. Temos ouvido • 
argumentos de vários companheiros, dizendo que a estrutura da Mesa é · 
presidencialista. Por isso, há necessidade de o Presidente ter ao seu lado um~ 
assessor de sua extrema confiança. Acho que é um argumento falho, inerente 
ao regime presidencialista. O motivo da nossa preocupação é esse 
precedente nesta Casa, que se tem esmerado na formação de seu pessoal. -

Somos reconhecidos em todo o Pais como uma Assembléia bem 
estruturada, que tem um corpo de funcionários excelente. Alega-se a 
necessidade de haver um cargo de extrema confiança. Já passei pelo 
Executivo, inclusive comandando secretarias de Estado, onde havia cargos 
de recrutamento amplo, mas pude desempenhar meu trabalho utilizando 
funcionários efetivos. Na maioria das instituições, a maioria das pessoas são 
de confiança ou têm a responsabilidade funcional do seu cargo. Não aceito 
esse argumento de que é preciso buscar lá fora a pessoa de confiança. 
Temos diversos cargos de confiança nesta Casa. Não acredito que, no 
decorrer destes anos, esta Casa, no andamento de seus trabalhos 
institucionais, tenha sido prejudicada pelos seus funcionários graduados. Não 
é isso que vai valorizar o Poder Legislativo, não é isso que vai definir o 
reconhecimento interno e externo deste Poder, mas a sua ação de autonomia 
e independência. Não são cargos como esses que vão fazer essa 
transformação. Questiono essa necessidade de buscar lá fora uma pessoa de 
confiança para um cargo de recrutamento amplo. Não há nada de pessoal 
cóntra o Presidente. Estou fazendo essas observações num nível 
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eminentemente institucional. 

Sabemos que existem várias instituições em que a rigidez para a indicação 
dos cargos de confiança é muito maior do que a que temos aqUI. Obviamente, 
são instituições com características diferentes, mas elas existem em todos os 
lugares. . 

Temos algumas secretarias de Estado, principalmente na Secretarta da 
Segurança, em que os cargos de chefia só podem ser preenchidos pelo 
pessoal da própria.. corporação. "Nem vamos falar das instituições m11ttares. O ; . 
próprio Governador não tem autonomia para escolher o Comandante de " 
confiança, a não ser entre aqueles da própria corporação. . _ 

Dizer que a Casa não teria elementos para essa finalidade nao nos 
convence. Vamos quebrar uma tradição nesta Casa. Não vejo esta Casa com 
aquele ranço corporativista. Mesmo que houvesse, acho que a Mesa terta 
competência para atenuar a sua ação. E, se não o faz, é porque não quer. . 

Srs. Deputados; para a memória do próprio trabalho é importante que haja 
continuidade mas não aquela continuidade de perpetuação. Vimos nesta 
Casa uma Diretoria-Geral com uma gestão de 16 anos. Embora não defenda 
isso não tenho nada contra. Pelo contrário, tenho admiração pelo ex-Diretor-
Ger~l; apenas sou contra a gestão de 16 anos. Mas não podemos ~minhar 
por outro lado: perpetuação x gestão de curto prazo. Acho que sao duas 
situações que não vão servir bem ao Poder Legislativo. . 

Eram as observações que tinha que fazer. Gostaria de dizer que preferta 
que fosse mantida a tradição que prestigia os funcionários da Casa, 
estimulando-os e demonstrando que eles são dignos da nossa confiança. 
Muito obrigado. _ . . 

O Sr. Presidente (Deputado Durval Angelo)- Com a palavra, para d1scuttr o 
projeto, o Deputado Paulo Piau. 

O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Srs. Deputados; ocupo esta 
tribuna para dizer que ao longo da discussão desse projeto tenho presenciado 
uma preocupação dos amigos, dos colegas, dos companheiros e Deputados, 
com relação à minha postura nesta Casa e à postura do Presidente, 
Deputado Anderson Adauto, analisando as situações ligadas à nossa base 
eleitoral. 

Queria esclarecer aos companheiros Deputados que as coisas de Uberaba 
devem ficar em Uberaba, e as coisas da Assembléia devem ser tratadas na 
Assembléia. Gostaria de dizer que nem o meu caráter, nem o caráter de V. 
Exa. permitiriam trazer questões menores para este parlament~, que tratadas 
questões maiores do Estado. Queria deixar isso claro, porque e essa a m~n~a 
conduta, é esse o meu comportamento. Sou hoje um Deputado da Opos1çao 
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e tento fazê-la da melhor maneira possível, procurando acertar sempre. 

Evidentemente, isso contraria os interesse do Presidente desta Casa, 
Deputado da Situação, de apoio ao Governo. Mas cada um com sua posição 
e convicção. Portanto, nada de interesses menores sobrepujando os 
interesses maiores. Gostaria de deixar isso muito bem claro, pois, até agora, 
esse tem sido meu comportamento aqui, como será até o final da gestão. 

Com relação ao projeto em análise, gostaria de falar bastante sobre ele. Em 
primeiro lugar, estamos discutindo um principio, e acho que principio não se 
discute; principio é algo que defendemos. E ocupo a esta tribuna para 
defender o principio do recrutamento limitado para ocupar os cargos de 
Secretário-Geral da· Mesa e Diretor-Geral. E defendemos esse principio 
porque, ao longo dos mais de 50 anos de história desta Casa, ela construiu 
um setor administràtivo e técnico e Úm corpo de assessoria extremamente 
competente e eficiente. Os Deputados que nos antecederam tiveram a 
sabedoria e a clarividência de colocar esse critério: que, para ocupar esses 
dois cargos " Secretaria-Geral da Mesa e Diretoria-Geral -, a pessoa tivesse 
alguma experiência com esta Casa. 

Na reunião de ontem, da Comissão de Constituição e Justiça, exatamente · 
pata discutir esse projeto, ouvi uma comparação feita pelo Deputado Antônio 
Cárlos Andrada, que achei ex1remamente oportuna. Disse ele que 
discutíamos como se estivéssemos discutindo o Exército brasileiro: para se··· 
chegar a Coronel, há que se passar por todas as instáncias. Mas estávamos" 
designando, para ser militar, uma pessoa que nunca havia participado do 
sérviço militar nem acompanhado a carreira militar. Achei muito interessante .· 
essa comparação, pois, a partir do momento em que colocarmos o· · 
recrutamento amplo para ocupar um desses dois cargos, estaremos, sim, 
trazendo o Coronel, o General, para comandar uma tropa. Acontece que esse 
individuo não passou por treinamento, não tem a cultura da Casa e, 
evidentemente, não tem nenhum poder ou capacidade de comando nesta 
Casa. ' 

E, se esta Casa, hoje, é referência para o Brasil inteiro, uma Casa onde 
todas ·as Casas Legislativas do Pais vêm buscar experiência - a experiência 
bem-sucedida da nossa Assembléia Legislativa -,·isso se deve ao esforço de 
todos os Deputados e do corpo permanente desta Casa. Foi isso que fez com 
que chegássemos, poderíamos dizer, a essa glória. 

Portanto, achamos que o Projeto de Resolução n° 578 é extremamente ·· 
temerário e, por que não dizer, até corajoso, porque para cá traz essa pessoa · 
alienígena, que não conhece a Casa. Sabemos muito bem que, hoje, há 
pessoas mergulhadas nesta· Casa, que já detém o conhecimento de seü 
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funcionamento e que não fazem parte da Casa. 

Mas abre-se um precedente. Na minha maneira de pensar, esse projeto 
deveria ser exaustivamente discutido, porque estamos mudando um princípio, 
um comportamento. Evidentemente, não temos dúvidas a respeito do 
presente, mas os Presidentes que virão posteriormente - pois ninguém sabe 
quem irá ocupar esse cargo - também terão o mesmo direito de indicar uma 
pessoa que tenha simplesmente o compromisso político com o Presidente 
para comandar técnica e administrativamente uma Casa tão complexa comô 
é a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. -

Os critérios colocados, como o de 12 anos de Casa para ocupar esse 
cargo, acho que trazem segurança, tranqüilidade, compromisso com a Casa. 
Não apenas um compromisso político com a Presidência, já que esta Casa é 
presidencialista, e o Presidente, evidentemente, manda nos destinos desta 
Casa. 

Sabemos muito bem que o ser humano é vulnerável. Onde existe ser 
humano no mundo, a corrupção está presente. Isso não é uma coisa 
brasileira, é uma coisa universal, uns são mais, outros são menos 
vulneráveis, mas o ser humano é vulnerável. 

Essa sabedoria, que existiu no passado, de colocar esse critério de 12 
anos, é para dar essa tranqüilidade, não aos Deputados, não ao corpo 
permanente desta Casa, mas ao povo mineiro, de que as coisas aqui são 
tratadas com a devida seriedade. 

O Deputado Sebastião Navarro Vieira (em aparte)* - Deputado Paulo Piau, 
quero me solidarizar com V. Exa. pelo discurso que profere. Ouvindo 
atentamente as suas palavras, eu as entendo como uma homenagem ao 
corpo permanente da Casa. Quero associar-me a V. Exa. nesta homenagem 
que se presta a esse corpo permanente da Assembléia Legislativa. Os 
funcionários efetivos, que constituem essa inteligência da Casa e aqui 
ingressaram por concurso público, engrandecem e honram essa nossa 
Assembléia Legislativa e, de fato, são os depositários da cultura da 
Assembléia Legislativa de Minas, que tem sido exemplo para as outras 
Assembléias do Brasil. 

Eu, para não nominar a todos, gostaria aqui de fazer referência a homens 
da dignidade, da competência de Dr. Adônis, que foi Diretor-Geral; de Antônio 
Geraldo, que assessora a Mesa e está aí presente, são valores intelectuais, 
morais, valores de dignidade que sempre honraram e enriqueceram a 
Assembléia Legislativa de Minas Gerais. 

Vejo no discurso de V. Exa. uma homenagem a esse corpo permanente da 
Casa e me solidarizo com V. Exa. nessa homenagem que presta. 
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O Deputado Paulo Piau - Obrigado, Deputado Sebastião Navarro Vieira 

nosso Líder. Tentando também esclarecer a respeito desse projeto nã~ 
podemos concordar com o principio de se colocar uma pessoa que seja' leiga 
no processo dos trabalhos desta Assembléia Legislativa. Portanto, queremos 
colocar aqUI que somos totalmente contra o princípio do recrutamento amplo 
para esses cargos. 

Esta _casa tem uma outra característica muito importante, e temos 
presencrado, ao longo de sua história, alguns comportamentos. Eu disse 
anteontem em um debate - ~ei que as pessoas não me compreenderam _ que 
a democracra brasrlerra esta apenas engatinhando. Aliás, acho que só temos 
10 ~nos de democracia neste País, porque, no restante dos 500 anos, fomos 
colon!~: vrvemps ~ período imperial e uma república tida como república dos 
coro~ers~ ,com regrme centraliza(jo, ~m imprensa proibida, limitada. Portanto, ··· 
consrdero que ap:nas de 1989 para cá passàmos a assistir à evolução do 
pr~cesso democrallco neste País, com a eleição do Presidente Collor. o 
proprro povo que o elegeu o tirou da Presidência da República. Isso é atitude 
democrà!ica. Demo~racia é o poder na mão do povo. Temos que construir 
essa democracra. E responsabilidade de todos, é responsabilidade nossa 
des~e p~rlamento, continuar ajudando a construir a democracia brasileira. ' 

Ha Ires legrslaturas, houve, nesta Casa, uma renovação de quase 70% no 
quadro de Deputados: . Anteontem, eu dizia isso num debate. Alguém 
argumentou que serra otrmo para a democracia. Eu disse que renovação é 
superimportante, mas não com essa intensidade de 70%. 

Existe um trabalho desta Casa que mostra muito bem as ações do 
parlamento mrnerro, com produtividade, palavra muito importante. Não basta 
fazer u'!la série de seminários e de audiências públicas se não tiramos 
c?nclusoes desses trabalhos. Sei que a Presidência foi alertada sobre essa 
smdrome de. eventos. A ?rodutividade da Casa com os Deputados que 
trabalham for um fator murto Importante para a redução dà renovação dos 
quadros a cada eleição. Não digo isso porque queremos ficar nesta Casa 
dura~te uma, duas, três, quatro ou cinco legislaturas. Não é isso. Isso é uma 
mrssao. Cada um fica aqui o tempo que for necessário, de acordo com a 
vontade popular. Acredito que uma renovação em torno de 1/3 é ideal. 
Srgnrfica que, em média, cada Deputado tem a chance de ficar neste 
parlamento por três legislaturas, o que considero um tempo mais que 
suficiente. Apenas 10% dos parlamentares desta Casa ficaram além de três 
legrslatura_s. Defendo que isso é importante para a consolidação da 
democracra, pa,ra a consolidação do parlamento, porque, se renovarmos mais 
de 2/3, sempre haverá Deputados principiantes nesta Casa, o que não acho 
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bom para ela. 

A democracia brasileira está apenas engatinhando. Se verificarmos nas 
democracias mais evolu idas que a nossa, perceberemos que, como fruto do 
trabalho, como fruto não do clientelismo ou de subvenção social, mas da 
relação com os eleitores, renova-se bem menos que 1/3. O eleitor americano 
e o eleitor europeu participam democraticamente, cobram. Não estão lá para 
cobrar ambulância, não estão lá para cobrar cesta básica, não estão lá para 
cobrar remédios ou festa de aniversário de 15 anos. Estão lá para cobrar dos 
seus representantes aquilo que verdadeiramente devem fazer, que é fiscalizar 
o Executivo, criar as leis que vão ·reger o comportamento da sociedade e com 
ela conversar. · . .,. · 

Fechando meu raciocínio, acho que esta Casa tem trabalhado muito bem. E 
uma das razões de o índice de renovação desta Casa ter sofrido redução foi 
exatamente o trabalho que esta Casa prestou aos Deputados ao longo de sua 
história. Deputado que trabalha nesta Casa tem, na verdade, toda a cobertura 
do corpo técnico e da assessoria. 

Eu dizia ontem que até fazemos passar projetos inconstitucionais. Os 
telespectadores que estão nos ouvindo, às vezes, podem ter dificuldade em 
compreender isso, mas a assessoria, ao analisar um projeto, muitas vezes 
não acha como torná-lo constitucional, legal, jurídico. Nós, às vezes, 
forçamos o Consultor para que ele abra mão não dos seus princípios, mas da 
sua recomendação técnica, para que um projeto tramite nesta Casa, mesmo 
que ele seja derrotado neste Plenário, mesmo que ele seja vetado pelo 
Governador. Às vezes, a matéria é de tamanha importância para a sociedade 
que simplesmente a discussão dele, mesmo sem a aprovação, é importante. 
Até isso conseguimos da assessoria desta Casa. Portanto, acho que tudo 
aquilo que precisamos - e quero dar aqui o meu testemunho ao corpo 
permanente e à assessoria desta Casa ... 
. O Deputado Hely Tarqüínio (em aparte) - Estamos ouvindo atentamente a 

sua explanação, a sua fundamentação sobre a posição definida que V. Exa. 
demonstra. Fazemos coro com ela. Gostaríamos de reafirmar também, como 
V. Exa., o reconhecimento que nós, Deputados que já renovamos mandatos 
nesta Casa, temos que, sempre e em todas as oportunidades, expressar-nos 
realmente sobre o valor da assessoria, dos funcionários de recrutamento 
limitado e- por que não? - dos funcionários de recrutamento amplo, que são 
indicações nossas, dos nossos gabinetes; e, sobretudo, pela atuação desse 
corpo de funcionários que fazem o verdadeiro poder burocrático desta Casa, 
a influência que eles têm -na renovação dos nossos mandatos. É um 
reconhecimento lógico, ele não se renovou só pela participação do Deputado. 
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O Deputado teve o seu esforço, teve o seu caminho difícil de percorrer para 
chegar aqui pela primeira vez, mas, logo, a renovação se torna difícil, devido 
a circunstâncias da própria militância do Deputado, que é, ultimamente, muito 
questionada, principalmente de 1988 para cá. De 1989 para cá passamos a 
ficar sob a orienta_ção da nova Constituição, quando o Deputado é cobrado 
nas suas bases. E uma Constituição que promete tudo, que é paternalista. 
Em todos os setores, o Estado assume o papel de resolver o problema do 
cidadão, e o povo, por meio da mídia, fica esperando essa proteção dos seus 
agentes políticos, no caso, nós, os Deputados. Esta Casa coloca a nossa 
disposição os seus funcionários, toda a sua sabedoria, a sua disponibilidade, 
para que Pc:ssamos us~-las como instrumento da gestão de agente público. 
Nas diversas comissões temáticas, aprendemos a conhecer a saúde de fato. 
Como !razemos· os nossôs subsídios para cá, da nossa militância ~a nossa 
base, trazemos tudo aqÚilo que o povo reclama, para que possamos 
transformá-lo em normas dê convivência, em leis ordinárias, obedecendo à 
Constituição e, muitas vezes, até extrapolando. Aqui aprendemos também a 
noção do jurídico e tudo isso não só· nas comissões temáticas, de Saúde, de 
Constituição e Justiça, de Fiscalização Financeira, aprendemos, sim, todo 
esse universo da coexistência, da existência e da convivência entre as 
pessoas, do ponto de vista técnico, com a assessoria desta Casa, que tem 
q~e ser resguardada, que tem que ser circunscrita e que tem que merecer o 
seu valor, por meio do nosso reconhecimento. 
· Portanto, Deputado Paulo Piau, faço coro com suas palavras e gostaria de 
cumprimentá-lo pela brilhante exposição e pela sua posição firme, cumprindo 
o seu desiderato de autêntico Deputado por Uberaba. Muito obrigado. ., 

O Deputado Anderson Adauto (em aparte) - Em primeiro lugar, quero dizer 
que, na condição de Presidente, talvez eu tenha, mais que qualquer outro 
Deputado, estreito convívio com o corpo técnico da Casa. Comungo com o 
ponto de vista de V. Exa. porque, a cada dia que passa, percebo a excelência 
da .Casa. A qualificação técnica, a dedicação, o empenho e o idealismo dos 
funcionários são inegáveis. · 

,Gostaria, no entanto, de explicar que nós, os três Deputados da Mesa que 
ap(esentamos o projeto, não estamos querendo, de forma alguma, desmontar 
o processo existente. • 

Nossa permanência na Presidência J.á vai para nove meses. A coisa foi bem ,, 
pensada. ' 

No momento em qu<;! viabilizei minha candidatura à Presidência, fui 
chamado por üm grupo de pessoas, em nome da Casa, para conversar. 
Disse-lhes que não era minha intenção fazer o desmonte da Casa. Continuo 
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respeitando o principio de ela ser dirigida por um Diretor-Geral de 
recrutamento limitado. . 

Aproveito a oportunidade do aparte que V. Exa. me concede para explicar 
ao corpo de funcionários- que é merecedor de explicação--~ aos Deputados, 
que, de forma soberana. vão votar o projeto, que as reumoes da Mesa e o , 
dia-a-dia do Presidente sobrecarregar:n. o seu tempo. Chego_ ce~o e nunca , 
saio daqui antes das 9, 10,. 11 horas ou meia-noite. Já fiquei ate dep01s d~~ 
meia-noite. É muito difícil equilibrai as coisas: de um lado, temos_ que manter~ 
nossa linha de atuação parlamentar, cuidar de nossas bases, na~ de1x~r. dE), 
lado as pessoas que confiaram em nós e nos trouxeram para ca, conllnuar 
prestando serviço a elas e dar-lhes satisfação dos nossos atos, e, por outro 
lado carregar nos ombros a responsabilidade de dirigir uma Casa que, 
ape~ar de ter todas as qualidades que V. Exa. cita, é também complexa. 

Nas reuniões da Mesa, que acontecem uma vez por semana, muitas vezes 
0 Presidente não tem condição- isso é normal, pois procurei me inteirar com 
ex-Presidentes • de acompanhar o que é feito, em termos de definiçõ_es, a 
serem oficializadas pela Mesa. Além do mais, a Mesa não tem cond1çao de 
acompanhar a execução das decisões tomadas. 

Entendo que a Casa. como Poder que é, tem que ter suas def~sa~ •. mas 
gostaria que os Deputados que estão presentes folh~assem o D1ano do 
Legislativo" e analisassem as Decisões da Mesa. Verao que uma pnme1ra 
resolução leva a uma segunda, a qual, por sua vez, leva a uma terce1ra. e, em 
seqüência, a uma quarta, a uma quinta. . 

o que idealizei hoje. na condição de eleito pela maioria d~ Casa, fo1 que 
deveríamos ter alguém com a lógica dos Deputados • 1sso e Importante e, 
sobretudo, legítimo • que possa acompanhar a feitura de todo _e. qualquer 
documento que chegue para a Mesa assinar ou sobre ele dec1d1r. e que, 
depois da decisão tomada, assessore essa mesma Mesa para que as 
definições tomadas pela Mesa estejam sendo executadas ngorosamente de 
acordo com a proposição analisada e aprovada. 

Em nossa avaliação • e voltando atrás, sem querer entrar em detalhes dos 
16 anos em que a Casa foi dirigida por uma só pessoa ·, baseado numa 
realidade que conhecemos em nossos municípios, muitas vezes uma 
administração de 8 anos consegue ter alguns problemas; com 12, os 
problemas são maiores. Raramente, um grupo de pessoas, de lideranças. 
consegue permanecer, pela vontade popular, numa cidade por ma1s de 12 
anos. Raramente consegue. 

Enfrentei uma situação um pouco diferente daquela em que _outr':_s ex-
Presidentes assumiram, pelo menos nos 12 anos que eu tmha, ate entao, de 
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mandato na Casa. Percebi que a condição em que fui eleito foi especial. 
Achei que era conveniente fazer isso. Não existe desmonte. O respeito é o 
mesmo. ou talvez mais. 

Mas acho que, da mesma forma que existe um corpo de funcionários, uma 
elite de funcionários correta, competente, que desenvolve o trabalho, não vejo 
nenhum problema da Mesa, que não tem tempo, e confesso que não tenho 
tempo de fazer o acompanhamento ... Mas, se confesso que não tenho tempo 
de fazer o acompanhamento tenho a coragem de colocar alguém da minha 
estreita confiança e que pensa com a mesma lógica que eu, para fazer esse 
acompanhamento. " 1 '• ". •• 

Estou com a consciência absolutamente tranqüila e, a cada argumentação 
que vejo ou escuto, tranqüilizo-me ainda mais.· Quero agradecer o aparte de 
V. Exa. e gostaria de reiterar a confiança e· o meu reconhecimento ao corpo 
técnico da Casá. ' 

Espero que a Casa entenda e compreenda que esta Mesa confessa que 
não tem tempo de acompanhar os atos dos funcionários da Casa, que trazem \ 
papéis para serem assinados pela Presidência ou pela Mesa. Confessa, mas, o 
ao mesmo tempo que confessa. tem a coragem de trazer uma solução. •· 
Espero que os futuros Presidentes possam ter a mesma visão e fazer a,\ 
mesma coisa. Fazendo isso, não terei dúvidas de que a Casa poderá ., 
continuar nesta harmonia e neste equilíbrio que sempre teve com relação ao 
corpo técnico e aos Deputados. Todos somos extremamente importantes, 
tanto os funcionários como os Deputados. 

Avaliei o momento em que cheguei e fiz mudanças, porque achei que 
alguns consideravam que o comando da Casa não era dos Deputados. Com 
isso, quis restabelecer de forma absolutamente clara a razão maior deste 
parlamento, que são daqueles que não prestam um concurso apenas na vida, 
mas prestam concurso de quatro em quatro anos e passam pela vontade 
popular, para ter a condição de se sentar· nesta cadeira e dignificar o 
parlamento. Muito obrigado. 

O Deputado Paulo Piau - Agradeço o aparte do Presidente Anderson 
Adauto. Gostaria de fazer um comentário sobre as palavras do Deputado Hely 
Tarqüínio. Realmente o esforço do Deputado é o ponto principal. Deputado 
que não trabalha a sua base não tem nenhuma chance de uma reeleição 
futura. 

Quando me referi ao trabalho da Assembléia Legislativa. não quis 
responsabilizar a assessoria por isso. Mas é um fator importante que isso seja 
medido por meio de trabalhos publicados por esta Casa . 

Um documento que foi lançado em 1998 mostra claramente que o esforço 
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que se empreende nesta Casa tem reflexo na sociedade e que isso lhe rende 
votos. Mas o esforço do Deputado é, evidentemente, o ponto mais importante, 
e, se assim não fosse, estaria tudo invertido. 

Acho que já existe uma demanda tanto por parte da Casa quanto por parte 
dos ouvintes de um esclarecimento a respeito desse projeto de resolução. Ele 
foi apresentado num primeiro momento, retirado, novamente colocado da 
forma original, e depois foi apresentado um substitutivo, que é a versão que 
está sendo discutida neste momento e. sotire a qual eu gostaria de tecer 
alguns comentários. No final do meu pronunciamento, farei algumas 
considerações sobre o que o Presidente Anderson Adauto disse. (- Lê:)· · 

"Dispõe sobre a organização administrativa da Secretaria da Assembiéia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.". 

Antes de entrar no corpo do texto, concedo a palavra ao Deputado 
Sebastião Costa, para que o meu raciocínio não seja interrompido. 

O Deputado Sebastião Costa (em aparte) -Agradecemos a liberalidade de 
V. Exa.; prometemos ser breves. Sabemos que o tempo de que o Deputado 
dispõe está muito reduzido e que os seus esclarecimentos são muito 
importantes. V. Exa., Deputado Paulo Piau, que já vem marcando esta 
Assembléia como um parlamentar atuante e trabalhador, hoje externa uma 
vez mais o seu espírito de justiça, quando, de público, reconhece a 
competência, a eficiência e a dedicação que o corpo técnico da Casa tem 
demonstrado. E esse espírito que norteia o corpo técnico se estende também 
aos funcionários de recrutamento amplo de todos os gabinetes. Nós, que, às 
vezes, visitamos alguns gabinetes, vemos com que presteza os funcionários 
dos gabinetes assimilam a orientação que vem da equipe técnica; Tem razão 
V. Exa. em ficar preocupado, porque a ausência dessa sintonia pode trazer 
prejuízo para o bom funcionamento do Poder Legislativo. 

Fica aqui, uma vez mais, registrada a nossa admiração pelo seu trabalho e 
pelo seu espírito público incontestável, agora, mais ainda, quando externa, 
também, além dos seus conhecimentos e eficiência, o seu senso de justiça, 
de reconhecer em quem se dedica, em quem trabalha o seu verdadeiro valor. 
Parabéns pelo seu pronunciamento! 

O Deputado Paulo Piau - Não vou ler o substitutivo, porque os Deputados já 
têm conhecimento do seu conteúdo. Mas gostaria de me ater a um item, o art. 
5°, que nos deixa bastante preocupados. Estamos discutindo o princípio e já 
dissemos que somos contra o princípio do recrutamento amplo. Mas o art. 5° 
do substitutivo apresentado pela Mesa diz o seguinte: "Compete ao Secretário 
Especial" - que é o cargo que está sendo criado - "de Planejamento e 
Controle assessorar a Mesa na direção e no acompanhamento da gestão 
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institucional e administrativa da Assembléia Legislativa". 

Existe uma preocupação enorme, porque é uma pessoa leiga que vem a 
este parlamento CUidar de todos os nossos interesses, sem a cultura da 
Casa, e acho que ficaríamos vulneráveis à orientação de uma pessoa com 
esse perfil. 
. Portanto, além de um princípio, essa é uma preocupação que temos que 

diSCUtir. 
Pois não, Deputado Adelinci de Carvalho. 
O Deputado Adelino de Carvalho (em aparte) - Neste aparte, Deputado 

Paulo . Poa!-1, quer? dozer que admiro V. Exa. pela sua humildade, 
desprendome!:to e pelo grande. político que é. Acompanho seu trabalho em 
Uber?ba e e~tou diante de um paradoxo, porque sei do espírito de v. Exa., 
que _e um polotoco democrático .!l reformador. No entanto, de repente, v. Exa .• 
mamf~sta-se contra a reforma que está sendo feita nesta Casa, com coragem 
e audacoa, p~lo De~utado Anderson. Ad~uto. Essa reforma vai marcâr época 
na Assembleoa Legoslatova: Quero dozer, que, mesmo não estando presente, 
se1 que esta Casa Legislativa tinha vícios, através dos técnicos que 
imperavam aqui. T odes nós sabemos disso. Deputados antigos comentam 
isso. 

Mas o que o Deputado Anderson Adauto e a Mesa querem é que esta Casa 
seJa verdadeira e emin_entemente política, que atenda os Deputados, que 
acompanhe o~ seus proJe~os e que a parte técnica, que é muito competente_ ·. 
e temos que t~rar o chapeu para esses técnicos -, não seja evidenciada em 
detnmento da parte política, uma vez que a Casa é eminentemente política. ' 
Ac~edoto que, a partir desse projeto da Mesa, esse cargo passará a ser 
polili~ e_ que, assim, passará a acompanhar o raciocínio da 'Mesa, da 
Presodencoa. Esse trabalho faz parte da reforma estrutural que o Deputado 
Anderson A~auto está imprimindo nesta Casa. Todo mundo sabe disso. 
Mes~o . nao sendo atendido como gostaria muitas vezes, vejo que a 

Presodencoa desta Casa tem sido de uma transparência muito grande e tem 
procurado atender os Deputados, e, mais do que isso, como amigo de muitos 
anos _do Deputado Anderson Adauto, às vezes me sinto prejudicado quando 
ele nao p~de me atender. Mas, agora, não existe "igrejinha" aqui, como havia 
na Presodencia passada. Deputados antigos, como V. Exa., bem sabem que 
havoa um grupo de privilegiados· na Casa no mandato da Presidência 
passada. _v. Exa. bem sabe também que o próprio Deputado Anderson 
Adau~o fo1 massacrado aqui porque era de Oposição no mandato da Mesa 
antenor. 

Assim, com todas as dificuldades, acredito que estamos vivendo um clima 
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democrático. A Casa está sendo reformada e estamos começando a levantar 
a cabeça e a ver que, como Deputados, nós é que temos que comandar esta 
Casa. Por essa razão, justifica-se o projeto da Mesa. 

o Deputado Paulo Piau - Obrigado, Deputado Adelino de Carvalho: 
Evidentemente, estamos discutindo princípios, e eu respeito o ponto dev1~ta 
de v. Exa. Acho que democracia é exatamente isso: cada um tem uma 1de1a, 
cada um tem uma opinião. Mas quero dizer que jamais defenderíamos nomes 
em um processo de um grupo penmanente e de um grupo experient~ d~sta 
Casa. Nós não defendemos nomes, mas um grupo que tem a e~penenc1a, a 
convivência e o comando competente da Assembléia. . " . , ._. 

Entretanto, v. Exa. refere-se a pessoas que estiveram no comando da Casa 
há bastante tempo. Através de depoimentos de outros Deputados sabemos 
que a dirigiram com muita competência. . 

Mas, evidentemente, cada Presidente que entra pode escolher o seu Diretor 
e 0 seu Secretário-Geral da maneira que lhe convier, dentro do qua<:Jro de 
recrutamento restrito, obedecendo o critério dos 12 anos da Casa. E uma 
questão de principio. Respeito o que V. Exa. comentou, mas resen:ro-me o 
direito de defender o meu principio, porque, em qualquer corporaçao bem-
sucedida do mundo, ao longo do tempo, as coisas não são feitas à m:rcê da 
vontade de cada Presidente ou Diretor que entre na corporaçao. As 
corporações bem-sucedidas do mundo sempre tiveram as cabeças pensantes 
de uma maneira mais permanente. E, quando defimmos essas cabeças de 
acordo com a vontade de cada um, de cada Mesa que entra, pode ter a 
certeza v. Exa. de que a cada dois ~nos teremos filosofias de trabalho 
diferentes. É essa a nossa preocupaçao. E estamos ass1stmdo 1sso hOJe, 
Deputado Adelino de Carvalho, porque um dos três pilares básicos desta 
Casa é exatamente conversar com a sociedade. Temos que conversar de 
maneira produtiva. Já disse no início da minha fala que a cada evento que _se 
faz nesta Casa precisamos de um objetivo, precisamos de uma conclusao; 
Caso contrário, esta Casa vira simplesmente uma casa de eventos. E esta e 
uma Casa para onde trazemos a sociedade para discutir os problemas que 
estão afetos a ela e para encontrar, juntamente com essa mesma soc1edade 
e com os Deputados, solução para os problemas. Hoje temos uma Casa 
eficiente, mas improdutiva. Evidentemente, isso já é fruto da própria mudança 
do comportamento desta Casa. Tenham a certeza disso. A mudança tem q~e 
ser feita, sim, mas para melhor. Sou daqueles que querem mudar este Pa1s, 
quero fazer todo esforço para mudar a consciência das pessoas, !azer com 
que cada um se torne mais participativo a cada d1a, ma1s c1dadao; Talvez 
assim possamos mudar essa máxima do Pais que, na verdade, fo1 forJada 
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pelo Estado. Por principio, o Estado forjou a Nação brasileira. Por isso somos 
tão dependentes e gostamos da tutela. O povo brasileiro gosta até da 
ditadura, porque alguém está decidindo por ele. Queremos ajudar o Pais a 
inverter isso, para que a sociedade brasileira possa discutir, criticar e ter 
subsídios para que possamos, de fato, construir o Estado e até o regime de 
Governo que queremos. Portanto, Deputado Adelino de Carvalho, não me 
coloco ao lado das pessoas que querem a estagnação ou que são 
tradicionais por ser ou manter o "status quo". Queremos mudanças, sim, mas 
para melhor. , . . . 

E quanto ào projeto, poderemos até chegar à conclusão de que ele é bom. 
Quero estar convencido disso, mas preciso de tempo. Preciso de uma 
discussão muito mais profunda pa"ra chegarmos à conclusão de que essa 
mudança valerá a pena. E olh-e que esta Casa tem mudado. Temos hoje mais 
de 1.600 cargos de recrutamento amplo: Anteriormênte; há poücos anos,· 
cada servidor de gabinete era de recrutamento restrito, era do corpo funcional 
da Casa, era concursado ou não. Isso estava virando uma grande bola de 
neve. Foi uma medida acertada das Mesas' anteriores abrir esse leque. 

Hoje, no gabinete, podemos ter até 19 servidores contratados da maneira 
como convier, pessoas da nossa estreita confiança. Essa foi uma abertura 
muito importante. Aqui só existem oito cargos de recrutamento amplo, no 
sentido de designação desta Casa, portanto há esse desequilíbrio. Está, 
inclusive, ilegal, porque existe na Constituição maior que, em cada instituição· 
pública, tem que haver um equilíbrio entre os cargos de recrutamento amplo e·' 
restrito. O concurso público é a forma mais democrática, a forma·: mais' 
transparente que existe para que possamos preencher os cargos do .. poder' 
público, com relação a esse serviço que cada cidadão pode' prestar aos· 
outros cidadãos. Esta Casa está desequilibrada. A Mesa anterior teve muita 
coragem ao fazer essa abertura, o que nos atendeu, porque não precisamos 
ter, em nossos gabinetes, pessoas que não condizem com nossa filosofia de 
trabalho. Agora, quanto a essa base estrutural da Assembléia, quero ser 
convencido de que temos que abrir mão desse princípio· do recrutamento 
amplo ou limitado, para que possamos agir com mais segurança, na certeza 
de que isso, na verdade, condiz com o interesse público. 

Sr. Presidente, meu tempo está limitado, e eu gostaria, na parte da tarde, 
de concluir, porque ainda existem dois assuntos importantes dentro dessa 
matéria; então, pediria que V. Exa. me desse pelo menos a metade do tempo 
que me resta para que eu possa concluir meu pensamento na parte da tarde. 

O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) -A Presidência informa a V. 
Exa. que ainda lhe restam 11 minutos . 

~~------------------------------------------------~ 
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Encerramento 

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta reumao, a 
Presidência a encerra, convocando os Deputados para a ordinária a seguir, 
às 14 horas, com a ordem do dia já publicada, e para a extraordinária, 
também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-
se a reunião. - · · - · 

•- Sem revisão do orador. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 173/99 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 

O Projeto de Lei n° 173/99, de iniciativa do Deputado Edson Rezende, visa 
a declarar de utilidade pública o Ho Shin SuiTae Kwon-Do Clube, com sede 
no Município de Barbacena. 

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, esta 
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Vem agora o projeto a esta Comissão para deliberação conclusiva, de 
acordo com o que preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade mencionada tem o propósito de promover o aperfeiçoamento 

humano através da prática esportiva do taekwon-do, uma modalidade de 
desporto reconhecida mundialmente, que proporciona ao ser humano o 
conhecimento de suas potencialidades interiores, a autoconfiança e a 
capacidade de concentração e reflexão. Promove e participa de campanhas 
de esclarecimento sobre os problemas sociais existentes, entre eles a 
violência, sempre com o objetivo de minimizá-los e obter resultados que 
conscientizem os cidadãos de suas responsabilidades ante o futuro que se 
almeja alcançar. 

Pela importãncia do trabalho desenvolvido, entendemos ser meritório 
declarar de utilidade pública a referida entidade. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 173/99 

na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 9 de novembro de 1999. 
Antônio Carlos Andrada, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 572/99 
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 

Relatório 
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O Projeto de Lei no 572/99, do Deputado Chico Rafael, visa a declarar de 

utilidade pública o Circo Criação de Criança, com sede no Município de São 
Tomé das Letras. 

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, esta 
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Vem agora o projeto a esta Comissão para deliberação conclusiva, de 
acordo com o que preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A referidâ e!!tidade éu~ espaço artístico e cultural que tem por finalidade 

proporc1on_ar a cnanças e adolescentes a difusão do civismo e da cultura -
jogos, brincad13iras~ "Sh()~S",'êursos; palestras, vídeos e festivais - buscando 
o _desenv_?lvilnento; a soeiabilizàção 'e a psiconiotricidade dos mén~res a que 
da ass1ste~c1a. Em virtude de tais iniciativas, é justo que ela seja declarada de 
ut1l1dade publica. · ... • ' 

_ Conclusão 
Pelas razões registradas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 

572/99 com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 9 de novembro de 1999. 
José Milton, relator. 

l 
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Presidência dos Deputados José Braga, Dilzon Melo e Doutor V1ana , · 
Sumário: Comparecimento- Abertura- 1~ Parte: 1" Fase (Expediente): Ata-_ 

Correspondência: Oficios e telegrama c 2" Fase (Grande Expediente): 
Apresentação _de Proposições:_ P~ojet'?.s · de Lei n°s 661 _ a 664199, ~. 
Requerimentos· n°s 869 a 888/99 - Requeriment'?s da Com1ssao de D1re1tos_ ., 
Humanos (2), da CPI do IPSM e. dos Deputados Dinis Pinhe1_ro, Ela1ne 
Matozinhos (2), lrani Barbosa. (2), Adelino de (;arvalho, l~o Jose, Erma no 
Batista Chico Rafael (3). Anderson Adauto, Rogério Correia, Dalmo R1?e1ro 
Silva, Maria Tereza Lara e Fábio Avelar e outros- Proposições não receb1d_as: 
Projeto de lei do Deputado Márcio Kangussu - Comunicações: Comu~1caçoes 
das Comissões de Saúde (2). de Direitos Humanos, de Educaçao e de 
Transporte e dos Deputados Carlos Pimenta, Marco_ Régis e Fábio Aveia~ -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Rogeno Corre1a, Sebast1ao 
Navarro Vieira, João Batista de Oliveira e Antônio Carlos Andrada -_ 2• ~arte 
(Ordem do Dia): 1 a Fase: Abertura de Inscrições - Leitura de Comu~1caçoes -
Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos De~~tados Ch1co Rafael 
(2), Ermano Batista. Ivo José, Dalmo Ribeiro Silv~, Rogeno Correia, Anderson 
Adauto, Chico Rafael, Adelino de Carvalho, Fab1o Aveia~ e outros, _Mana 
Tereza Lara e Elaine Matozinhos; deferimento - D1scussao e Votaçao de 
Pareceres: Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nos 361, 16, 28, 
130 e 339/99; aprovação - Votação de Requerimentos: Requenmento _do 
Deputado Antônio Carlos Andrada; aprovação; verificação de votaçao; 
ratificação da aprovação; declaração d: voto -. R_equenme~.to da ~PI do 
IPSM; aprovação; verificação de votaçao; 1nex1stenc1a de quorum para 
voÍação; anulação da votação; questão de ordem; c~amada pa~a 
recomposição de "quorum"; existência de "q_uorum"p':ra ~otaç~o; reno~açao 
da votação; aprovação; verificação da votaçao; mex1stenc1a_ de quorum para 
votação; anulação da votação; questão de arde~; suspensa': e reabertura ~a 
reunião· existência de "quorum" para votaçao; renovaçao da votaçao, 
aprovaÇão - Requerimentos dos Deputados Dinis Pinheiro, Elaine Matoz1n_hos 
e lrani Barbosa (2) e das Comissões de D1re1tos Humanos (2) e de Saude, 
aprovação - Requerimentos n°s 389 e 397199; a?rovaçã~ - Requ~rimento ~o 
401199; aprovação com a Emenda n° 1 - Requenment': n 402/99, aprova~o 
com a Emenda n° 1 - Requerimento n° 430/99; aprovaçao com a Emenda n 1 
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_ Requerimento n° 540/99; aprovação - Requerimento n° 541/99; votação do 
Substitutivo n° 1; aprovação; verificação de votação; inexistência de "quorum" 
para votação; anulação da votação - 2• Fase: Discussão de Proposições: 
Requerimento do Deputado Hely Tarqüinio; inexistência de "quorum" para a 
votação; prejudicialidade do requerimento; questões de ordem; chamada para 
recomposição de "quorum"; existência de "quorum" para discussão; questões 
de ordem - Discussão, em turno único, do Veto Total á Proposição de Lei n° 
14.170; designação de relator em Plenário; uso do prazo regimental pelo 
relator- Encerramento- Ordem do Dia. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
José Braga- Durval Ângelo- Dilzon Melo- Gil Pereira - Adelino de Carvalho 

- Adelmo Carneiro Leão-~ Agostinho Patrús- Ago'stinho-Silveira - Ailton Vilela-
Alberto_Bejani- Álberio Pinto Coelho- Álvaro Antônio ~-Ambrósio Pinto-
Amilcar Martins- Antônio Andrade -Antônio Carlos Andrada-~ Antônio Genaro 
- Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arleri' Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto ' 
-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 ~ EdÚardo Daladier 
- Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos c Elbe Brandão - Elmo Braz - Ennano 
Batista - Fábio Avelar - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínío - lrani Barbosa -
Ivo José - João Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - João Pinto 
Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - José Milton - Luiz • · 
Fernando Faria - Luiz Menezes - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio 
Kangussu - Marco Régis - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Mauri Tórres -
Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho - Pastor George ''é. Paulo 
Pettersen - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Ronaldo Canabrava·- Sargento 
Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira. ··- · ' 

· Abertura · 
O Sr. Presidente (Deputado José Braga) - Ás 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. 

1" Partê ' 
1 • Fase (Expedieille) 

Ata 
- O Deputado Sargento Rodrigues, 2°- Secretário "ad hoc", procede à leitura 

da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições . 
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Correspondência 

_o Deputado Dilzon Melo, 1°-Secre!ário, lê a seguinte correspondência: 
OFICIOS . 

Do Sr. José Carlos Gratz, Presidente da Assembléia Legislativa do Espi!ito 
Santo, apresentando, do Deputado Eval Galazi, um voto de congrat~laçoes 
com o Instituto Estadual de Florestas dest~ Estado, pela reahzaçao do I 
Seminário Ambiental de Conselheiro Pena. (-A Comissão de Me1o Ambiente.) .. , 

Do Sr. Marco Aurélio _Santullo, Presidente do Conselho _ Nac1onal_ de, , 
Assistência Social, do Ministério da Previdência e Ass1stenc1~ Soc1al, ,-
encaminhando moção de repúdio pelas ve~bas de subvençao . soc~al 
distribuídas pelos Deputados deste Estado. (- A Comissão de F1scahzaçao 
Financeira.) . . 

Do Sr. Sylo da Silva Costa, Conselheiro Pres1den_te· ~o- Tnbunal de Contas 
do Estado, informando que os funcionários desse orgao mt1mados a prestar 
depoimento na CPI do IPSM não têm competência legal para ~epr:sentar o 
Tribunal nem prestar informações sobre ~roces~os em tram1ta~o nesse 
órgão e que a apuração feita pela CPI lambem esta send~ feita no amOito do 
Tribunal, e, por não estar concluída, não há como em1t1r JUIZO de valor sobre a 
matéria.(- À CPI do IPSM.) . . _ . 

Do Sr. Murilio de Avellar Hingel, Secretano da Educaçao, ~nformando, em 
relação ao Projeto de Lei n° 487/99 (que determina a inclusa~ da d1sc1phna 
Formação de Condutores de Veículos no currículo do ens1~o med1o), seg~nd~ 
0 setor competente daquela Pasta, que a formação humamsllca do c1dadao Ja 
está contemplada no currículo do ensino médio. (-Anexe-se ao Projeto de Le1 
n° 487/99.) -

Do Sr. Ronaldo Perim, Secretário da Habitação, agradecendo a aprova~o 
da Subemenda n° 1 á Emenda n° 32 ao Projeto de Lei n° 399/99, que d1spoe 
sobre a reforma administrativa do Estado, alterando a denominação da Pasta 
para Secretaria de Estado da Habitação e Desenvolvimento Urbano. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei no 399199.) _ 

Do Sr. José Augusto Trópia Reis, Secretário da Fazenda, encammhando_ o 
pronunciamento da Pasta contrário ao Projeto de Lei n° 227/99, que d1spoe 
sobre o pagamento de obrigações de pequeno valor dev1das pela Fazenda 
Estadual.(- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 227/99.) . . . . 

Do Sr. José Gregori, Secretário dos Direitos Humanos, do M1msteno da 
Justiça, esclarecendo, em resposta a oficio desta_ Casa, que o Governo 
brasileiro está lutando pela eliminação imediata das p1ores formas de trabalho 
infantil.(- À Comissão do Trabalho.) 

Dos Srs. Domingos Lollobrigida de Souza, Edmir Geraldo Silva e José 
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Raimundo dos Santos, respectivamente, Prefeitos Municipais de Cruzilia, 
Minduri e Carrancas, solicitando a aprovação da emenda apresentada ao 
Projeto de Lei Complementar n° 17/99, que dispõe sobre a nova organização 
judiciária do Estado, criando a Comarca de Cruzilia. (-Anexe-se ao Projeto de 
Lei Complementar n° 17199.) 

Do Sr. Itamar dos Santos, Presidente da Câmara Municipal de Ubá, 
solicitando, em atenção a representação do Vereador Sebastião Antonietto, 
aprovada por essa Casa, que esta Assembléia realize estudos com vistas à 
apresentação de projeto de lei que coíba o desperdício de água. (- À 
Comissão de Meio Ambiente.) ' 

Do Sr. Antônio Sérgio dos Santos Vieira, Presidente da Câmara Municipal 
de Brumadinho, encaminhando, em atenção a req-uerimento da· Comissão· 
Especial das Obras Mu'nicipais:. iliformaçôés sobre 'as. obras" municipais 
decorrentes de convênios firmàdos entre esse município-e 6 Estado e que se 
encontram paralisadas. (-À Comissão Especial das Obras Municipais.) · 

Do Sr. Homero Ferreira Diniz, Superintendente de Negócios da Caixa 
Econômica Federal, encaminhando informações relativas à liberação de 
recursos financeiros destinados ao Estado. (- À Comissão de Fiscalização 
Financeira para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, 
inciso XVI, do Regimento Interno.) ·< 

Do Sr. Luiz do Couto Neto, Chefe da Assessoria Parlamentar do Banco· 
Central do Brasil, encaminhando, em resposta a requerimento do Deputado 
Marco Régis (manifestação de repúdio a declarações imputadas ao Sr.· 
Arminio Fraga, Presidente desse órgão), cópia de oficio por este enviado aos 
Deputados Federais por Minas Gerais, no qual se defende das críticas às 
mesmas declarações. (-Anexe-se ao Requerimento n° 763/99.) 

Do Sr. Antônio Godinho, Juiz de Direito da 1• Vara e Diretor do Foro da 
Comarca de Campo Belo, solicitando a aprovação do projéto de lei que 
contém a divisão e organização judiciárias do Estado, especialmente no que 
se refere á criação de duas varas nessa comarca e à elevação de sua 
classificação, passando a ser de entrância final. 

Do Sr. Rogério Colombini, Secretário de Abastecimento de Belo Horizonte, 
encaminhando cópia de diploma concedido a essa Secretaria pelas 
Fundações Getúlio Vargas e Ford, atribuindo-lhe destaque nacional pela 
política municipal_de abastecimento e segurança alimentar.(- À Comissão de 
Saúde.) 

Da Sra. Carmen Araújo Maia, Chefe de Gabinete da Secretaria de Meio 
Ambiente, comunicando e justificando a ausência do Sr. Tilden Santiago,' 
titular desse órgão, em reunião que se realizaria nesta Casa, em 3/11/99. (-À 

~~-------------------=~--~----------------------------------~ 
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Comissão de Meio Ambiente.) 

Do Sr. Humberto Ferreira de Carvalho Neto, Delegado Federal de 
Agricultura em Minas Gerais, enviando cópia de extrato de convênio firmado 
entre o Ministério da Agricultura e o Instituto Mineiro de Agropecuária. (- À 
Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição: 
Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.) · 

Da Comissão Pró-Instalação da Região Metropolitana· do Vale do Aço, 
solicitando a indicação de dois representantes do Poder Legislativo para 
compor a Assembléia Metropolitana do Vale do Aço, cuja instalação está 
prevista para 19/11/99. nõ Município de lpatinga. · · 

Do Sr. Arthur Lopes Filho. Presidente da Federação das Associações 
Comerciais, Industriais, Agropecuárias e de Serviços do Estado de Minas 
Gerais - FEDERAMINAS -, agradecendo o convite para participar de reunião 
nesta Assembléia com o objetivo de se discutir o Projeto de Lei n° 533/99 e 
indicando a pessoa que o representará.(- À Comissão de Turismo.) 

Do Cel. Luiz Gonzaga da Silva, Presidente do Circulo Militar de Belo 
Horizonte, comunicando sua posse na Diretoria Executiva da instituição, 
ocorrida em 9/10/99. 

Do Sr. Marcos Letayf Macedo, Diretor da Tema Consultoria Econõmica e 
Financeira Ltda., reiterando pedido de informações relativas a eventual 
procedimento irregular imputável à empresa ou ao Diretor mencionados. 

Da Comissão Nacional de Direitos Humanos do Conselho Federal de 
Psicologia, encaminhando material relativo a campanha das Comissões de 
Direitos Humanos dos Conselhos Federal e Regionais de Psicologia, pela 
imediata revisão dos processos dos internos em manicõmios judiciários, com 
a intenção de poder realizá-la em conjunto com instituições e órgãos 
defensores dos direitos humanos. (- À Comissão de Direitos Humanos.) 

Do Sr. Marcelo José Rezende dos Santos, Diretor Jurídico do Sindicato dos 
Servidores da Justiça do Estado de Minas Gerais - SERJUSMIG -. pleiteando 
seja o Projeto de Lei n° 418/99 incluído em ordem do dia o mais breve 
possível.(- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 418/99.) 

Da Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Rio Grande -
AMVALE -. encaminhando relatório de atividades referente a setembro de 
1999. (-À Comissão de Assuntos Municipais.) 

TELEGRAMA 
Da Sra. Nilde de Fátima Oliveira, agradecendo o convite para participar da 

reunião sobre o diagnóstico da saúde e do meio ambiente da bacia do rio das 
Velhas.(- À Comissão de Méio Ambiente.) 

2• Fase (Grande Expediente) 
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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° 661/99 

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Fátima 11• Seção, 
com sede no Município de Sabará. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
~.rt. 1Qa- Fi~ declarada de utilidade pública a Associação Comunitária 

Fat1ma 11 Seçao, com sede no Município de Sabará. 
Art. ~ - Est~ lei .en!ra. IO!m vigor na data de sua publicação. 
Art. 3-- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões. de outubro de 1999. 
Fábio Avelar 
Justificação: A Associação Comunitária Fátima 11• Seção, em 

func1on~mento desde 15/8/89, no Município de Sabará, tem como finalidade 
estatutána _difundir o principio democrático de liberdade religiosa, promover a 
aprox1maçao dos moradores da comunidade e promover o desenvolvimento 
cultural e econômico da comunidade que representa. 

Tendo em vista o exposto, submeto à apreciação dos meus ilustres pares 0 
presente prOJeto de le1, esperando merecer o acolhimento desta Casa. · ' 

-·Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar~ 
e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c 0 art. 103, incis~. 
I, do Regimento Interno. . -'" 

PROJETO DE LEI N° 662/g9 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais- APAE de Serro, com sede nesse município. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica ~eclarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcoonaos- APAE de Serro, com sede nesse município. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 1999. 
Alberto Pinto Coelho 
Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Serro é 

uma entidade filantrópica voltada ao atendimento da pessoa deficiente e de 
sua ·família. Além disso, trabalha para desmitificar a deficiência junto à 
comun1d~de. por meio de ações permanentes de conscientização e 
dovulgaçao de dados referentes ao excepcional. 

~~~----------------------------------_j 
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As APAEs são de fundamental importância social, uma vez que vêm 

compensar as falhas na assistência prestada por pessoal não autorizado. 
Por certo este parlamento, reconhecendo o altruísmo dos serviços 

prestados pela entidade, se empenhará na aprovação deste projeto de leL 
- 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 ,1. 
do Regimento Interno. . •. :<> 

PROJETO DE LEI N° 663/99 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Assistência Social 

Bom Pastor de Guaranésia, com sede no Município de Guaranésia. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária de 

Assistência Social Bom Pastor de Guaranésia, com sede no Município de 
Guaranésia. 

Art. 2" - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de novembro de 1999. 
Jorge Eduardo de Oliveira 
Justificação: A Associação Comunitária de Assistência Social Bom Pastor 

de Guaranésia, fundada em 3/1/95 é uma entidade civil sem fins lucrat1vos 
que tem por finalidade promover assistência ,à_s pessoas des~mpar~das, sem 
distinção de raça, cor, fé religiosa, credo polit1co ou conv1cçao filosofica. Sua 
atuação baseia-se em vários objetivos como: amp~ra~ a vei~IC~, com 
manutenção em asilos ou fora deles; prestar ass1stenc1a aos orfaos em 
orfanatos ou fora deles; atender ao menor delinqüente, desajustado e 
dependente de drogas. . . 

A entidade atende aos requisitos legais para ser declarada de utilidade 
pública, ou seja, está em funcionamento há mais de dois anos, e sua diretoria 
é composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelos serv1ços 
prestados à comunidade. . .. 

Nada mais justo, portanto, que lhe seja outorgado o titulo declaratono de 
sua utilidade pública. . . 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame prel1m1nar, 
e do Trabalho para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, 1nc1so I, 
do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 664/99 
Declara de utilidade pública a Casa Assistencial Dr. Bezerra de Menezes, 

com sede no Município de Sacramento. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1°.- Fica declarada de utilidade pública a Casa Assistencial Dr. Bezerra 

de Menezes, com sede no Município de Sacramento. 
Art. 2 o - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3 °. - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 1999. 
Paulo Piau 
Justificação: A instituição Casa Assistencial Dr. Bezerra de Menezes é uma 

sociedade civil beneficente sem fins lucrativos, fundada em 1°/5/97, que tem 
por objetivo a recuperação e o desenvolvimento mental e físico de crianças· 
portadoras de lesões. . . 

A referida entidade situa·:se ria zona rural do Município de Sacramento, e os 
trabalhos desenvolvidos com crianças deficientes são efetuados por 
profissionais de medicina; graciosamente, ·através de métodos modernos, 
sem nenhuma cobrança financeira. . ~ . 

Sendo o trabalho · da Casa ·Assistencial Dr. Bezerra de Menezes na 
comunidade de Sacramento uma garantia de as crianças deficientes 
continuarem a receber um tratamento especializado, e já tendo ela recebido o 
título declaratório no âmbito municipal através da Lei n° 613, de 17/9/98, 
esperamos que os nobres pares deste parlamento se sensibilizem com as· 
atividades filantrópicas desenvolvidas pela entidade e lhe concedam o título 
declaratório de utilidade pública estadual. · 

- 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° 869/99, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja formulado· apelo ao 

Secretário da Segurança Pública, com vistas a que seja construído, em 
Montes Claros, um prédio para abrigar a Delegacia Regional de Segurança 
Pública.(- À Comissão de Direitos Humanos.) · 

N° 870/99, do Deputado Fábio Avelar, solicitando seja registrado nos anais 
da Casa voto de congratulações com o jornal "Hoje em Dia" e com a CM 
Empreendimentos pela iniciativa de colocar à disposição dos leitores postais 
que retratam os melhores roteiros ecológicos do Estado. (- À Comissão do 
Meio Ambiente.) 

N° 871/99, do Deputado Fábio Avelar, solicitando seja registrado nos anais 
da Casa voto de congratulações corri o Sr. Pedro dos Santos Nogueira pelo 
seu cinqüentenário de exercício da advocacia.(- À Comissão do Trabalho.) 

N° 872/99, do: Deputado João Leite, solicitando seja encaminhada ao 
coordenador do Grupo Especial de Acesso à Terra - GEAT - denúncia 
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apresentada a esta Casa por Willys Venâncio de Souza. 

N" 873199, do Deputado João Leite, solicitando seja encaminhada ao 
Secretário Adjunto de Direitos Humanos denúncia apresentada a esta Casa 
por Willys Venâncio de Souza. (- Distribuídos à Comissão de Direitos 
Humanos.) 

N" 874199, da Comissão de Saúde, solicitando seja encaminhada à Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária denúncia apresentada a esta Casa, relativa à 
veiculação de propaganda_s enganosas de. medicamentos, especi<:llmente d,; 
Melhorai e de Vitassay. (-A Comissão de Saúde.). • _ •. • • •.; 

N" 87Sig9, da Comissão Especial do Fundo SOM MA, _solicitando seja, 
pedido ao Presidente do BDMG o envio do relatório de atividades do Fundo 
SOMMA, constando as informações que menciona. 

N" 876199, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhado pedido de informação ao Juiz de Direito da Comarca ~e Betim 
sobre a construção de estabelecimento penal no Bairro Pingo d' Agua, no 
Município de Betim, e o motivo da mudança do local do empreendimento. 

N" 877199, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhado pedido de informação ao Promotor de Justiça da Comarca de 
Betim sobre a construção de estabelecimento penal no Bairro Pingo d'Água, 
no município de Betim, e o motivo da mudança do local do empreendimento. 

N" 878199, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhado pedido de informação ao Secretário da Segurança Pública 
sobre a construção de estabelecimento penal no Bairro Pingo d'Água, no 
Município de Betim, e o motivo da mudança do local do empreendimento. (-
Distribuídos à Mesa da Assembléia.) 

N" 879199, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhada mensagem de condolências pelo falecimento da Sra. Dorcelina 
Foldador, Prefeita Municipal de Mundo Novo, ocorrido em 31110199, ao 
Diretório Nacional do PT, ao Diretório Regional do PT de Mato Grosso do Sul 
e ao Diretório Municipal do PT de Mundo Novo, extensiva ao Sr. César 
Foldador e família.(- À Comissão de Administração Pública.) 

N" 880199, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja formulado 
apelo ao Diretor-Geral da Polícia Federal com vistas a que se apure com rigor 
o assassinato da Prefeita Municipal de Mundo Novo, ocorrido em 31/10/99. (-
À Comissão de Direitos Humanos.) 

N" 881/99, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando se encaminhe 
oficio ao Ouvidor de Polícia, pedindo providências para se localizar o 
adolescente Paulo César Gonçalves, considerado desaparecido. 

N" 882/99, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando se envie oficio ao 
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Secretário Adjunto de Direitos Humanos, pedindo providências para se 
localizar o adolescente Paulo César Gonçalves, considerado desaparecido. 

N" 883199, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando se envie oficio ao 
Secretário da Segurança Pública, pedindo providências para se localizar o 
adolescente Paulo César Gonçalves, considerado desaparecido. 

N" 884199, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando se encaminhe 
mensagem de solidariedade ao Deputado lvair Nogueira, Secretário de 
Esportes, pela violência sofrida com a invasão de sua residência. (-
Distribuídos à Comissão de Direitos Humanos.) 

N" 885Jg9, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando se encaminhe 
pedido de informação à Diretora da Escola Estaduâl Deputado Manoel Costa 
sobre a· dispensa 'da Profa. Thalita Gema. Souza": Lima,· qüe, segundo 
denúncia, teria sido infundada e irregulàr. · ' ··.. · " · ,. · 

N" 886199, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando se· encaminhe 
pedido de informaÇão ao Secretário da Educação sobre a dispensa da Profa. 
Thalita Gema Souza Uma, que, segundo denúncia, teria sido infundada e 
irregular.(- À Mesa da Assembléia.) _ 

N° 88719g, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando se encaminhe 
oficio ao Ouvidor de Polícia, pedindo apuração da denúncia de extorsão 
apresentada pelo Sr. Márcio João Ribeiro. 

N" 888199, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando se encaminhe 
ofício ao Secretário da SeguranÇa Pública, pedindo apuração da denúncia de 
extorsão apresentada pelo Sr. Márcio João Ribeiro. (- Distribuídos à 
Comissão de Direitos Humanos.) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão de 
Direitos Humanos (2), da CPI do IPSM e dos Deputados Dinis Pinheiro, Elaine 
Matozinhos (2), lrani Barbosa (2), Adelino de Carvalho, Ivo José, Ermano 
Batista, Chico Rafael (3), Anderson Adauto, Rogério Correia, Dalmo Ribeiro 
Silva, Maria Tereza Lara e Fábio A velar e outros. 

Proposições não Recebidas 
- A Mesa, nos termos do inciso 111 do art. 173 do Regimento Interno, deixa 

de receber a seguinte proposição: 
PROJETO DE LEI N" ... ·. 

Autoriza o Poder Executivo a criar o Fundo Estádual de Crédito Educativo 
do Ensino Superior- FECES -. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a criar o Fundo Estadual de 

Crédito Educativo do Ensino Superior - FECES -, destinado a financiar o 
pagamento de mensalidades dos estudantes de cursos universitários. 
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Art. 2° - Constituem recursos financeiros do Fundo Estadual de Crédito 

Educativo do Ensino Superior: 
1 - 3% (três por cento) da remuneração das pessoas ocupantes de cargos 

públicos eletivos no Estado; . . . 
Parágrafo único - São_ conside!ado~ cargos publ1cos eletivos, o de. 

Governador, Vice-Governador, Deputado Est~~ua~. Prefe1to, V1c_e-Prefe1to e_ 

v~~e~d;~ (dois pÓr ce~to) da· ·receita deccirre.nte d~s m_ultas d~ trãnsit?.:; 
aplicadas pelo DER-MG, nos termos da legislação <;PII~vel; _ . . . , ... 

111 - 2% (dois por cento) da receita de.corrente;das multas ong1nanas de 
autuações por agressão ao meio ambiente; . . _ 

IV_ 3% (três por cento) da receita auferida pelas escolas de ens1no supenor 
privadas, decorrente da cobrança das mensalidade dos estudantes 
universitários; 

v - recursos provenientes de empréstimos internos e externos; . . 
VI - incorporação dos retornos de pagamentos dos emprest1mos 

concedidos; 
VIl - doações de terceiros; . . 
VIII - dotações consignadas no orçamento do Estado ou em cred1tos 

adicionais. _ 
Art. 3o _ Os recursos de que trata o artigo anterior perma.necerao, durante 

os primeiros doze meses da instituição do Fundo, em dep~s1to, para serem 
integralizados, a fim de possibilitarem o atendimento a um numero expressivo 
de estudantes. _ 

Art. 4° _ o FECES é rotativo, de caráter permanente, de duraçao 
indeterminada e com contabilidade individualizada. . 

Art. 5° - A coordenação do Fundo será exercida pelo Conselho D1retor, a 
que compete definir a política geral de aplicações dos recursos, fixar d1retnz:s 
e prioridades para a atuação do FECES e acompanhar a sua execuçao 
orçamentária. 

Parágrafo único- Integram o Conselho Diretor: 
1 -o Secretário de Estado da Fazenda; 
11 - o Secretário de Estado da Educação; 
111 - o Secretário de Estado do Planejamento e Coordenação Geral; . 
IV- 0 Presidente do Banco de Desenvolvimento do Estado de M1nas Gera1s 

- BDMG -; _ 
v - um Deputado, indicado pela Assembléia Legislativa do Estado de M1nas 

Gerais; - . d M · · · 
VI -um Prefeito Municipal, indicado pela Associação Mineira e umc1p1os; 
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VIl - um Vereador, indicado pela Associação dos Vereadores do Estado de 

Minas Gerais- AVEMIG -. 
Art. 6°- Incumbe ao BDMG exercer as atribuições de gestor do Fundo e de 

agente financeiro de suas operações. 
Art. 7° - Como gestor do Fundo, o BDMG enviará relatório semestral à 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais. 

Art. 8° - O contrato de financiamento, para· garantir o acesso do estudante 
ao crédito, será firmado entre o agente gestor do Fundo e o estudante 
interessado, ou o· ·seu representante legal, mediante regulamentação 
específica. 

Art.· 9" :: O valor do 'crédito concedido ao estudante será . quitado pelo 
beneficiário a partir do segundo a'no' após' a conclusão de seu curso 
universitário, a uma taxa de juros riunea superior a 6% ao ano. c ~, 

Art. 1 O- O crédito deverá ser concedido mediante documentação especifica 
exigida pelo agente gestor do Fundo e pela escola em que o estudante estiver 
regularmente matriculado e freqüentando o curso. _ 

Art. 11 - O critério para a concessão do crédito será estabelecido de forma 
a priorizar o atendimento aos estudantes oriundos das escolas públicas, aos 
mais necessitados e de menor renda. 

Art. 12 - O contrato de financiamento será renovado, anualmente, devendo 
o estudante comprovar a sua aprovação ao final do período letivo. sob pena 
de perder o direito ao benefício. · 

Art. 13 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa 
dias. 

Art. 14- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 15 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 8 de novembro de 199g_ 
Márcio Kangussu 
Justificação: O modelo seletivo que envolve o ingresso dos estudantes na 

universidade pública caminha a cada ano para tornar-se mais injusto no 
Brasil. · 

Com a degradação da qualidade do ensino público, as famílias de classe 
média, já de algum tempo, optaram por matricular seus filhos nas escolas da 
rede particular de ensino fundamental e de ensino médio, de padrão de 
qualidade superior às do ensino público. 

No momento em que prestam o concurso de vestibular, esses estudantes -
mais bem preparados -acabam preenchendo a maioria das vagas disponíveis 
nas universidades públicas,-para as quais recaem a preferência da escolha. 
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Sem outra opção, restam aos estudantes de menor poder aquisitivo -

aprovados - ingressarem nas faculdades particulares, onde, invariavelmente, 
são compelidos à inadimplência, por absoluta falta de condições de absorver 
o custo das altas mensalidades. Para muitos desses jovens, não há escolha: 
a única opção é abandonar o curso, vendo ruir os sonhos de toda uma vida. 

O Fundo Estadual de Crédito EducativÕ do Ensino Superior - FECES -, ora. 
proposto, tem a propriedade de possibilitar melhores condições de acesso 'do-
estudante de menor poder aquisitivo à universidade, pela via da eqüidade, da 
igualdade de oportunidades e de direitos. Não é justo que milhares de 
estudantes tenham de interromper os seus estudos precocemente, por faltà 
de apoio oficial e da participação da própria sociedade. 

Não basta ampliar os investimentos em educação, apenas do ponto de vista 
dos ensinos fundamental e médio, é preciso.muito mais, torna-se imperativo 
que esse apoio se estenda ao ensino superior, sobretudo para privilegiar os 
estudantes de menor poder aquisitivo. Afinal, já não se pode conceber, 
tampouco é justo, que em pleno limiar de um novo milênio, sejam negadas 
oportunidades de acesso ao conhecimento a milhões de jovens brasileiros. 

Em recente decisão do juiz titular da 12• Vara da Justiça Federal, em Minas, 
foi concedida liminar em Ação Civil Pública proposta pela Procuradoria da 
República em Minas Gerais, para garantir 50% das vagas existentes nas 
instituições federais de ensino público superior a estudantes oriundos das 
escolas públicas. 

O art. 208, inciso V, da Constituição diz apenas que "o acesso ao ensino 
superior será de acordo com a capacidade de cada um". Pelo fato de tal 
dispositivo ainda não ter sido regulamentado, nada impede que o critério da 
"capacidade de cada um" venha a prevalecer na justa proporção de 50% para 
cada um dos universos representados pelas escolas pública e particular. 

Os recursos financeiros necessários para dar sustentação ao Fundo virão 
de contribuições que, de certa forma, não irão onerar o Estado. Várias delas 
têm repercussão de natureza simbólica, do ponto de vista de desembolso 
individual, embora, em seu conjunto, o somatório dessas contribuições seja 
bastante significativo. 

É o caso dos ocupantes de cargos públicos eletivos no âmbito estadual, que 
representam, no total, aproximadamente, 11.750 contribuintes. 
Pioneiramente, uma proposição legislativa tributa especificamente os agentes 
políticos detentores de mandatos. Outra importante fonte de recursos para 
suprir o FECES está na destinação de 2% das multas do DER-MG e das 
multas por infrações cometidas contra o meio ambiente. 

Num projeto dessa magnitude social, que procura democratizar o acesso 
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dos estudantes de todas as classes ao ensino superior, a participação das 
faculdades pnvadas nesse esforço não poderia ser mais oportuno e mais 
justo. 

Grandes beneficiárias com outorgas para abertura de novos cursos e 
conseqüente ampliação do número de vagas, esse segmento é um dos 
setores da atividade econômica que mais prospera no Pais. Em Minas 
Gerais, são 125 mil estudantes cursando as faculdades e universidades 
particulares, razão pela .. qual se torna extremamente legítima a sua 
contnbwç:oo, desti~ando, para isso, 3% da receita decorrente das 
mensalidades pagas pelos univêrsitários para integralizar o Fundo. 

Compõe, 'ainda, ·os recursos do FECES a incorporação . do retorno 
representado pela pagamento dos financiamentos concedidos. . . 

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado 
Di mas Rodrigues. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de 

Saúde (2), de Direitos Humanos, de Educação e de Transporte e dos 
Deputados Carlos Pimenta, Marco Régis e Fábio Avelar. . 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Rogério Correia. 
O Deputado Rogério Correia* - Ocupo a tribuna para tratar de um assunto. 

relacionado ao Município de Belo Horizonte, mas que interessa de perto aos 
Deputados. -

Hoje foi anunciada pela imprensa a aprovação, na Câmara Municipal de · 
Belo Horizonte, de mais um projeto "frankenstein", aprovado sem nenhum 
conhecimento prévio da Câmara. . 

Embora possa parecer um assunto apenas do município, trata-se de um 
assunto que também deve ter repercussão aqui na Assembléia Legislativa. 

Os Vereadores de Belo Horizonte, por maioria de votos, modificaram todo o 
processo e toda a Lei de Uso e Ocupação do Solo da Capital. Esse processo 
de discussão na Câmara Municipal foi muito longo. Muitos de nós, que hoje 
somos Deputados, chegamos a discutir esse projeto enquanto éramos 
Vereadores. 

Na verdade, tanto o Plano Diretor quanto a Lei de Uso e Ocupação do Solo 
começaram a ser discutidos ainda no Governo do Prefeito Eduardo Azeredo 
que chegou a remeter para a Câmara todo um processo de discussão e d~ 
análise técnica feitas com a sociedade para a realização dessas alterações 
em nossa Capital. Na ocasião, o projeto não foi aprovado pela Câmara, mas o 
debate já havia se iniciado desde aquele momento. Posteriormente, o Prefeito 
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Patrus Ananias, e isso era previsto na Lei Orgânica do Município, também 
remeteu proposta de Plano Diretor e de mudanças na Lei de Uso e Ocupação 
do Solo. Depois de muitos debates públicos, foi aprovado. 

Para se ter uma idéia, tenho em mãos os documentos que foram 
acumulados ao longo de todo esse período de discussão, do final do Governo , 
Azeredo até meados do Governo Patrus Ananias. Foi uma série de 
discussões polêmicas, politicas"e t~nicas, que envolveu toda a sociedade..., 
organizada de Belo Horizonte. Dessa discussão participaram o Instituto de · 
Arquitetos de Minas Gerais, setores vinculados à Igreja, setores vinculados ·· 
tanto aos sindicatos dos trabalhadores quanto aos patronais. Enfim, houve 
ampla discussão na sociedade, que envolveu principalmente os nossos · 
companheiros que atuam na área de meio ambiente. 

Depois de muitos anos de discussões, o projeto foi aprovado, com 
divergências em relação a alguns pontos. Mas a Lei do Uso e Ocupação do 
Solo foi ampla e democraticamente discutida com todos os setores da 
sociedade. Isso é fruto desse período de discussão. O Deputado Amilcar 
Martins, ainda no Governo Eduardo Azeredo, era Secretário e também 
Vereador; o Deputado João Paulo era Presidente da Câmara Municipal, e eu, 
o Vice, na época da aprovação do Plano Diretor e da Lei de Uso e Ocupação 
do Solo. Também o Deputado Márcio Cunha e tantos outros eram 
Vereadores. Esse assunto era e ainda é bastante complexo. 

Ontem a Câmara Municipal aprovou por maioria, 26 votos, a alteração de 
70 artigos na Lei de Uso e Ocupação do Solo, sem que nenhuma comissão a 
tenha visto ou pelo menos saiba o que significa esse substitutivo feito à 
maneira "frankenstein". Esses artigos mudam completamente o perfil da 
cidade, caso venham a prevalecer. Faço um parêntese para dizer que 
esperamos que o Prefeito Célio de Castro vete integralmente essa 
barbaridade que foi cometida contra a cidade e contra todo o processo de 
discussão democrática. 

Para se ter uma idéia, com essas modificações, vão poder construir, na orla 
da lagoa da Pampulha, prédios enormes, e também no Bairro Santa Tereza, 
nas áreas próximas à Av. do Contorno, onde era proibido, também poderão 
ser construídos grandes prédios. É evidente que isso significa interesses 
econômicos enormes. Diria que a aprovação desse projeto pela Câmara 
Municipal de Belo Horizonte a deixa em suspeita. É necessário tanto o veto 
do Prefeito quanto uma pressão grande para que seja mantido esse veto que 
o Prefeito Célio de Castro, espero, vai opor a esse projeto. 

Mas não poderia deixar de repercutir com veemência na Assembléia 
Legislativa o repúdio a essas alterações feitas dessa forma. Todos nós, que 
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fomos Vereadores e que hoje somos Deputados, temos a convicção de que 
qualquer alteração substancial a ser feita no Pr~jeto do Uso _e C?cupação do 
Solo em Belo Horizonte e no seu Plano D~retor so pode ser fe1ta as claras e a 
partir de uma ampla discussão com a sociedade. . 

Jamais dessa forma, com uma emenda "frankenstein", por me1o da qual 
alterações profundas são feitas sem o conhecimento da sociedade._ 

Gostaria de passar a palavra aos Deputados Amilcar Mart1ns, Joao Paulo e 
Eduardo Hermeto, que solicitaram apartes. Pediria a el~s que fossem 
sucintos, para que possamos ouvir todos, porque o assunto e extremament~ 
importante e merece o apoio da Assembléia Legislativa na campanha que Ja 
se inicia a favor do vetá do Prefeito Célio de Castro. . · 

o Deputado Amilcar Martins (em aparte)* - Obrigado, Deput~do Rogério 
Correia. Quero dizer que estou inteiramente de acordo com a denunc1a ~ue V. 
Exa. fez dessa tribuna, pela gràvidade do que aconteceu ontem, na Camara 
Municipal de Belo Horizonte. 

A votação foi feita de uma forma suspeita e, se prevalecer, certamente 
mostrará que estão rasgando a lei de uso e ocupação do solo de_ Belo 
Horizonte, que é o assunto mais polêmico, mais delicado, de competenc1a 
das Câmaras Municipais. O que aconteceu coloca sob suspe1ta segundas 
intenções, interesses escusos de um número grande de Vereadores. . _ 

Isso tem que ser dito independentemente de qualquer cons1d~raçao 
partidária. Todos nós, que já nos envolvemos tanto com essas questoes_ de 
Belo Horizonte, temos que estar atentos e fazer, dessa tnbuna, que e a 
tribuna de representação da população de Minas Gerais e, portanto, ~e 
representação da população de Belo Horizonte,_ um alerta para que 1sso nao 
prevaleça, porque seria um atentado grave aos Interesses supenores de Belo 
Horizonte. 

Concordo, portanto, inteiramente com a denúncia feita por V. Exa. 
o Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Rogério Correia. . 
O Deputado Rogério Correia*- Muito obrigado, Deputado Amil'?'r Mart1n~ .. 
Gostaria apenas de reforçar que isso não é apenas questao ~art1dana. 

Conversei com o Vereador André Quintâo, Líder do PT na Camara de 
Vereadores e ele me disse que foi feito todo um esforço por ele, pelas 
Bancadas d'o PT do PC do B e pelo Líder do PSDB, José Lincoln Magalhães, 
para que fosse ~vitada a aprovação. Foram feitos pedidos de vis~a, tentar~m 
retirar o "quorum", mas 26 Vereadores insistiram na a~rovaçao e ass1m 
fizeram mesmo com toda a problemática já apontada por nos. 

O De~utado João Paulo (em aparte) - Nobre Deputado Rogéri? Correia, o 
aparte é também para me solidarizar com V. Exa. e com o Mumc1p10 de Belo 
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Horizonte pela aprovação ocorrida ontem, na Câmara Municipal, de uma 
matéria que revoga, joga na sarjeta todo o esforço que realizamos por mais 
de dois anos consecutivos, para a interação efetiva com a sociedade de Belo 
Horizonte, representada por seus segmentos organizados e pelos cidadãos 
individualmente considerados, que puderam manifestar-se e oferecer 
propostas de emendas para a aprovação. do que chamamos lei de uso, 
parcelamento e ocupação do solo urbano. 

Essa é uma lei vanguardista, votada à luz do dia, depois de discussões .. 
homéricas - repito - com. todos os segmentos. Realizamos audiências:· 
sessões plenárias da Câmara Municipal no Pam'pulha late Clube e no 
Aeroporto Carlos Prates, com chamadas de Vereador, com debaies de temas· 
importantes, com abertura para a participação da sociedade. Fizemos, 
realmente, um trabalho de ponta na Câmara Municipal de Belo Horizonte. 

O destino me conferiu a oportunidade de ser, naquela época, não apenas 
Presidente da Câmara Municipal, mas também Presidente dessa comissão 
extraordinária, composta por 13 Vereadores. E esse trabalho, da maior 
importância para a sociedade, agora, vai pelo ralo, nessa matéria que acabou 
de ser aprovada ontem na Câmara Municipal. 

Não poderíamos deixar de manifestar nossa indignação nesta Assembléia 
Legislativa, nossa repulsa àquilo que foi aprovado. Vejam bem que, 
contrastando com o cenário de democracia que foi estabelecido naquela 
oportunidade, foi feita uma votação subterrânea, não digo na calada da noite, 
porque foi feita durante a reunião plenária, mas ungida de todo segredo, de 
todo sigilo, certamente sem o conhecimento específico da maioria dos 
Vereadores. 

Naquela oportunidade, quando V. Exa. e eu éramos Vereadores, sofri as 
maiores pressões que um cidadão público pode suportar para não aprovar 
aquele projeto de lei. Não obstante, colocamos o projeto em votação, pedi 
votos a seu favor, ele foi aprovado. Levaram-me às barras da justiça, por 
duas ações movidas contra mim. O Juiz sequer mandou me citar; sentenciou 
contra os proponentes das ações porque entendia que ali havia interesses 
escusos que não deveriam ser contemplados. Foram à polícia, fazendo com 
que eu respondesse a inquérito policial perante a Secretaria da Segurança 
Pública porque pedi voto a favor de Belo Horizonte, porque, na Presidência da 
Câmara Municipal, pedi votos a favor do interesse maior do município. Mas, 
altivamente, de cabeça erguida, respondi aos inquéritos sem, obviamente, 
nenhuma conseqüência para mim. Mas sabia que, mais cedo ou mais tarde, 
perpetrariam esse golpe contra a sociedade de Belo Horizonte, por meio 
desse expediente escuso, ontem aprovado. V. Exa. tem o meu apoio, o meu 
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aplauso. Precisam~s fazer mais do ~ue pedir o veto do Prefeito porque 
certamente ele sera aprec1ado pela Camara Municipal. E o veto não será 0 
fim. da linha, pois existe mais coisa atrás disso. Precisamos estar alerta. É 
ma1s uma ba~alha que o povo de Belo Horizonte irá enfrentar e que começa 
agora. Parabens, Deputado Rogério Correia. 

O _Deputado Eduardo Hermeto (em aparte) - Serei breve, caro colega 
Rogeno Corre1a. Gostaria simplesmente de dizer que dou todo o apoio à sua 
manifest?ção. Atuo diretamente com a lei de uso e ocupação do solo em 
m1nha atividade empresarial, mas vejo que ela precisa de correções devido à 
sua complexidade. forém, as correções devem ser feitas às claras; nunca 
como, foram. feitas de forma anti democrática, . serii · discussão, às pressas, 
como aconteceu. Esperamos, neste momento, uma postura séria do Prefe~o 
Célio de Castro. . · . . • . 

A ~eputada Maria Tereza Lara (em aparte) - Gostaria de dizer ao Deputado 
Rogeno Corre1a que conte com a nossa solidariedade, pois também somos 
residentes n~ Grande Belo Horizonte. CreiÔ que seria benéfica a criação de 
uma com1ssao para conversar com o Prefeito Célio de Castro e com os 
Verea~ores, ~ no~ dispomos a estar juntos nessa luta. Posturas desse tipo 
preJUdicam nao so nossa Capital, a Grande Belo Horizonte, como todo o 
Estado. · · 

O Deputado Fábio Avelar (em aparte) - Gostaria de cumprimentá-lo 
Deputado Rogério Correia, e dizer que estou do seu lado porque, mais um~ 
vez, a Câmara Municipal de Belo Horizonte aprova um projeto às escondidas 
usando esse terrível instrumento contra a democracia, esse tipo de emend~ 
"frankenstein". Queríamos cumprimentá-lo, dizendo que estamos do seu lado 
e não podemos aceitar certos procedimentos para projetos tão importantes 
para a cidade de Belo Horizonte, como o do Vereador César Masci, que altera 
substancialmente a região da Pampulha, numa área em·' que hoje se 
encontram três projetos em tramitação. Temos que aprofundar essas 
discussões, pois não podemos permitir que projetos dessa envergadura 
sejam aprovados desta forma: às escondidas, sem transparência, 
aparentemente não permitindo a participação do segmento interessado. 
Parabéns, Deputado! Obrigado pelo aparte. ·· 

O Deputado Rogério Correia* - Obrigado, Deputados. Agradeço à 
Presidência e encerro minha participação nesta tribuna, na tarde de hoje. 

• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sebastião Navarro Vieira. 
O Deputado Sebastião Navario Vieira• - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

registro hoje, embora com certo atraso, um fato extremamente importante 
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para minha cidade, Poços de Caldas, para Minas e para o Brasil, que foi o ato 
solene de desvio do rio Pelotas - que, após a barragem, é o rio Uruguai -, 
para a construção da hidrelétrica de Machadinho, na divisa do Estado de 
Santa Catarina com o do Rio Grande do Sul. 

Lastimo por não poder ter estado presente e por não ter vivido a alegria 
dessa homenagem, no dia 26, data dessa solenidade, prestada por esta Casa 
ao Dr. Pio Canedo, ex-Vice-Governador dó Estado, Deputado por muitas 
legislaturas e Presidente desta pasa. G~staria de ter podido estar aqui, 
homenageando, junto com todos os. Deputados representantes do povo 
mineiro, tão ilustre expressão., da política mineira. Não pude, também,' 
participar da recepção que os mineiros fizeram ao Sr. Presidente· da· 
República, que visitou Minas Gerais, para poder estar presente no 'ato solene 
do desvio do rio Pelotas, pela importância que representou e pelo que 
representa para a minha cidade, para Minas e para o Brasil. Trata~se de mais 
uma megausina hidrelétrica que o Brasil constrói. A legislação atual, que é 
mais descomplicada, permite a participação da iniciativa de empresas estatais 
e de autarquias estatais na geração de energia elétrica e permite que a 
energia seja gerada em ponto distante, inserida na rede geral e transportada 
para a região de consumo. Minas Gerais participa desse evento, pela minha 
cidade, Poços de Caldas, com 3% do valor global do investimento, gerando, 
para Minas e para Poços, 23.000kW. Poços de Caldas é uma cidade ímpar. 
Acredito que seja a única, no Brasil, até hoje, que tenha a concessão e um 
serviço próprio de geração e de distribuição de energia elétrica. Orgulhamo-
nos muito disso e damos uma contribuição expressiva à ânsia de energia do 
brasileiro, para que o Brasil encontre o caminho do progresso e do 
desenvolvimento. Para enfatizar esse fato, uso das palavras do Ministro de 
Estado das Minas e Energia, Rodolfo Tourinho Neto. Na ocasião, pronunciou 
o seguinte discurso, que leio, em parte, para ficar nos anais da nossa 
Assembléia Legislativa.(- Lê:) 

"O fechamento e o desvio do rio Pelotas, na Usina Hidrelétrica de 
Machadinho, é a etapa intermediária mais importante desse empreendimento. 
A história de Machadinho começa em 1982, quando a concessão para sua 
construção foi outorgada à então estatal ELETROSUL, que se limitou, devido 
a restrições orçamentárias, a realizar os estudos preliminares de engenharia. 
Em 1984, com o inicio da motorização da Usina de ltaipu, todas as usinas em 
construção pelo Governo Federal tiveram sua entrada em operação adiada, 
em vista da capacidade de ltaipu para atender às necessidades de energia 
elétrica do sistema. O inicio da operação comercial da Usina de Machadinho 
foi, então, reprogramado para setembro de 1993. Entretanto, em vista de 
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novas hm1taçoes orçamentanas, que 1mpediram o início das obras sua 
entrada em operação foi sendo postergada a cada novo plano plurian~al do 
setor elétrico. 

Em 1996, diante da ausência de perspectivas quanto ao início das obras 
para a construção da Usina de Machadinho, a iniciativa privada foi convocada 
a associar seus esforços com os da então estatal ELETROSUL. 

Em janeiro . de. 1997_, na presença do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, a 1n1C1at1va pnvada firmou o contrato de formação da Machadinha 
Energética S.A. - MAESA -, dando inicio aos trabalhos de engenharia básica 
e de licenciamento ambiental, realizados naquele ano. 
. · A MAESA é .u~n:! .exemplo da oportuna parceria de capitais privados e 
estatais, ao congregar sete grandes grupos privados brasileiros das áreas de 
produção de. alumínio, de cimentO e de equipamentos industriais: Alcoa 
Alumínio S.A., Camargo Corrêa Cimentos S.A., ·companhia Brasileira de 
Alumínio, Cimento Rio Branco, lnepar · Energia S.A., S.A. Indústrias 
Votorantim. 
~alesul S.A: com quatro empre~as estatais concessionárias· de energia 

eletnca, que sao: Centrais Elétricas de Santa Catarina, Companhia Estadual 
de Energia Elétrica, Companhia Paranaense de Energia, Departamento 
Municipal de Eletricidade de Poços de Caldas. · 

Em março de 1998, como resultado da participação técnica e financeira do 
empresariado privado, as obras da usina de Machadinha foram finalmente 
iniciadas, 16 anos após a outorga original da concessão. 

Do orçamento original de US$618.000.000,00, totalmente a cargo da 
MAESA, cerca de US$438.000.000,00, 71%, virão de recursos privados, e 
US$180.000.000,00, 29%, de recursos estatais. Até o momento, os 
US$200.000.000,00 já investidos nas obras foram integralmente cobertos 
com recursos próprios. · 

O modelo adotado para a participação da iniciativa privada possibilitou que 
a GERASUL, sucessora da área de geração da ELETROSUL, ficasse com 
17%_ da produção futura de energia elétrica, atuando como prestadora de 
serv~ços durante a construção e operação da usina, sem a necessidade de 
aportes adicionais de recursos financeiros. 

O fornecimento de bens e serviços para as obras foi contratado com um 
consórcio encabeçado pela Construtora Camargo Corrêa e integrado por 
outras sete empresas privadas brasileiras que atuam na engenharia de 
projetos e na fabricação de equipamentos. Os equipamentos utilizados na 
usina serão, quase na totalidade, produzidos no Brasil". 

Esse é o trecho que aproveito do discurso do Ministro Rodolfo Tourinho , 
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para registrar nesta Assembléia e dar ao povo mineiro a noticia de tão 
importante fato, que é a construção de uma nova megausina hidrelétrica 
brasileira, no Sul do Pais, com a participação de Minas por meio do 
Departamento Municipal de Eletricidade de Poços de Caldas, dirigido com 
extrema competência pelo Eng° Cícero Machado de Morais. 

Cumprimento, nesta oportunidade, as autoridades da minha cidade: o 
Diretor do nosso Departamento de Eletricidade, o Prefeito Municipal de Poços 
de Caldas, Sr. Geraldo Tadeu Pedreira dos Santos, a nossa Câmara, 
Municipal, por essa importanie participaÇâ<!.,da nossa Poços de Caldas nâ; 
construção dessa megausina. Ela vai gerar mais de 1.100.000kW na divisa do 
Estado de Santa Catarina com Rio Grande do Sul, as quais poderão ser 
utilizados, em Minas Gerais, contribuindo para o progresSo do nosso Estado. 

Gostaria, neste momento, de ressaltar como é importante a vontade mineira 
e brasileira de dotar o País da infra-estrutura necessária ao progresso. 
Estamos desviando os rios Pelotas e Uruguai, para construir uma nova 
hidrelétrica, propulsora de progresso e desenvolvimento para o Sul do Brasil e 
para Minas Gerais. 

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte)* - Quero, nesta oportunidade, 
Deputado Sebastião Navarro Vieira, cumprimentá-lo pelo pronunciamento. 

Ao escutá-lo, confesso que uma inveja muito grande floresceu em mim. 
Observamos uma vitória enorme, um verdadeiro exemplo de luta, persistência 
e, principalmente, coerência do empresariado e da Prefeitura de Poços de 
Caldas num megainvestimento desses. 

Do outro lado da moeda, temos uma outra grande usina, que, há seis anos, 
lutamos para que se torne realidade: a Usina Hidrelétrica de lrapé, no Vale do 
Jequitinhonha e no Norte de Minas. A cada ano que passa, as informações 
divergem e as autoridades fazem renascer mais uma esperança em nossos 
corações, mas, na verdade, essa esperança esvai-se à medida que o ano 
termina. Em 1999, tínhamos como certo o início da construção da usina e 
chegamos, inclusive, a votar a favor da participação da CEMIG e da COPASA 
nas obras. Entretanto, agora, tivemos outra informação: o projeto está na 
SUDENE, esperando os investimentos do FINOR. A verdade é que estamos 
ainda esperançosos de que um investimento dessa natureza venha a se 
concretizar, e peço a Deus que, em um futuro bem próximo, eu possa subir à 
tribuna para poder propagar, como V. Exa. faz agora, a construção de I rapé. 
De qualquer forma, quero parabenizar as autoridades de Poços de Caldas e, 
principalmente, a persistência dos companheiros que não desistiram e, em 
breve, tornarão realidade esse megaempreendimento. 

O Deputado Sebastião Navarro Vieira (Continuando)- Agradeço o aparte de 
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V. Exa., que vem ilustrar meu pronunciamento, na expectativa, também, de 
que Minas trabalhe sempre, como trabalhamos em Poços de Caldas, para a 
construção e nunca para a destruição. 

o Deputado Bilac Pinto (em aparte)* - Quero dar um testemunho a esta 
Casa sobre algo de que V. Exa. participou quando Prefeito de Poços de 
Caldas. O Departamento de Eletricidade desse município é um exemplo não 
só para Minas Gerais, mas também para todo o Brasil. At~avés de seu 
pronunciamento, podemos hoje constatar, "in loco", que essa e uma ~rande 
realidade. Recordo-me de que, no inicio da década de 90, quando eramos 
Diretor da CEMIG, fazíamos visitas a Poços de Caldas, especificamente ao 
Departamento de Eletricidade, porque ali tínhamos .a melhor referência ~o 
País' cónio mcidêlo dê gestão "dá' setor energético. Hoje, _com a part1c1pa~o 
déssé' Depártâniento e o apoio do setor público e da iniciativa privada, voces 
dão um' exemplo a"' Minas e ao Paí~ de _que, com a iJni_ão ~e. esforços, 
podemos construir é fazer com que as coisas aconteÇam_ no Paí~. no Estado 
e, principalniimte, em Poços de Caldas: Parabenizo V. Exa. e peço-lhe que 
transmita a nossa solidariedade a toda a população de Poços de Caldas. 

o Deputado Sebastião Navarro Vieira* - Agradeço ao Deputado Bilac Pinto, 
que é atuante e profundo conhecedor do Sul de Minas, as palavras de elog1o 
ao Departamento Municipal de Eletricidade de Poços de Caldas. Apenas para 
ilustrar, gostaria de dizer que, depois que o Deputado B1lac P.nto de~xou de 
ser Diretor da CEMIG construímos Antas 11, com 16mW, estamos IniCiando a 
construção da barrag~m do Ralador, no rio das Antas, em nosso_m.unicípio, e 
agora participamos dessa usina de Machadinha. Se Antas 11 ·Ja era uma 
grande usina, a participação de Poços e Machadinha irá gerar 23mW. Essa 
energia será gerada na divisa de Santa Catarina com Rio Grande do Sul e 
retirada em Poços de Caldas. Evidentemente, pagaremos o transporte e o 
uso das linhas de transmissão, mas utilizaremos a energia em Poços de 
Caldas, Sul de Minas. Vamos trazer a energia lá do Sul para ajudar no 
progresso e desenvolvimento de Minas Gerais. .. . 

Agradeço os apartes ilustres que recebi e deixo· registrados os meus 
cumprimentos ao Prefeito de Poços de Caldas, ao Diretor do Departamento 
de Eletricidade. Além disso, registro, para gáudio de todos os m1ne1ros, que 
Minas constrói energia no Sul para consumi-la.dentro do Estado. 

• - Sem revisão do orador. 
o Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado João Batista de Oliveira. . 
o Deputado João Batista de Oliveira - Sr. Presidente, De?utado . J~se 

Braga, colegas Deputados, na quinta-feira realizamos uma aud1enc1a publica 
extraordinária da Comissão de Política Agropecuána e Agro1ndustnal desta 
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Casa para discutir com o Sr. Secretário da Fazenda, Dr. José Augusto Trópia 
Re1s, a entrega do CEASA-MG e da CASEMG para o Governo Federal, a 
pretexto de pagar dívidas de Minas Gerais. O Sr. Secretário não compareceu 
nem se d1gnou a justificar sua ausência ou enviar um representante. No 
entanto, a audiência foi realizada, contando com uma presença muito grande . 
de Deputados, de caravanas de produtores do interior do Estado 
notadamente de Janaúba, de Carandaí, de Barbacena, do Sul de Minas, qu~ ·· 
compareceram porque são interessados nos destinos do abastecimento do·· 
Estado,_ principalmente, no que diz, respeito à · produção e à livre'" 
comercialização de hortifrutigranjeiros realizada 'ho 'mercado livre do produtor. ,._ 

Para nossa surpresa, o Secretário reafirma que é. inevitável a entrega do. 
CEASA-MG e da CASEMG para o Governo Federal. Agora, cometendo uma 
gafe ou abusando da inteligência desta Assembléia e de todo o 'povo do 
Estado de M1nas Gerais, ele diz que os entregará porque deseja um troco de 
R$270.00.0:000,?0. Os títulos da MinasCaixa dariam para pagar essa dívida. 
O Secretano Tropia Reis está se comportando como um liqüidante dos bens 
do Estado. Entregará o CEASA-MG e a CASEMG para o Governo Federal 
exclusivamente para fazer um caixa de R$270.000.000,00 em dinheiro vivo. 
Volto a afirmar, trata-se de uma gafe ou o Secretário está abusando da nossa 
inteligência. 

O Deputado Amilcar Martins (em aparte)* - Obrigado, Deputado João 
Ba_t1sta de Ol1ve~ra. Gostaria de cumprimentá-lo por esse pronunciamento 
po1s V. Exa._ tem inte~ra razão. Eu estava preparando uma fala nessa direção: 
A negoc1açao da d1v1da do Estado feita pelo Governo Eduardo Azeredo 
estabeleceu com clareza os mecanismos para o pagamento da chamada 
conta gráfica. que é o pagamento feito à vista. num primeiro momento. O 
pagamento da conta gráfica estava previsto para ser feito com os recursos 
arrecadados com a venda do CREDIREAL e do BEMGE e com recursos do 
Fundo de Compensação da Variação Salarial - FCVS -. que estava morto. 
perd1do ~a M1nasCa1xa. O Governo passado fez a liquidação da MinasCaixa e 
consegu1u, perante o Governo Federal, que tais recursos fossem utilizados 
para o pagamento da conta gráfica. A prova maior de que esses recursos 
eram suficientes aconteceu em novembro do ano passado, quando o 
Governo Federal editou uma medida provisória aumentando o prazo de 
pagamento para vários Estados que não tinham como pagar a conta gráfica. 
O nome de M1nas Gerais não foi mencionado naquela medida provisória 
porque os recursos previstos com a venda dos Bancos e os recursos d~ 
FCVS eram suficientes para o pagamento da conta gráfica. No entanto como 
o Secretário Trópia Reis confessou ao "Estado de Minas", em ent~evista 

z 
< 
I 

1l :;;; 
ê 
.E 
E 
{j 

"' 

419 
publicada na pág. 2, o Governo do Estado está querendo entregar o CEASA-
MG e a CASEMG para fazer dinheiro, para pegar o troco. Num primeiro 
momento, tentou entregar essas duas empresas para o Governo Federal por 
R$460.000.000,00. Como ele não aceitou, está falando agora em pegar 
R$270.000.000,00. 

V. Exa. tem inteira razão: não há necessidade de se manter a negociação 
com o Governo Federal. E o que se está fazendo não é renegociação, é o 
cumprimento da negociação feita pelo Governo Eduardo Azeredo. O atual 
Governo não está fazendo nenhuma novidade. Está apenas cumprindo o que 
jà havia sido negociado. No entanto, não é necessário entregar a CASEMG e 
o CEASA-MG. Isso· precisa ficar claro para a opinião pública, para a 
população de Minas Gerais. · 

Os recursos do FCVS da MinasCaixa, mais· os recursos apurados com a 
venda do BEMGE ·é do CR~DIREAL sãó suficientes e reconhecidos pelo 
Governo Federal. A prova maior disso é que, em dezembro do ano passado, 
entregaram R$41.000.000,00 para o fluxo de caixa do Estado, os quais eram 
parte desses recursos do FCVS. Isso precisa ficar claro: não é preciso 
entregar o CEASA-MG e a CASEMG para o cumprimento do acerto com o 
Governo Federal. 

o Deputado Bené Guedes (em aparte) - Deputado João Batista de Oliveira,· 
quero, nesta oportunidade, aplaudir o trabalho de V. Exa. à frente da 
importante Comissão de Agropecuária, estabelecendo o diálogo sobre essa 
questão que preocupa a todos nós. Deputados, e, tenho certeza, ao 
Secretário Raul Belém, cuja posição creio que seja de resistência à alienação 
tanto do CEASA quanto da CASEMG, pois enfraqueceria o setor de nossa 
agropecuária. 

São importantes setores, daí eu entender que o posicionamento de V. Exa. 
e desta Casa será sempre contra essa tomada de posição do atual 
Secretário, Sr. Trópia Reis, com quem não queremos polemizar, mas 
esperamos que seja sensível aos acontecimentos que estão sendo 
interpretados pela Comissão. 

Vi, na última reunião. pela TV Assembléia, a posição do ex-Deputado 
Amilcar Padovani, que é o Diretor da CASEMG. Colocou com muita 
propriedade essa questão. 

Enfim, esperamos que, no decorrer dos irabalhos, o Governo possa 
reavaliar sua posição. Muito obrigado. 

O Deputado João Paulo (em aparte) - Deputado João Batista, tenho 
acompanhado a peregrinação de V. Exa. rumo ao sobrestamento dessa 
operação, que se desenha, a essa altura, como irreversível. Mas está fora de 
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dúvida e ninguém há de ficar com dúvida a respeito da condição estratégica 
que reside efetivamente no CEASA-MG no que concerne à distribuição de 
alimentos. 

É uma empresa estratégica, e o Governo do Estado tem o compromisso de 
realizar, elaborar, implementar um plano vigoroso na agricultura. Esse gesto 
de alienação, de entrega do CEASA-MG ao Governo Federal, com a 
CASEMG, compromete bastante o proJeio do Governo na área da agricultura. 

Componho a base de sustentação do Governo nesta Casa, mas não alienei c~ 
a minha consciência poliÜca: ao Governo do Estado, nem solicitou-me _iss~, u 
nem poderia querê-lo. Conservo a minha independência para, nesse . 
momento, manifestar a minha repulsa e indignação com rel~ção a essa 
operação infeliz que se está querendo realizar. 

Essa é a segunda sinalização equivocada que o Governo recebe da área 
da Fazenda. A primeira foi aquela moratória, que debatemos e chegamos à 
conclusão de que foi infeliz, e a segunda é essa. A moratória foi infeliz, tanto 
que o Secretário caiu. Agora temos outro Secretário, que acena com novo 
equivoco que o Governo Estadual não precisa cometer, por todas as razões 
já ditas. É possível concluir, de maneira cristalina, que o Governo não precisa 
cometer esse equivoco, pode poupar o CEASA-MG, a CASEMG e, por via de 
conseqüência, a sociedade de Minas Gerais, que precisa dessas duas 
empresas. 

O que o Governo Federal vai fazer com isso? O Governo Federal está 
querendo vender a CONAB, está querendo devolver o CEAGESP para o 
Estado de São Paulo. Fico a me perguntar: se amanhã o Governo Federal 
colocar em leilão o CEASA-MG, vamos mandar tropa da Policia Militar para 
ficar lá, na porta, a fim de impedir que seja privatizado, assim como estão 
querendo fazer com Furnas? E, nesse caso, há um agravante: o CEASA hoje 
é de Minas Gerais, é integrado ao patrimônio do Estado, enquanto Furnas é 
patrimônio da União. Então, com muito maior legitimidade, não podemos 
permitir a alienação, a privatização, a entrega do CEASA-MG e da CASEMG 
ao Governo Federal. 

Muitas são as argumentações, Deputado João Batista de Oliveira, mas não 
vou entrar nelas, para não tomar o tempo de V. Exa., que está de parabéns 
mais uma vez. Obrigado. 

O Deputado Edson Rezende (em aparte)* - Muito obrigado, Deputado João 
Batista de Oliveira. A audiência pública realizada a requerimento de V. Exa., 
na quinta-feira passada, foi um momento importante para ouvirmos a voz de 
quem tem interesse nesse assunto, que é a voz dos agricultores e das suas 
entidades, mas também a voz dos Diretores do CEASA e da CASEMG e de 
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todo o corpo técnico envolvido nesses dois órgãos de apoio ao homem do 
campo. 

Se criticamos o Governo Federal, dizendo que não tem uma política clara 
com relação à agricultura ou à agropecuária, podemos dizer que Minas 
Gerais construiu pelo menos esses dois órgãos que foram extremamente 
importantes para o agricultor mineiro, porque garantem a ele o mercado e 
uma forma de estocagem, de armazenamento e de silagem dos seus 
produtos. E esse agricultor mineiro acredita neste Governo. Tanto acredita 
que lotou o auditório na quinta-feira passada para apoiar o requerimento de V. 
Exa., para di~er da preocupação com a entrega desses dois órgãos ao 
Governo Federal, 'que,. sabemos, depois irá privatizá-los, atendendo a 
interesses internacionais: espeCialmente ao FMI. . 

Eles estavam lá para apoiar V. Exa. e a nós todos que estávamos 
preocupados. co'm essa questão. Então,· quero dizér, Deputado João Batista 
de Oliveira, da sua e da nossa luta. Quàndo temos dúvida sobre as nossas 
ações políticas, precisamos ouvir o povo. Naquela audiência ficou claro que : 
os agricultores, representados ali especialmente pelos agricultores de 
Carandai, Barbacena, Mateus Leme e outras cidades, estavam extremamente 
preocupados com a perda desses · dois órgãos. necessários para a 
comercialização e estocagem dos seus produtos. É preciso que se discuta 
melhor essa questão. Não podem os agricultores mineiros perder mais esses 
dois órgãos, como perderam a CAMIG e outros. É preciso uma discussão · 
mais ampliada, é preciso amadurecer melhor essa idéia antes que os 
agricultores percam mais e mais, eles que já perderam tanto. Muito obrigado. 

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte)* - Deputado João Batista de ' 
Oliveira, quero cumprimentá-lo pelo seu pronunciamento e dizer que,. na · 
verdade, a primeira bandeira desfraldada nesta Casa contra essa poss1vel 
privatização da CASEMG e do CEASA partiu de V. Exa. Por isso mesmo, o 
mérito é seu, e estamos respaldando-o. 

Estou ouvindo aqui várias manifestações de apoio ao pronunciamento de V. 
Exa. e espero que, no momento em que tivermos de enfrentar o problema, 
esses pontos que estão sendo destacados aqui sejam mantidos. O discurso 
está muito bonito, mas, na hora de enfrentar a onça, temo que muito desse 
discurso não venha a se concretizar. Parabéns, Deputado. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Muito obrigado, Deputado 
João Batista de Oliveira. Quero, mais uma vez, cumprimentar V. Exa. Se 
assim o faço, é com muita alegria e satisfação. V. Exa. tem levantado a:· 
grande bandeira da agropecuária nesta Assembléia Legislativa. A agricultura, 
nesta Casa, é hoje um segmento muito importante, tendo em vista a sua 
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representatividade junto aos nossos pares. Parabenizo V. Exa. e tenho 
certeza de que esse projeto, esse pensamento, contará, também, com o 
apoio de todos os pares para o desenvolvimento de Minas Gerais e do Brasil. 

O Deputado João Batista de Oliveira - Agradeço os apartes. Sr. Presidente, 
para concluir, gostaria de convidar todos os Deputados e Deputadas para, na . 
quinta-feira, às 8 horas da manhã, irem, juntamente com a Comissão de "' 
Política Agropecuária e o Secretário Raul Belém, ao Mercado Livre do' 
Produtor, quando aproveitaremos a oport(iriidad·e para tomar café da manhã·· 
com os produtores de Minas Gerais e .. ter um contato direto com· eles.' Há 
alguns anos, quando foi fundado o CEASA, Minas era importadora de 70% de 
produtos hortifrutigranjeiros. Hoje Minas é grande exportadora desses 
produtos, graças àqueles que acreditaram no CEASA como proposta de 
desenvolvimento para o Estado. 

Mais uma vez, gostaria de denunciar o nosso Secretário da Fazenda, José 
Augusto Trópia Reis, não como Secretário,· mas como liqüidante dos bens 
patrimoniais do Estado. 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, minha presença aqui será rápida. Gostaria de ter feito 
um aparte ao Deputado João Batista de Oliveira, que tratou aqui de uma 
matéria fundamental, que é a privatização do CEASA e da CASEMG. São 
dois poderosos instrumentos que Minas Gerais tem, e o debate que está se 
levantando com relação à intenção do Governo no sentido de privatizar esses 
dois órgãos cabe muito bem. Gostaria, primeiro, de parabenizar o Deputado 
João Batista de Oliveira. Na verdade, ele, na posição de Presidente da 
comissão que trata dessa questão, é de fato a pessoa indicada para tratar da 
matéria, não só pela função que ocupa, mas também pela maneira como tem 
se conduzido à frente da comissão. Quero dar o meu testemunho da maneira 
dedicada como ele cuida das questões da nossa agricultura, da nossa 
agroindústria, enfim, do que representa o interior da grande Minas Gerais; 
aquele produtor que trabalha debaixo de sol e de chuva, se esforçando para 
produzir, para abastecer as grandes cidades. Costumo dizer que o campo 
vive sem a cidade, mas a cidade não vive sem o campo. Essa é a grande 
verdade. Sem o produtor para abastecer os grandes centros, estes não 
sobreviveriam. Mas vem agora o Governo de Minas com essa informação. 
Quero destacar a forma incoerente, a maneira chocante como se comporta o 
Governo do Estado, que, ao mesmo tempo em que defende Furnas, insurge-
se contra a privatização de Furnas, mandando até tropas para lá pretende 
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entregar outra parte do patrimônio do Estado à uniciativa privada. O Governo 
acha que só ele está certo, que tudo que faz está certo e que está acima do 
bem e do mal, podendo decidir o que é bom para todos. 

Quando outros fazem alguma coisa parecida, o que é parecido, o 
semelhante, está errado. Aquilo que o Governo faz é sempre o certo. Não. 
Temos de trazer de público o nosso protesto, dizer que não concordamos 
com essa posição. E não há necessidade dessa privatização. A privatização 
tem sua filosofia, sua doutrina, deve-se privatizar aquilo que, talvez, não 
esteja_ funcionando bem, que o Governo não tem condições de gerir bem, ou 
que precisa de investimento que o Governo não tem para dar. 

O Deputado João Paulo (em aparte) - Muito obrigado, Deputado. Gostaria 
de cumprimentar V. Exa. pela posição convergenie eni rela"ção ao discurso do 
Deputado João Batista de Oliveira e ··dar a· minha posição, já amplamente 
divulgada, a respeito da transferência do patrimônio do CEASACMG ·e da 
CASEMG. .;. 

Para completar meu raciocínio da intervenção anterior, gostaria de dizer 
que essa transferência não interessa ao produtor, aos comerciantes, aos 
funcionários do CEASA-MG e da CASEMG, nem aos consumidores. Por que 
o Governo vai se opor a todos os segmentos envolvidos no setor? Porque só 
ao Governo interessaria a venda do CEASA. Já ouvi, através do Secretário da 
Fazenda, que o Deputado João Batista chama de liqüidante de bens do 
Estado, que tem autorização da Assembléia Legislativa para fazer essa 
operação, autorização dada mediante lei aprovada aqui. 

Gostaria de dizer que é a mesma autorização dada para a venda de ações .. 
da CEMIG, que o Governo tanto contesta e que o levou à Justiça. Parece que•·~ 
a batalha está sendo vencida. Então, essa autorização não terá a força que ., 
se quer dar a ela, não encerra uma obrigação, não induz o Governo do 
Estado a realizar essa operação, apenas autoriza. De minha parte, penso que 
essa autorização não deveria ter sido dada, mas, já que o foi, não encerra 
uma obrigação, não induz, e o Governo pode, muito bem, evitar esse 
equívoco. ' 

O Deputado João Batista de Oliveira (em aparte) - Agradeço o aparte. Fiz 
questão de ouvir os colegas e acabei deixando de lado argumentações, já 
que as feitas no Plenário estavam muito consistentes, até mais do que as 
minhas. 

Gostaria de cumprimentar V. Exa. e de dizer que, muito antes dessa crise, 
já havia se posicionado a favor dos produtores da região de Barbacena, 
Carandaí, e até realizamos audiência pública aqui. O Secretário da Fazenda 
está apontando o revólver para a própria cabeça. Na ãnsia de fazer caixa, 
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está se esquecendo de que mais de 300 municípios dependem dessa 
produção para formar o VAF. Está tirando a arrecadação de Minas Gera1s 
quando entrega o direito de abastecer o Estado a grupos que nem _sabemos 
quais são. Hoje, o produtor rural não entra na CEAGESP, em Sao Pau.lo. 
Apenas o atravessador tem o direito de vender o produto. E o CEASA-MG e a 
única central de abastecimento onde.o produtor vende diretamente. E vale 
lembrar que tanto a CASEMG quanto o CEASA-MG nem passam na porta do,." 
Tesouro do Estado. Elas sãÓ auto-suficientes e até lucrativas, muito, embo~!l . 
tenham função social. · . .. " -~ . . . . 

Gostaria, então, de agradecer a V. Exa. ~ dizer que o Mumc1p1o de 
Carandaí, que V. Exa. tão bem representa nesta Casa, é o segundo ma1or 
fornecedor do CEASA-MG em toneladas de produtos de boa qualidade. 

Depoimentos de produtores de Carandaí mostraram que, se houver essa 
transferência, poderão ter de embarcar o produto em Carandaí, levar par~ 
São Paulo, para, depois, desembarcar em Minas Gerais. O atravessador va1 
abastecer Minas Gerais pela CEAGESP, em São Paulo, porque, pelo que 
tudo indica, será esse grupo que dominará o CEASA-MG. . 

Gostaria de agradecer e levar esse alerta a todo o povo de Minas Gera1s. 
Abastecimento é questão de segurança nacional em qualquer país do mundo, 
e o nosso Secretário trata essa questão como se fosse um mero encontro de 
contas. Muito obrigado. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Eu é que agradeço a excelente 
contribuição dada pela fala de V. Exa:, inclusive trazendo um da_do 
interessante - e não poderia ser diferente, vmdo de V. Exa. essa 1ntervençao; 
Na verdade, ao privatizar o CEASA-MG e a CASEMG, o Governo está 
privatizando a nossa produção, que irá para as mãos de terceiros, de grupos 
que não conhecemos. Minas vai perder o controle daquilo que faz mwto bem. 
Não há demérito ou levantamento negativo com relação à atividade desses 
dois órgãos, mas o Governo quer ficar livre deles. 
·Não entendemos o discurso, a posição, a ideologia, a doutrina nem as 

metas do Governo. Ele precisa dizer o que deseja: se é a favor ou contra os 
funcionários se é a favor ou contra a privatização, se é a favor ou contra a 
policia, se é a favor ou contra a situação que estamos vivemos. Há uma 
incoerência por parte do Governo. Numa hora, critica o Governo Federal, mas 
em outra o elogia, quando verifica que as negociações técnicas .com o Est~do 
estão bem avançadas. O Governo precisa dizer para onde va1, onde esta e 
aonde quer chegar. . 

Na verdade, estamos vivendo uma grande confusão. Na própria Assembléia 
Legislativa, isso está repercutindo. Nas conversações, encaminhamentos e 
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diálogos que temos, sentimos que a base governista está perplexa, pela falta 
de entendimento, de rumo e de meta do Governo de Minas. O retrato dessa 
situação está aí. O Governo que vai à justiça contra a privatização é o mesmo 
que quer privatizar a produção rural de Minas Gerais. 

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - Deputado Antõnio Carlos 
Andrada, gostaria de apartear V. Exa. para me posicionar - já fiz isso na 
Comissão que tratou do assunto da CASEMG e do CEASA - claramente 
contra a privatização desses dois órgãos. Estou falando em privatização, · 
porque entregar para Fernando Henrique Cardoso signif1ca entregar para o 
Fundo Monetário Internacional, que certamente agradecerá. P9rtanto, não se 1 
pode· federalizar alg-o porque se. estará internacionalizando, através da venda 
dessas "émpresás. Evidentemente que somos cC?ntrários_. · . ·. ·• · .:. · •. ,. 

Concordo' com V; Exa., porque é preciso que o Governo'reveja'qualquer 
posição no tocànte a essas privatizações ou ao que está sendo chamado de" 
federalização. Isso seria coerente com 6 discurso que o ·Governo vem .. 
fazendo até agora, como em relação a FURNAS e às medidas concretas que 
tem adotado em relação à CEMIG. No caso da CEMIG, a base do Governo 
Azeredo, subordinada e singelamente, acabou aprovando todas as medidas 
adotadas pelo Governo Azeredo. 

A base do atual Governo não apenas abana a cabeça, mas também pensa, 
opina e dá sugestões. Esperamos que o Governador Itamar Franco se 
sensibilize com o pensamento majoritádo de sua base contra qualquer projeto 
de privatização. Repito: federalizar, entregar esses órgãos a Fernand<:J · 
Henrique Cardoso é remeter direto aos bolsos do FMI. Parabenizo V. Exa: e·. 
concordo que é preciso haver coerência do Governo nesse sentido. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Agradeço a intervenção de V. Exa. 
Também concordamos em parte com as colocações de V: Exa. Acho que, 
pela contribuição que o PT vem dando ao Governo Itamar Franco, deveria se 
diferenciar um pouco do quadro, já que, ao longo de sua história, tem tido 
uma posição muito firme. Mas que não fique apenas como o Governo, no 
discurso. Que fique também na prática. Quando o Governo não cumprir aquilo 
que foi combinado, e não responder às expectativas ·do PT, que não faça 
apenas discurso, mas venha, de maneira efetiva, reagir contra a privatização 
que o Governador Itamar Franco quer fazer. Muito obrigado. 

*-Sem revisão do orador. · · 
2" Parte (Ordem do Dia) 

· 1• Fase 
Abertura de Inscrições 

O Sr. Presidente' (Deputado Dilzon Melo) - Esgotada a hora destinada a 
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esta parte, a Presidência passa à 2" Parte da reunião, com a 1 • 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. 

. . · , • Leitur~ de Comunicações 
- A segurr, o. Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações. 

apresentadas nesta reunião pelas Col'!)issões de Saúde (2) - aprovação, na~ 
23" Reunião Ordinária, do Requerimento" no 801/99 desta Comissão e ·na· 
24" Reunião Ordinária, do Projeto de Lei n° 566199, do Deputado Érm'ano 
Batista; de Educação - aprovação, na 20" Reunião Ordinária do Projeto de·· 
Lei no 558/99, do Deputado Antônio Júlio, e dos RequerimenÍos n°s' 822/99, ' 
da Deputada Elaine Matozinhos; 826/99, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; 
827/99, do Deputado Márcio Cunha; 828/99, do Deputado Arlen Santiago; 
831/99, do Deputado Marco Régis, e 833/99, da Deputada Maria Olívia; de 
Direitos Humanos - aprovação, na 28" Reunião Ordinária, dos Requerimentos 
n°S 815/99, do Deputado Carlos Pimenta, e 832/99, do Deputado João Leite; 
de Transporte- aprovação, na 26" Reunião Ordinária, dos Requerimentos n°s 
809 e 810/99, do Deputado Miguel Martini; 818/99, da Comissão de Política 
Agropecuária; 823/99, do Deputado Alencar da Silveira Júnior, e 824/99, do 
Deputado Pastor George (Ciente. Publique-se.). 

Despacho de Requerimentos 
- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do 

inciso XVI do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos Deputados 
Chico Rafael (2), em que solicita a inclusão em ordem do dia dos Projetos de 
Lei n°s 415 e 416/99, uma vez que estes se encontram em condições de 
serem apreciados em Plenário; nos termos do inciso VIII do art. 232 do 
Regimento Interno, requerimentos dos Deputados Ermano Batista, em que 
solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei n° 391/99; Ivo José, em que 
solicita seja o Projeto de Lei Complementar n° 3/99 encaminhado à Comissão 
de Assuntos Municipais, uma vez que a Comissão de Justiça perdeu o prazo 
para emitir seu parecer; Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita a retirada de 
tramitação do Projeto de Lei n° 570/99; Rogério Correia, em que solicita a 
retirada de tramitação do Projeto de Lei n° 507/99; Anderson Adauto, em que 
solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei n° 541/99; Chico Rafael, em 
que solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei n° 492/99; e Adelino de 
Carvalho, em que solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei n° 287/99 
(Arquivem-se os projetos.); defere, ainda, nos termos do inciso XXI do art. 
232 do Regimento Interno,· deixando para fixar a data oportunamente, 
requerimento do Deputado Fábio Avelar e outros, em que solicitam a 
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realização de reumao especial em homenagem à Sociedade Mineira de 
Engenheiros por seus 69 anos de fundação, e, nos termos do inciso XXII do 
art. 232 do Regimento Interno, deixando para fixar a data em outra ocasião 
requerimentos das Deputadas Maria Tereza Lara, em que solicita sej~ 
desllnada a 1 • Parte de uma reunião ordinária para comemorar o Dia da 
Consciência Negra, e Elaine Matozinhos, em que solicita seja destinada a 1" 
Parte de uma reunião ordinária para homenagear a Delegacia Especializada 
de Cnmes contra a Mulher, por seus 15 anos de criação. 

. .. · Di~cussão e Votação de Pareceres · · . · 
- A seguir, têm suas discussões encerradas, sendo votados e' aprovados, 

cada um por suavez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei ·n°s 
361, 16, 28, 130 e 339/99. ' ·· " · • • · · . - ··"' 

· Votação dé Requeriméntos 
O Sr. Presidente - Prosseguilllento da votação do requerimento ·do 

Deputado Antônio Carlos Andrada, em que solicita, nos termos do art. 306 do 
Regimento Interno, seja convocado para prestar esclarecimentos perante o 
Plenário desta Casa o Sr. Antônio Bortoletti, Diretor-Geral do DER-MG, sobre 
a ~e~nte decis~o desse órgão de retirar das associações microrregionais 
maqUinas rodovranas legalmente a elas cedidas por Governos anteriores. Em 
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como 
se encontram.(- Pausa.) Aprovado. 

O Deputado Antôni? Júlio- Sr. Presidente, solicito verificação de votação. 
O S~. Presidente - E regimental. A Presidência vai proceder à verificação de 

votaçao e, para tanto, solicita aos Deputados que ocupem os seus lugares. 
- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. •. .. .' -
O Sr. Presidente- Votaram "sim" 21 Deputados; "não", 12 Deputados; há 7 

Deputados em reuniões de comissões. Portanto, com um total de 40 
Deputados, está aprovado o requerimento do Deputado Antônio Carlos 
Andrada. Oficie-se. · '· 

Declaração de Voto 
O Deputado Bené Guedes - Sr. Presidente, o teclado em que votei deve 

estar com defeito, porque não apareceu meu voto.' O meu voto é "não". 
O Sr. Presidente - Requerimento da CPI do IPSM, em que solicita a 

prorrogação do prazo de funcionamento da referida Comissão por mais 60 
dras. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. 

O Deputado Antôni? Júlio- Solicito verificação de votação, Sr. Presidente. 
O S~. ":r~sidente- E regimental. A Presidência vai proceder à verificação de 

votaçao; para tanto, solicita aos Deputados que ocupem seus lugares . 
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- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram apenas 16 Deputados. Não houve "quorum" 

para a votação, motivo pelo qual a Presidência torna-a sem efeito. 
Questão de Ordem 

o Deputado Sebasiião Costa - Sr. Presidente, pelo número de Deputados 
que constatamos haver aqui, n~ ~otação, não há "quorum" sequer para a :; 
continuação dos trabalhos. · ,, ~ , . ·, 

O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 2° do art. 249 do 
Regimento Interno, determina que seja f~itaa chamada para a recomposiÇão .t 
de "quorum". Com a palavra, o Sr. Secretário, para pro;eder à cham~da dos 
Deputados. 

O Sr. Secretário (Deputado Olinto Godinho}- (-Faz a chamada.} 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 33 Deputados. Como 7 

Deputados estão em reuniões nas comissões, temos o total de 40, número 
suficiente para a votação da matéria em pauta. A Presidência vai renovar a 
votação do requerimento. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.} Aprovado. 

O Deputado Miguel Martini - Solicito verificação de votação, Sr. President:. 
O Sr. Presidente - A Presidência vai proceder à verificação de votaçao. 

Para tanto, solicita aos Deputados que ocupem os seus lugares. 
- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram apenas 12 Deputados. Não houve "quorum" 

para a votação, motivo pelo qual a Presidência torna-a sem efeito. 
Questão de Ordem 

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, como temos algumas matérias 
importantes, gostaríamos de solicitar que V. Exa. suspendesse a reunião por 
5 minutos, para entendimentos entre as Lideranças. Vários Deputados que 
estão lá fora não entraram, pois tratava-se de verificação de votação, e, de 
acordo com a deliberação, somente podem participar da verificação aqueles 
que votaram. Portanto, peço-lhe que suspenda a reunião por 5 minutos, e 
depois voltaremos a discutir os projetos. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - A Presidência suspende a reunião por 5 minutos, para 

entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação da matéria constante 
na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos. 

Reabertura da Reunião 
o Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. A Presidência 

verifica, de plano, a existência de número regimental para a apreciação da 
matéria constante na pauta e vai renovar a votação do requerimento da CPI 
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do IPSM. Em votação, o requerimento. Os Depulados que o aprovam 
permaneçam como se encontram.(- Pausa.} Aprovado. Cumpra-se. 

Requerimento do Deputado Dinis Pinheiro, em que solicita audiência da 
Comissão de Transportes para emitir parecer sobre o Projelo de Lei n° 
580/99, que dispõe sobre a obrigatoriedade de inslalação, nos ônibus de 
linhas gerenciadas pelo DER-MG, de instrumento que permita aos 
passageiros a visualização da velocidade do veículo. Em volação, o 
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram.(- Pausa.} Aprovado. Cumpra-se. 

Requerimento da Deputada Elaine Matozinhos, em que solicila audiência da 
Comissão de Turismo para emilir parecer sobre o Projeto de Lei n° 302/99 no 
~ turno. Em volação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.} Aprovado. Cumpra-se. 

Requerimento do Deputado lrani Bàrbosa, em que solicita sejà convocado o 
. ·~· ' ' ' ~ 

Sr. Marcos Wellington de Castro Tito, Presidente da Junta Comercial do · 
Estado, para prestar esclarecimentos sobre o recadastramento das empresas 
do Estado. Em votação, o requerimenio. Os Deputados que o aprovàm 
permaneçam como se encontram. (-Pausa.} Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento do Deputado lrani Barbosa, em que solicila sejam 
convocados os Srs. Antônio Erdes Bortoletti, Diretor-Geral do DER-MG; · 
Maurício Guedes de Melo, Secretário de Transportes e Obras Públicas; e 
José Augusto Trópia Reis, Secretário da Fazenda, para efetuarem · 
esclarecimentos referentes à origem e à aplicação dos 5% da "caixinha" do 
DER-MG. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam ' 
permaneçam como se encontram.(- Pausa.} Aprovado. Oficie-se. · ''' •· :. ·" 

Requerimento da Comissão de Direitos Humanos, em que solicità seja · 
encaminhado pedido de informação ao Prefeito Municipal de Selim sobre a 
construção de estabelecimento penal no Bairro Pingo d'Água e sobre o motivo 
da mudança do local da obra. Em votação, o requerimento. Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausá.) Aprovado. 
Oficie-se. 

' Requerimento da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja · 
encaminhada ao Conselho Regional de Medicina, para providências, a ' 
denúncia apresentada à Comissão pelo . Sr: Renato Kaveski sobre o · 
tratamento médico recebido quando esteve internado no Instituto Raul ·. 
Soares. Em votação, o requerimento. · Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontràm. (- Pausa.} Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento da Comissão de Saúde, em que solicita seja encaminhado' 
aos Ministérios da Saúde, do Planejamento e da Fazenda pedido de 
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informação sobre a definição de recursos financeiros para a aquisição de 
medicamentos especiais, destinados ao tratamento de doenças como AIDS, 
hanseniase, tuberculose, hemofilia, diabetes melito e doenças mentais, entre 
outras. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento n° 389/99, do Deputado Mauro Lobo, em que solicita ao 
Secretário do Trabalho o ·envio a esta Casa do relatório sobre os 
atendimentos prestados no exercício de 1999 às crianças e aos adolescentes · 

. de até 21 anos, portadores· de deficiência ou necessidades especiais, cuja' 
renda familiar não ultrapassa 5 salários. mínimos. A Mesa da Assembléia 
opina pela aprovação do requerimento." Em votação,. o requerimento." Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Oficie-se. ·• · · 

Requerimento n° 397/99, da Comissão de Saúde, pedindo ao Secretário da 
Saúde informações sobre os critérios utilizados para a liberação de verbas a 
hospitais privados, em particular as destinadas ao Instituto Maria da Glória 
Ferreira Vareta, da Fundação Cristiano Vareta. A Mesa da Assembléia opina 
pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 
Oficie-se. 

Requerimento n° 401/99, da Comissão de Fiscalização Financeira, 
solicitando ao Presidente da AÇOMINAS informação sobre a atuação 
operacional dessa empresa em Ouro Branco, Congonhas, Conselheiro 
Lafaiete e Ouro Preto, de forma que se possa avaliar o impacto da 
detenminação do rateio do ICMS entre esses municípios. A Mesa da 
Assembléia opina pela aprovação do requerimento com a Emenda n° 1, que 
apresenta. Em votação, o requerimento, salvo emenda. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. Em votação, 
a Emenda n° 1. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram.(- Pausa.) Aprovada. Oficie-se. 

Requerimento n° 402/99, da Comissão de Fiscalização Financeira, em que 
pede informação ao Diretor-Geral do DETRAN sobre os impactos financeiros 
dos Projetos de Lei n"s 88/99, que institui parcelamento de multas em atraso 
decorrentes de infrações de trânsito no âmbito do Estado, e 162/99, que 
dispõe sobre o parcelamento de débitos com o IPVA. A Mesa da Assembléia 
opina pela aprovação do requerimento com a Emenda n° 1, que apresenta. 
Em votação, o requerimento, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a 
Emenda n° 1, que recebeu parecer favorável. Os Deputados que a aprovam 
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permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovada. Oficie-se. 

Requenmento no_ 430/99, da Comissão Especial do Cólera no 
JeqUitlnh?nha, sol•c.Jtando ao Chefe Distrital da COPASA-MG 0 envio à 
Assemble1a do relato~10 detalhado das atividades realizadas por aquele órgão 
no combate ao colera, constando também sugestões aos Governos 
Mumc1pal, Estadu~l e Federal para a resolução definitiva do problema. A 
~esa da Assemble1a op1na pela a~rovação do requerimento com a Emenda 
n 1, que apresenta. Em votaçao, o requerimento, salvo emenda. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa) 
Aprovado. Em votação, a Emenda n° 1. Os Deputados que a aprova~ 
permaneçarr:! co_mo se encontram.(- Pausa.) Aprovada. Oficie-se. 

Requerimento ~o 540/99, do. Deputa~o Eduardo Herineto, solicitando à 
COPASA-~~ o le:v~ntamento dos cr~dores com os quais a referida empresa 
estava ~m atr~so em 31/12/98, ·na forma que especifica. A Mesa da 
AssembleJa op1na pela aprovação do requerimento.. Em votação, 0 
requenmento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram.(- Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 
. Reque~mento no 541/99, do Deputado Eduardo Hermeto, em que solicita. 
~nformaçoes ao Secretário da Fazenda sobre o resultado obtido com· ·a 
Implementação da Lei no 13.243, de 23/6/99, referente à concessão de anistia 
parc1al de_multas e JUros aos contribuintes em débito com o Estado, tendo em 
v1sta o ~erm~no do prazo para a habilitação ao beneficio. A Mesa da 
AssembleJa opina pela aprovação do requerimento na forma do Substitutivo 
no 1, que apresenta. Em votação, o Substitutivo n° 1. Os Deputados que 0 
aprovam permaneçam_ como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 

O Deputado Durvai_Angelo- Solicito verificação de votação: sr: Presidente. 
O S~. Pres1dente- E re~imental. A Presidência vai proceder à verificação de 

votaçao, para t~nto, solic1~a aos Deputados que ocupem seus lugares. 
- Procede-se a verificaçao de votação por meici ·do painel eletrônico 
O -~r. Presidente - Votaram apenas 19 Deputados; há 7 Deput~dos em 

;eumoes. de comiss~s, perfazendo um total de 26 Deputados. Não há 
quorum para ~ votaçao, mas o há para a discussão da matéria constante na 

pauta. A Pres1denc1a torna a votação sem efeito. 
2" Fase 

O Sr .. P~esidente - Esgotada a matéria destinada à 1 • Fase, a Presidência 
passa a 2 Fase da Ordem do D1a, com a discussão e a votação da matéria 
constante na pauta. ' 

Discussão de Proposições 
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Hely Tarqüinio, 
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em que solicita a inversão da pauta de~ta reunião, de ~odo que ~ Projeto d~ 
Resolução n° 433/99 seja aprec1ado apos o Veto Total a Propos1çao ~e Le1_ n 
14.170. A Presidência, em virtude da falta de "quorum" para a votaçao, de1x~ 
de submeter o requerimento a votação, declara-o prejudicado e passa a 
discussão da matéria constante na pauta. 

-. -Questões de Ordem 
o Deputado Rogério Correia - Gostaria de um esclarecimento da-

Presidência. O requerimento inverte, colocando qual projeto? . • . , 
o Sr. Presidente - Projeto de Resolução n° 433/99, _ apos o. veto a. 

Proposição de Lei n° 14.190. _ . . . _ 
o Deputado Rogério Correia - A Presidência não vai colocar em ~otaçao? 
o Sr. Presidente - Não vai, porque não há "quorum" para a votaçao. 
o Deputado Durval Ângelo - Presidente, este requerimento apresentado é 

de um significado-muito importante. Solicito a recomposição do "quorum" para 
podermos apreciar o requerimento. 

o Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai determinar que se 
proceda à recomposição de "quorum". Com a palavra, o Sr. Secretário, para 
proceder à chamada dos Deputados. 

O Sr. Secretário (Deputado Doutor Viana)-(- Faz a chamada.) . 
o Sr. Presidente - Responderam à chamada 25 Deputados, com ma1s 7 em 

reuniões de comissões, perfazem o total de 32 Deputados. Não há "quorum" 
para votação, mas o há para discussão das matérias constantes na pauta. 

Questões de Ordem 
o Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, não obstante V. Exa. te~~a 

feito a chamada nominal dos Deputados, podemos observar que, no Plenano, 
há apenas 11 Deputados, com mais 9 em reuniões de comiss~es, há 20 
Deputados. Assim, solicitamos o encerramento, de plano, da reumao. 

o Deputado Hely Tarqüinio- Sr. Presidente, ex1stem outros Deputados nas 
-dependências próximas ao Plenário e no café. Se verificar, há o número 
anunciado. o Sr. Presidente - A Presidência vai levar em consideração a chamada que 
foi realizada neste instante. Portanto, há número regimental para discussão 
das matérias constantes na pauta. Como a proposição a ser discutida é de 
minha autoria, conforme determina o Regimento Interno, passo a Presidência 
ao Deputado Doutor Viana, para que conduza os trabal~os. . . 

o Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Discussao, em turno umco, do 
Veto Total à Proposição de Lei n° 14.170, que autoriza o Poder ~xecut1vo a 
doar ao Município de Varginha o imóvel que especifica. A Com1ssao Espec1al 
perdeu prazo para emitir parecer. Nos termos do § 2" do art. 145 do 

z 
< 
I .. o ;; 
E 
:ê 
" 'C .. 
~ 

433 
Regimento Interno, a Presidência designa relator da matéria o Deputado 
Rêmolo Aloise e indaga a ele se está em condições de emitir parecer ou se 
fará uso do prazo regimental. 

O Deputado Rêmolo Aloise - Sr. Presidente, farei uso do prazo regimental 
para emitir meu parecer. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - Como o Veto Total à Proposição de Lei n° 14.170 

encontra-se sobrestando as demais matérias constantes na pauta, a 
Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para a 
extraordinária de amanhã, dia 10, às 20 horas, nos termos do edital de 
convocação, ·'e para a ·ordinária de amanhã, 'às 14 horas, com a seguinte 
ordem do dia:(~ A'ordem do dia anunciada é a publicada na edição anterior.). 
Levanta-se a reunião: . .' ,. - "~ 

- -
ATA DA 46a REUNIÂO EXTRAORDINÁRIA, EM 29/10/9g 

' Presidência dos Deputados Anderson Adauto, José Braga e Gil Pereira 
Sumário: Comparecimento- Abertura c 1• Parte: Ata-~ 2" Parte (Ordem do 

Dia): 1• Fase: Votação de Pareceres: parecer da Comissão de Justiça pela 
inconstitucionalidade do Projeto de Lei Complementar n° 12/99; discursos dos ' 
Deputados Hely Tarqüínio- e Miguel Martini; aprovaÇão; suspensão e 
reabertura da reunião; questões de ordem; verificação de votação; 
inexistência de "quorum" para votação; anulação da votação; questões de 
ordem; suspensão e reabertura da reunião; discursos dos Deputados Miguel 
Martini e João Batista de Oliveira; questões de ordem; renovação da votação 
do parecer; aprovação - Votação de Requerimentos: Requerimento do 
Deputado Rêmolo Aloise; aprovação - 2• Fase: Discussão e' Votação de 
Proposições: Requerimento do Deputado Márcio Cunha; aprovação -
Votação, em 1 o turno, do Projeto de Resolução n° 578/99;' discursos dos 
Deputados Paulo Piau, Agostinho Patrús, Anderson Adauto, Eduardo 
Hermeto e Marco Régís; requerimentos dos Deputados Hely Tarqüinio e 
Sebastião Costa; deferimento; votação do Substitutivo n° 1, salvo emendas e 
destaques; aprovação; prejudicialidade das Emendas n°s 4 e 5; votação das 
Emendas n°s 19 e 20; aprovação; prejudicialidade da Emenda n° 14; votação 
das Emendas n°s 1 a 3, 6 a 13 e 15 a 18; rejeição; votação da Emenda n° 10; 
rejeição; votação da Emenda n° 12; discurso do Deputado Sebastião Costa; 
questão de ordem; leitura da emenda;· rejeição; declarações de voto; questão 
de ordem; palavras do Sr. Presidente; questão de ordem; discurso do 
Deputado Paulo Piau - Votação, em· 1° turno, do Projeto de Lei n° 78/99; 
aprovação com a Subemenda n° 1 à Emenda n° 1; prejudicialidade da 
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Emenda n° 1 - Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1 05/99; aprovação 
na forma do Substitutivo n° 1, com a Emenda n° 1 - Discussão, em turno 
único, do Projeto de Resolução n° 433199; designação de relator; emissão de 
parecer pelo relator; encerramento da discussão; requerimento do Deputado 
Amilcar Martins; aprovação- Discussão, em 1° turno, da Proposta de Emenda 
à Constituição n° 22199; encerramento da discussão; inexistência de "quorum" 
qualificado para . a vot~ção . de propostas de emenda à Constituição -
Discussão, em 1° turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 23/99; 
encerramento da:discussão;. inexistênc~a de "quorum" qualificado para·à" 
votação de propostas de emenda à Constituição - Discussão, em 1° turno', dó 
Projeto de Resolução n° 309/99; aprovação com as Emendas n°s 1 e· 2 -
Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei Complementar n° 4/99· 
apresentação das Emendas n°s 1 a 4; encerramento da discussão: 
requerimento do Deputado Gil Pereira; aprovação - Discussão, em turno 
único, do Projeto de Lei n° 405199; discursos dos Deputados Paulo Piau, 
Marcelo Gonçalves e Hely Tarqüínio; encerramento da discusSão; aprovação 
do projeto com as Emendas n°s 1 a 4 - Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei n° 51 0199; discurso do Deputado César de Mesquita; encerramento da 
discussão; aprovação - Prorrogação da reunião - Discussão, em 1° turno, do 
Projeto de Lei n° 1 08/99; aprovação na forma do Substitutivo n° 1 -
Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 11 0/99; aprovação com a 
Emenda n° 1 - Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 126199; 
aprovação - Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 134199; aprovação -
Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 150199; aprovação na forma do 
Substitutivo n° 1 - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 151/99; 
aprovação na forma do Substitutivo n° 1 com a Emenda n° 1 - Discussão, em 
1° turno, do Projeto de Lei n° 201199; aprovação na forma do Substitutivo n° 1 -
Discussão, em 1 ° turno, do Projeto de Lei n° 228/99; apresentação das 
Emendas n°s 7 a 9; encerramento da discussão; encaminhamento do projeto 
com as emendas à Comissão de Assuntos Municipais - Discussão, em 1° 
turno, do Projeto de Lei n° 279/99; aprovação na forma do Substitutivo n° 1 -
Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 301/99; apresentação da 
Emenda n° 1; encerramento da discussão; encaminhamento do projeto com a 
emenda à Comissão de Defesa do Consumidor- Discussão, em 1° turno, do 
Projeto de Lei n° 363/99; aprovação com as Emendas n°s 1 e 2 - Discussão, 
em 1° turno, do Projeto de Lei n° 517/99; discurso do Deputado Paulo Piau; 
encerramento da discussão; aprovação - Discussão, em 1° turno, do Projeto 
de Lei n° 88/99; apresentação do Substitutivo n° 2 e da Emenda n° 4; 
encerramento da discussão; encaminhamento do projeto, do substitutivo e da 
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er:nen a_ a Comissão de Administração Pública; questão de ordem _ 
D1scussao, em 1° turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 17199· 
encer~amento da discussão; inexistência de "quorum" qualificado para ~ 
votaçao de propostas de emenda à Constituição - Questões de ordem _ 
Encerramento. 

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

Adelmo de Carvalho - Adelmo Ca~neiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho 
S1lve1ra - Alberto P1nto Coelho - Alvaro Antônio - Amilcar Martins - Antônio 
Andrade -Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio Roberto - Bené Guedes -
Cabo Morais ~ qésar dé Mesquita - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva _ 
D1mas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Eduardo Brandão -·Eduardo Daladier -
Eduardo Hermeto - Elainé Matozinhos - Elmo Braz - Eimano Batista ~ Fábio 
A velar- Hely Tarqüínio- lrani Barbosa -João Batista de Oliveira -João Paulo 
- Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique-- Luiz Fernando Faria - Luiz 
M~nezes - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco 
Reg1s- Maun Torres - Mauro Lobo- Miguel Martini - Olinto Godinho- Paulo 
Pettersen - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Ronaldo Canabrava - Sebastião 
Costa - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Ávila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado ·Anderson Adauto) - Às 9h15min a lista de 

com~_?recimento registra a existência de número regimental. Decl~ro aberta a 
reumao. 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. 

1• Parte 
Ata 

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

za Parte (Ordem dó Dia) 
O Sr. _Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai 

passar a 1• Fase da 2• Parte da reunião, com a discussão e a votação da 
matéria constante na pauta. 

1• Fase 
Votação de Pareceres 

O Sr._ Presidente - Parecer da Comissão de Justiça sobre a 
const1tuc1onahdade do Projeto de Lei Complementar n° 12199, do Deputado 
Pastor George, que dispõe sobre a política estadual de preparação do 

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

14ilj 



436 
servidor público para a aposentadoria. O parecer concluiu pela 
inconstitucionalidade do projeto. O parecer teve sua discussão encerrada na 
reunião ordinária do dia 21/10199. Com a palavra, para encaminhar a votação 
do parecer, o Deputado Hely Tarqüinio. 

O Deputado Hely Tarqüinio* - Sr. Presidente e Srs. Deputados, o parece~ 
da Comissão de ··Justiça sobre a constitucionalidade do Projeto de Le1 
Complementar n° 12199, do Deputado Pastor George, que dispõe sobre_ a 
política estadual de preparação do servi~or P_ú?lico para a aposentadona, 
concluiu pela inconstitucionalidade da ma:ena. Analisando o_ .teor, a. 
importância da fundamentação do projeto, temos que expres~ar aqUI a nossa 
posição em defesa da proposição do projeto. Ele cna uma pollt1ca _estadual de 
preparação para aqueles servidores públicos que se aposentam. E COITIUm _as 
pessoas aposentadas, dentro da moral da utilidade, s~nt1rem que nao tem 
mais nenhum potencial para desempenhar qualquer funçao. 

o servidor público, nessa carência, depois que se aposenta, sente-se 
realmente enfraquecido existencialmente, tanto no contexto soc1al, _quan~o no 
contexto de sua família. Acreditamos que o Pastor George fo1 mUlto feliz ao 
propor este projeto, que busca, através do Estado, soluções para que o 
servidor possa ter amparo e motivação para <;!Xistir do ponto de v1sta soc1al e 
no contexto de sua família, sentindo-se útil. E muito comum os aposentados 
que, de fato, não fazem mais nada, que ficam apenas esperando a~ ho~as 
passarem, morrerem bem mais cedo. Um terço dos aposentados nao tem 
atividade secundária, chegando a morrer mais cedo do que os outros 213 que 
têm outra atividade depois que se aposentam. Então, por esse mot1vo e por 
muitos outros, achamos que o projeto procede. Vamos encaminhar 
favoravelmente ao projeto do Pastor George. Muito obrigado. 

o Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado 
Miguel Martini. 

o Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. _ Depu~ados, quere~os 
encaminhar este projeto por dois minutos, segundo onentaçao do meu L1der. 
Dispõe sobre a política estadual de preparação do servidor público para a 
aposentadoria. _ 

Queremos parabenizar o Deputado Pastor George por esse projeto, uma 
vez que ele veio em boa hora, num País que vive uma crise de desemprego. 
o servidor público, que se dedica ao serviço por muitos anos, quando se 
aposenta, é fundamental que tenha um período de transição para se adaptar 
à nova vida na sociedade. Dessa forma, queremos d1zer que somos 
favoráveis a que seja derrubada essa inconstitucionalidade pela qual concluiu 
a Comissão de Constituição e Justiça. E, assim, esperamos que todos os 
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nobres pares desta Casa entendam, também, a importância desse projeto. 
Inconstitucional é aquilo que agride o ser humano. Acreditamos que, se isso 
for considerado inconstitucional, haverá que se mudar a lei, porque a lei é que 
será injusta e por isso precisará ser corrigida. Mas somos favoráveis a que 
isso seja constitucional. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Em votação, o parecer. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. 

O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, peço verificação. 
Suspensão da Reunião ~ 

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação. ~ 
Antes, porém, vai suspender a reunião por 2 minutos. Estão S!JSpensos os 
nossos trabalhos. · ... ,.. · ' • · -· 

, • Reabertun:i'da Reunião ' · - _ _, '"- j 

O Sr. PreSide~te - Estão reabertos os 'nossos trabalhos. A Presidência itai 
proceder à verificação de votação. --

. Questões de Ordem 
O Deputado Miguel Martini -Acho que a ordem regimental já foi totalmente 

alterada. 
O Sr. Presidente - Deputado Miguel Martini, se a questão de ordem é a 

respeito da verificação de votação, é pertinente. A Presidência solicita-lhe que • 
aguarde a verificação de votação, por ocasião da qual a palavra ser-lhe-á ' 
passada em primeiro lugar, em questão de ordem. 

O Deputado Miguel Martini -Aí, vai-se alterar o resultado, Sr. Presidentê. O 
art. 265 é sobre a verificação de votação. Essa verificação já está alterada. 
Diz o Regimento, nos arts. 265 e 266, que o Deputado que não votou' não 
pode participar da verificação de votação. V. Exa. suspendeu os trabalhos no 
meio do processo de votação, e os outros Deputados adentraram no Plenário. 
Agora, qual é o resultado dessa votação que vamos ter? Qual é o resultado 
dessa verificação? Durante esta semana, fui tolhido no meu direito, previsto 
no art. 157, que diz que o Deputado tem de se inscrever, em livro próprio, 
pessoalmente, mas não diz que é de próprio punho. Foi-me negado o direito 
de discutir, apesar de eu ter solicitado à assessoria que me inscrevesse. Há 
momentos em que o Regimento é cumprido com rigor; em outros, com menos 
rigor. 

Assim, gostaria de saber qual é o comportamento da Mesa e da 
Presidência. Vamos seguir literalmente o Regimento ou vamos, de vez em 
quando, atendê-lo? Queria sáber se, durante o processo de verificação, é 
correto suspender os_ trabalhos para que outros Deputados adentrem o 
Plenário e participem da verificação? Esse é o requerimento que faço . 
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o Sr. Presidente _ Todas as vezes em que existe dúv!da sobre o processo 
de votação, 0 Deputado solicita a verificação, e a Pres1denc1a atende o ped1do 
do parlamentar, como o fez agora com o Deputa~~ Paulo P1au. _ 

o Deputado Miguel Martini - Sr. President:, vanos ~eputados nao votaram 
e estão entrando para participar da verificaçao. Eles nao podem f~zer 1sso. O 
Regimento está sendo· agredido

1
mais uma vez. O Deputado Marc1~ Cun~a, 

não estava, 0 Deputado George n~o estava, o Deputado Marco Reg1s nao ., 
estava. Pediria até aos Deputad()S que ~ão v?taram. que, por favor, llvess:m, 
0 mínimo de consideração ao Regimenl? .e nao part1c1passem da venficaçao, 
porque vamos estar observando isso. . o Deputado Olinto Godinho - Vou pedir ao Sr. Presidente que, neste 
impasse, seja feita, então, a recomposição de "q~orum". _ _ 

o Sr. Presidente - A Presidência vai proceder a verificaçao de votaçao. 
o Deputado Marco Régis- Gostaria de esclarecer a V. Exa., Sr..~re~1den~e. 

que, realmente, não participei da votação, ~as tenho co_nsc1e~c1a. Nao 
gostaria que um colega me chamasse a atençao para que nao reg1strasse o 
meu voto. Cada um deve ter consciência disso. . . o Sr. Presidente - A Presidência gostaria de sohc1tar aos Dep~tado~ que 
tiverem alguma questão de ordem a fazer sobre o processo de verificaçao de 
votação que 0 façam neste momento. As outras dúvidas ficariam para depo1s 
do processo de verificação. . . . o Deputado Durval Ângelo - Já que o Deputado ~1guel Ma~1m fez uma 
intervenção incisiva em relação ao Regimento, gostana de lhe d1zer que, no 
processo de votação, não existe questão de ordem. c_omo a m1nha, que estou 
fazendo agora, a dele também está equivocada. Entao, que a Mesa proceda 
à verificação de votação, que é o que o Reg1mento estabelece. 

o Sr. Presidente - A Presidência deseja :sclarecer aos Deputados que 
solicitaram a palavra e suscitaram questoes de ordem que preciSOU 
interromper momentaneamente o processo porque a assessona da Mesa 
solicitou um pequeno prazo para fazer os últimos ajustes no compu~ador, para 
que pudéssemos fazer a verificação de votação pelo processo eletromco. 

o Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, agora houve o prec:edente _da 
suspensão, há poucos instantes, duran~e o processo de votaçao. Então, 
solicito a V. Exa. a suspensão da reumao novamente, para que possamos 
chegar a um denominador comum, para darmos prosseguimento aos nossos 

trabalhos. - d- 1 D tado o Sr Presidente - A Presidência lamenta nao poder aten e- o, . ~pu m 
Sebastião Costa, mas os problemas que tínhamo~ no pa1m:l ja fora 
corrigidos. Temos que concluir 0 processo de venficaçao de votaçao. 
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O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, por existir o precedente e 

considerando que, neste instante, há o espírito de conciliação para o 
entendimento, já que não somos especialistas nesta questão e temos 
dificuldade de avaliar o momento em que está apto ou não, queria que V. Exa. 
reexaminasse a questão. 

O Sr. Presidente - A Presidência, primeiro, gostaria de comunicar aos 
Deputados que passassem a ter o mínimo de atenção sobre o § 4° do art. 
166: questão de ordem só pode ser levantada uma vez. A Presidência já 
prestóu os esclarecimentos devidos: nós tivemos de ter um pouco mais de 
tempo até que o painel fosse preparado para o processo de verificação de 
votação. Corrigido esse problema, a Presidência vai proceder à verificação de 
votação; para tanto: soliciia aos Deputados que ocupem os seus lugares. 

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 20 ·Deputados, votaram "não" 2 

Deputados, totalizando 22 Deputados. Não houve "quorum" para a votação. A 
Presidência a torna sem efeito. 

Questões de Ordem 
Deputado Sebastião Navarro Vieira - Sr. Presidente, muitas vezes V. Exa. 

atropela os fatos. Eu pedi uma questão de ordem sobre o processo de 
votação, e V. Exa. não me concedeu. Eu queria que V. Exa. esclarecesse ao 
Plenário que somente tem direito à verificação de votos os que participaram 
da votação. O Deputado Márció Cunha, por exemplo, não votou e participou 
do processo de votação. 

Era essa a questão de ordem que eu queria levantar, porque já houve 
definição da Mesa, Sr. Presidente, de que quem chega depois não participa 
da votação. Mas Deputados que chegaram depois da votação participaram do 
processo de verificação. 

Era essa a questão de ordem que eu queria levantar em tempo oportuno e 
que V. Exa. não me concedeu. 

O Sr. Presidente - A Presidência vai responder formalmente a questão de 
ordem levantada por V. Exa. Em primeiro lugar, gostaria de esclarecer que 
existe um equívoco aqui e a Presidência percebe isso 'desde o início do ano. 
A Presidência não interrompe ninguém. Em todos os momentos, é a 
Presidência que concede a palavra a cada um dos Deputados que a solicita. 
E, no processo de votação, não pode conceder a palavra, não a V. Exa., mas 
a ninguém. Essa é a regra geral. O processo de votação não pode ser 
interrompido. 

O Deputado Sebastião Navarro Vieira - V. Exa. me permite, mas eu levantei 
uma questão de ordem sobre o próprio processo de votação . 
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o Sr. Presidente - Segundo, não existe nenhuma decisão da Mesa sobre a 

questão de ordem levantada por V. Exa., muito pelo contrário, a regra geral, 
que vale e sempre valeu dentro da Casa, é o resultado do painel no processo 
de verificação. É isso que vale. _ o Deputado Adelmo Carneiro Leão - Quero, nesta questao de ordem, 
ajudar um pouco a nossa reflexão, para a solução desse problema. Pnme1ro, 
se fosse mantida essa orientação expressa pelos Deputados Miguel Martm1 e 
Sebastião Navarro; todos nós: correríamos o risco de sofrer ess~ 
constrangimento que. houve _agora, durante a verificação de votaçã'?? de. 
Deputado estar fiscalizando quem estava ou não .presente aqu1. Acho que 
isso é constrangedor para nós. 

Segundo, essa prática é extremamente difícil de ser mantida. _Há ';luito 
tempo, existe a ocorrência de Deputados que, durante a venficaçao, vem e 
voltam. Acho que isso não compromete os processos que ocorrem no 
Plenário. No momento em que se faz a verificação de votação, considerando 
que 0 número de Deputados em Plenário não é suficiente para o "quorum" 
desejado para o resultado final, a conduta da Mesa é fazer ~ chamada. para 
recomposição de "quorum". Logo em seguida, a votaçao podera ser 
renovada e os Deputados presentes votarão. Apenas alteraria o tempo de 
votação. Como neste processo, neste momento, não há obstruç_ão, po~ causa 
do acordo realizado, esse questionamento é absolutamente d1spen~vel. O 
questionamento da manutenção do rigor do Regimento não alt~ra a 1_og1ca ~o 
processo. O que queremos é consolidar o processo de v~taçao. Ha ou nao 
número suficiente de Deputados, no momento da verificaçao, para consolidar 
o processo de votação? Isso já aconteceu outras vezes: _ . 

Se os Deputados quiserem manter essa onentaçao, fe1ta pelo 
encaminhamento do Deputado Miguel Martini, sugiro que, em vez de ficar 
dizendo que 0 Deputado não pode votar porque entrou após a votação, 
ficasse na porta, impedindo que o pessoal entrasse. Sug1ro que o Presidente 
coloque, na porta, dois seguranças ou dois policiais que não perm1tam que o 
Deputado entre durante o processo de verificação. . 

o Deputado Miguel Martini - Só estou estranhando porque fo1 o PT que 
inaugurou essa fiscalização e adotou a atitude de se~pre reclamar de 
pessoas que não tenham participado do processo de votaçao e part1c1pam do 
processo de verificação. E engraçado que •. depois que wa goverms~, muda 
completamente seus principies. Estou mUJto preocupado com 1sso. E dever 
de cada parlamentar zelar para que o Regimento Interno seja _::umpn~o 
fielmente, uma vez que a única arma de que o Deputado de Opos1çao d1spoe 
é o Regimento. É uma pena que esses critérios tenham mudado. 
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Sr. Presidente, na verificação de votação, V. Exa. percebeu que havia 22 

Deputados em Plenário, "quorum" que não permite nem que continuemos 
nossa reunião, para o que precisamos de 26 Deputados. Solicito a V. Exa. 
que faça a recomposição ou que encerre, de plano, a reunião. Com 22 
Deputados, não dá para continuar a reunião. 

O Sr. Presidente- A Presidência esclarece ao Deputado Miguel Martini que, 
no dia 18/12/97, o Presidente Romeu Queiroz, respondendo a uma questão 
de ordem, determinou que a Presidência respeite e considere o resultado do 
painel. A Presidência ma'ntém essa decisão. 

No processo de verificação, a Presidência percebeu a presença de vários 
Deputados que não fizeram uso do painel e não participaram do processo de 
verificação de · võtaÇão. ·Foram registrados 22 votos 'no painel, mas a 
Presidência verificou que havia mais ou merios 30 Deputados em Plenário. 
De qualqúer forma a votação está seni efeito. · •· 

O Deputado João Batista de Oliveira - Sr. Presidente, gostaria de dizer que 
me senti agravado com a ação do Deputado Miguel Martini, que se comportou 
como um capataz neste Plenário. Gostaria de saber se nosso Regimento 
comporta patrulhamento policialesco à ação de- Deputado, até apontando 
nomes. Louvo a elegância do Deputado Sebastião Navarro Vieira, que 
questionou que alguns Deputados não votaram, e manteve a dignidade de 
não declinar nomes. O assunto, sendo tratado de acordo com o Regimento, 
tem que ser genérico. 

Por apontar nomes, o Brasil ficou 30 anos parado na história, no 
obscurantismo, cassando, banindo, executando e torturando pessoas. 
Gostaria de dizer a V. Exa. que me senti ofendido- meu nome não foi citado -
pelo patrulhamento militaresco do Deputado Miguel Martini, que se comportou 
como um capataz. 

Temos um acordo para a votação. Proponho a V. Exa. que retomemos a 
discussão para que o acordo seja efetivado e a votação seja feita. Há projetos 
que já foram acordados por várias bancadas. Obrigado. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - A Presidência suspende a reunião por 1 O minutos, para 

entendimentos entre as Lideranças. Estão suspensos os nossos trabalhos. 
Reabertura da Reunião 

O Sr. Presidente - Estão reabertos os trabalhos. Com a palavra, pelo art . 
164 do Regimento Interno, o Deputado Miguel Martini. 

O Deputado Miguel Martini - Sr.· Presidente, gostaria de confirmar se 
disponho de 1 o minutos para explicações pessoais. 

O Sr. Presidente- V. Exa. dispõe de 10 minutos . 

~~----------------------------------------------------------__J 
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o Deputado Miguel Martini - Primeiramente, gostaria de reg~strar a minha 

insatisfação pela maneira deselegante como o Deputado Joao Bat1sta de 
Oliveira se dirigiu a minha pessoa. _ 

Em segundo lugar, quero dizer que estou de pleno acordo com a resoluçao 
baixada pelo então Presidente Deputado Romeu Queiroz, pela qua~, n~ 
processo de verificação de votação, utiliza-se o painel el:trônico. Mas_ nao fo1 
0 que houve aqui, hoje. Entre o pedido de verificaçao de votaçao e ~ . 
verificação efetiva, houve a suspensão dos trabalhos, que fez com que se . 
alterasse o processo de votação. .. . .. 

É comum que um Deputado esteja aqui atrás, não participe do processo de 
votação, e, ao se fazer a verificação, o painel mostre. Não foi o que houve: 
porque se suspendeu a reunião. Imaginem se votamos, com 20. Deputados, 
suspende-se a reunião por 5 ou 1 O minutos, e os Deputados que estavam em 
casa chegam e passam a fazer parte do processo de verificação, sem discutir 
ou saber o que está sendo votado. 

A nossa revolta e a nossa fiscalização foi nesse sentido. Dizer que esse 
procedimento sempre foi utilizado aqui pela Oposição; dizer que faz parte das 
pressões políticas desta Casa e das comissões? Que os Deputados 
pressionem para aquilo que julguem conveniente. Cada Deputado se de1xa 
pressionar ou não, de acordo com a sua personalidade e com a sua postura. 
Dizer que sim, enquanto éramos da Situação, no Governo pass<Jdo? O 
Deputado João Batista de Oliveira também era situação no Governo passado. 

Fomos fiscalizados aqui, fomos pressionados. Lembro-me de que por 
diversas vezes o Deputado Durval Ângelo, nesta tribuna, disse o nome de 
cada um dos Deputados e que deveriam votar assim ou assado. Lembramo-
nos daqueles cartazes em que fomos para as rua~ como traidores de Minas. 
Várias vezes pediram a lista de votação. Esse e um procedimento normal 
nesta Casa. 

Gostaria que ele revisse o que falou. Se ele tem esse conceito de capataz, 
dele ou de outras pessoas, que pense por ele e não venha tr~nsferir isso para 
outros parlamentares. A Oposição, nesta Casa, tem a funçao de proteger e 
fortalecer este Poder. A única defesa da Oposição é o Regimento Interno. 
Exigir que se cumpra o Regimento Interno não é agredir ninguém .. S~ o 
Regimento for cumprido, a democracia estará sendo respe1tada; os d1re1tos 
estarão sendo respeitados. 
causa~me estranheza o fato de chamarem de patrulhamento conversar 

com os Deputados e até mesmo citar nomes de Deputados. O Deput~do 
Jorge Eduardo de Oliveira fez questão de não votar; o Deputado Marco Reg1s 
fez questão de não votar. Porém, faz parte do processo que eu levante a 
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questão. Isso não quer dizer que esteja desrespeitando algum companheiro. 
Se algum companheiro se sentiu desrespe~ado, peço desculpas, porque a 
intenção não é essa. A intenção é respeitar o Regimento Interno e os acordos 
que são feitos nesta Casa. 

Lamentavelmente, o Deputado se precipitou. Acho que o Deputado foi 
infeliz. Ao mesmo tempo em que eu falava de um lado, ele falava do outro. 
Cometeu a mesma falha, se é que houve uma falha. Acredito que cada 
Deputado tem plena personalidade para se portar da maneira como achar 
que deve, contra ou' a favor das pressões. É lamentável o que ele disse. Não 
aceito essa pecha que ele colocou. Se vale para ele, não vale para mim. Acho 
que ele. deveria ter a hombridade de reconhecer a precipitação do que fez, 
talvez no calor das emoções. . ' · 

Está feito o meu registro. Aceito perfeitàméille que ácontéçam as decisões 
e deliberações dá Mesa. Se houver uma votação, se for pedida a verificação 
e ela se fizer imediatamente pelo processo eletrônico,"·respeitareinos. Porém, 
houve um fato novo que foi a suspensão dos trabalhos. Por isso, a nossa .. , 
reprovação do fato de aqueles Deputados que estavam fora terem votado._ · 
Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, pelo art. 164 do Regimento Interno, o 
Deputado João Batista de Oliveira. ·~ 

O Deputado João Batista de Oliveira• - Eu não gostaria de alimentar mais 
essa discussão, mas reitero tudo o que disse, porque me senti agredido 
quando o Deputado saiu apontando: "fulano, fulano e fulano". É por causá de 
dedo-duro que o Brasil matou, expulsou e baniu muita gente. Temos que ter 
aqui ... 

O Deputado Miguel Martini- Sr. Presidente, eu gostaria ... 
O Sr. Presidente - A Presidência não pode, de forma alguma, estimular a 

discórdia em Plenário. Os dois Deputados tiveram o direitO 'de falar pela 
primeira vez e também pela segunda. A Presiaência gostaria de dar por 
encerrada essa questão. Concederá a palavra ao Deputado João Batista de 
Oliveira, para que ele possa concluir o seu pensamento, e, logo depois, 
entraremos em outra fase dos nossos trabalhos. 

O Deputado Miguel Martini - V. Exa. estaria cOncedendo a palavra duas 
vezes para ele e uma para mim. · 

O Sr. Presidente- O Deputado João Batista de Oliveira está com a palavra. 
O Deputado João Batista de Oliveira• - Sr. Presidente, eu gostaria de não 

dizer mais nada. · ' 
·Questões de Ordem 

O Deputado Paulo Piau·- Sr. Presidente, em nome do PFL, gostaríamos de 
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lamentar o episódio acontecido aqui na parte da manhã, em que mais u_ma 
vez abandonamos aquilo que há de mais sagrado nesta Casa, que e o 
Regimento Interno. Esse processo de verificação de votação foi, na verdade, 
uma deturpação da ordem, e gostaríamos de de1xar reg1strado o. nosso 
protesto. E queríamos deixa: um recado para o D~putado ~urval Angelo. 
Ontem, ele fez manobras grosseiras aqui, neste Pl_enano, e hoJe semamfe~ta 
da mesma forma. Acho que ele está gostando mUlto de ser govern1sta. Alias, _ 
é interessante como as pessoas se transformam, e ~ PT, de uma mane1ra -: 
geral, está uma verdadeira metamorfose ambula~te, nao no aspecto daquela 
música famosa, mas no da conveniência. E um part1do que semp~e 
admiramos, mas fica a nossa indignação com um comportamento tao 
explícito nesta Casa. _ . . . , 

Gostaríamos de dizer também que o Deputado Joao Bat1sta de 0~1ve1ra _e 
uma pessoa que aprendemos a admirar nesta Casa, mas acho que nao cab1a 
uma palavra tão forte como essa. Acho demais, Deputado, chamar um 
companheiro de "capataz". Depois V. Exa. devena conversar com o Deputado 
Miguel Martini para dizer que não foi bem isso que qws d1zer; . 

E quero, mais uma vez, parabenizar o Deputa~o" Marco R~1s, que gu~rdou 
a sua coerência. O seu partido tem um "slogan : A cnse e uma qu~stao de 
caráter", e sou obrigado a elogiar a coerência do Deputado Marco_ Reg1s, que 
adentrou 0 Plenário após a votação e teve a hombndade de nao votar na 
conferência dela . Fica aqui o nosso registro. Muito obrigado. . 

o Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, lambem em 
nome da Bancada do PSDB, lamento esses acontecimentos aqUI nesta 
manhã, no que tange à disciplina do Regimento Interno, que tem de ser 
obedecida. Sabemos que os equívocos podem acontecer, mas. agor~ 
devemos desarmar os espíritos, porque já estão acontecendo conflitos ha 
vários dias. o Deputado Durval Ângelo vai à tribuna, ofende as pe~soas, e 
hoje o nosso companheiro Miguel Martini recebe a pecha de "capataz · 

Reconheço no Deputado Miguel Mart1n1 um homem competente, que 
procura valorizar esta Casa, mas que procura também obedecer ao 
Regimento Interno. E cada um tem uma mímica, tem um? forma ~e se 
expressar, ou falar em tom mais alto ou ma1s ba1x~ e 1sso e expressao da 
alma. Reconheço também na figura do Deputado Joao Bat1sta ~e Ollv~1ra um 
dos Deputados mais atuantes, consistente, um homem que e padrao para 
todos nós, Deputados. , . 

Então, eu queria pedir aos colegas que procuremos, com os esp1ntos , .. 
desarmadOS, conviver de uma forma mais ética, COm um CUidadO ~a10r no 
que tange ao tratamento às pessoas. Somos todos irmãos neste Plenano, em 
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que pese ao fato de às vezes deixarmos extravasar as emoções, devemos 
tentar segurá-las. Comigo também isso acontece muitas vezes. Entretanto, 
como políticos, temos uma qualidade básica, que é o espírito de conciliação. 
Somente o nosso Governador é que até hoje não se mostrou sensível a esse 
espírito. 

Portanto, gostaria de parabenizar o ilustre Deputado Miguel Martini, por 
tudo o que tem feito junto conosco na Oposição. Seu trabalho é reconhecido 
até mesmo pelo Presidente, na Comissão de Fiscalização Financeira. Sem 
querer fazer média, gostaria de dizer que o ilustre Deputado João Batista de 
Oliveira também é um paradigma para todos nós. O que queremos é paz e 
vamos. prosseguir. Gostaríamos também de. engrandecer a postura e 
reconhecer· o' cáiãter irreparável do nosso Deputado Marco Régis, que, 
embora muitas vezes-apóie o Governo, teve a honestidade de dizer em alto e 
bom som: "Eu entrei, mas não votei". Esse deveria sei o comporta~ento de 
todos nós. Muito obrigado. 
· O Sr. Presidente - A Presidência vai renovar a votação do parecer da 
Comissão de Justiça sobre a constitucionalidade do Projeto de Lei 
Complementar n° 12J9g, do Deputado Pastor George, que dispõe sobre a ·· 
política estadual de preparação do servidor público para a aposentadoria. O . 
parecer teve sua discussão encerrada na reunião ordinária do dia 21/10/99. 
Em votação, o parecer. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram.(- Pausa.) Aprovado." Arquive-se o projeto. 

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Rêmolo Aloise, em que 

solicita, na forma regimental, que o Projeto de Lei n° 448/99, que revoga a Lei 
n° 12.459, de 13/1/97, e a Lei n° 12.763, de 14/1/98, seja incluído em ordem 
do dia do Plenário, uma vez que a Comissão de Fiscalização Financeira 
perdeu o prazo para emitir parecer. Em votação, o requerimento. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)· 
Aprovado. Cumpra-se. 

2" Fase 
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta fase, a Presidência . 

vai passar à 2" Fase da 2" Parte da reunião, com a discussão e a votação das 
proposições constantes na pauta. . 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Márcio Cunha, ' 

em que pede a inversão _da pauta da reunião, de modo que sejam apreciados·' 
em primeiro lugar, nesta ·ordem, as seguintes proposições em fase de ' 
discussão:. Projeto de Resolução n° 433/99, Propostas de Emenda à. 
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Constituição n°s 22 e 23/99, Projeto de Resolução n° 309/99, Projeto de Lei 
Complementar n° 4/99, Projetos de Lei n°s 405, 510, 108, 110, 126, 134, 150, 
151, 201, 228, 279, 301, 363, 517 e 88/99. Em votação, o requerimento. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. 

Votação, em 1° turno, do Projeto de Resolução n° 578/99, da Mesa da 
Assembléia, que dispõe sobre a estrutura da Secretaria da Assembléia 
Legislativa e dá outras providências. A Mesa da Assembléia opina pela 
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta .. 
Emendado em Plenário, voltou 6 projeto á· Mesa da Assembléia, que opina ., 
pela aprovação das Emendas n°s 19 e 20, que apresenta; e pela rejeição das'" 
Emendas n°s 1 a 3; 6 a 13; 15 a 18 e do Substitutivo n° 2, ficando 
prejudicadas as Emendas n°s 4, 5 e 14, contempladas no Substitutivo n° 1. 
Nos termos do inciso IV do art. 179 do Regimento Interno, será submetido a 
votação, primeiramente, o Substitutivo n° 1. Com a palavra, para encaminhar 
a votação, o Deputado Paulo Piau. 

O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Srs. Deputados, pessoas 
presentes nesta Casa, eu gostaria, mais uma vez, de pedir aos companheiros 
que prestassem bastante atenção na hora do voto. Pedimos aqui, mais uma 
vez, que possamos votar contrariamente a este Projeto de Resolução n° 
578/99, da Mesa, em que pese ao respeito que temos. Porém, estamos 
negociando um principio - o principio do recrutamento amplo e o principio do 
recrutamento limitado, o principio da segurança para esta Casa e o principio 
da abertura que daríamos para pessoas de fora desta Casa ocuparem 
posições de tanta importância, como é o caso do cargo de Secretário-Geral 
da Mesa e como é o caso, que não está em julgamento agora, do cargo de 
Diretor-Geral da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. 

Não quero ser repetitivo, mas o nosso argumento passa pela história desta 
Casa. Temos uma Casa Legislativa que é referência para o Pais inteiro. 
Todas as ações que esta Casa desenvolve têm sido para fortalecer o 
processo legislativo. Acho que, em que pese a alguma exceção, não temos o 
que reclamar do serviço que o corpo permanente desta Casa presta ao 
trabalho dos Deputados, por isso mesmo a Assembléia Legislativa está dando 
certo, servindo de referência para outras Casas do País inteiro. Essa é uma 
mudança, e ontem o Deputado Adelino de Carvalho, que não está aqui, 
chamou a nossa atenção para o fato de que não estávamos querendo 
mudanças. Não é nada disso. Queremos mudanças, desde que elas sejam 
corretas, desde que sejam seguras, desde que nos dêem a certeza de que 
trará retorno para os Deputados, para a Casa e, sobretudo, para o povo do 
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Estado de Minas Gerais. 

O nosso requerimento, que não chegou a ser aprovado ontem, tinha 0 
obJe!IVO de prorrogar a . discussão deste projeto, exatamente para que 
pudessemos detalhar ma1s e - quem sabe? -, dentro desse principio, nos 
convencer de que essa alteração seria benéfica. Mas o requerimento não foi 
~ubmelldo a JUlgamento, em função do requerimento do Deputado Durval 
Angelo, a quem chamamos de Dom Durval Ângelo porque está parecendo 
ma1s Dom do que Deputado, o qual pediu a não-alteração da pauta 
estabelecida ontem. 

Mas gostaria de pedir, com ~oda a veemência, que os Deputados, neste 
momento, em que uma decisão muda um comportamento de 50 anos desta 
Casa, tivessem a consciência plena e tranqüila. Sei que esta Casa é sábia 0 
que votar. será co':l.~abedo~ia. Méu voto é contrário, mas saberei respeita; 0 
voto desta Casa, para que lado for, pois somos maduros e cónscientes. Mas 
nesta última . etapa que regimentalme-nte estamos vivendo, que é a d~ 
encaminhamento da votação, quero cham-ar os Deputados à reflexão chamar 
a. consciência'de cada um, para que tomem a melhor decisão para esia Casa. 

Relatamos ontem a colocação de pessoas leigas ao processo. Uma pessoa 
que tenha vivência com o Legislativo sabe como esta Casa é complexa. Os 
Deputados de pnme1ro mandato talvez ainda não tenham entendido bem a 
complexidade que é e~ta Casa Legislativa. As vezes, a mudança de uma 
palavra ou. de uma ~1rgula muda o entendimento de uma lei. Vejam a 
responsabilidade que e o processo legislativo desta Casa. Existe um outro 
lado, também, que é o da administração dos recursos desta Casa. A 
Assembléia tem mais de 3 mil servidores, e, somente nos gabinetes dos 
Deputados são, aproximadamente, 1 .600 pessoas, numa ação espetacular, 
que consideramos um processo de mudança empreendido por esta Casa. 
Volto a repetir: anteriormente todos os servidores de gabinetes eram 
serv1dores da Casa, e hoje temos servidores contratados por intermédio do 
recrutamento amplo, que foi uma medida acertada, evitando problemas de 
ordem administrativa e trabalhista para a Assembléia Legislativa. Esses 
cargos do corpo pemnanente, que exige recrutamento limitado vão comandar 
a vida financeira desta Casa, cujo orçamento é maior do qu~ o de qualquer 
Prefeitura do Estado. Talvez não seja maior do que o orçamento de Belo 
Honzonte, mas, entre os outros 852 municípios, com certeza poucos têm um 
orçamento maior, com alguma exceção que possa haver. São mais de 
R$300.000.000,00 que estão ai para ser administrados. Nossa preocupação 
pode ser conservadora, mas existem muitos interesses envolvidos nesse 
processo. Quando colocamos uma pessoa da Casa, é alguém em quem 
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confiamos e que tem responsabilidade para com a Casa. Quando trazemos 
uma pessoa de fora, que tem apenas compromissos políticos com o 
Presidente desta Casa, ficamos vulneráveis. _ 

Estamos chamando a atenção dos parlamentares para a questao da 
transparência. Fazemos parte deste Poder e o queremos o mais transparente 
possível. Já apanhamos demais para criar outras formas de ser malhados, e 
essa será uma brecha que se abre, por causa da desconfiança do povo, que . 
está tão angustiado com O político_ brasileir!;:l. Temos que fazer de ~udo para, 1 
não dar margem à dúvida para o público ou para parte da 1m prensa,,. 
relativamente à lisura do processo_ que se desenvolve nesta ~asa, nas 
demais Casas Legislativas ou no poder público de maneira geral; e um dever 
nosso. 

Portanto, usando a expressão que o Deputado Ermano Ba~ista usou 
anteontem, na Comissão de Constituição e Justiça, "isso pode nao parecer 
nada hoje, pode parecer uma coisa pequena, mas pode ser aquela fissura 
numa barragem de terra, que começa apenas pingando uma gota, mas qu~, 
de repente, torna-se causa do desmoronamento de uma grande barrag_em . 
Esta Casa é uma barragem sólida, é uma Casa respe1tada, e, a part1r do 
momento que começarmos a fazer alterações que não sejam devidamente 
discutidas, podemos estar abrindo exatamente essa fissura nessa barragem 
de terra, e este Poder pode vir a desmoronar algum d1a. O . ma~r 
desmoronamento não é o da produção desta Casa, mas o da desmor~hzaçao 
que nós, como parlamentares, podemos ter da opinião pública. Isso e_ o que 
temo. Por isso, peço aos Deputados que votem contrariamente ao Projeto de 
Resolução n° 578, que está em processo de votação. _ 

o Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votaçao, o Deputado 
Agostinho Patrús. _ o Deputado Agostinho Patrús - Sr. Presidente, Srs. Dep~~dos; gostana 
aqui por determinação do meu líder, Deputado Hely TarqUimO, concorda! 
com' as palavras do Deputado Paulo Piau a respeito do proje!o em pauta. E 
um projeto que já foi exaustivamente debatido. Gostana, entao, de d1zer do 
posicionamento contrário da nossa bancada e solicitar aos companh~1ros que 
possamos, para dar agilidade aos nossos trabalhos, vo~r es~e projeto, u~a 
vez que todos os argumentos já foram apresentados, nao so na d1scussao, 
mas também agora brilhantemente pelo Deputado Paulo Piau, nesses 10 
minutos de encaminhamento. . o Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - Com a palavra, para encaminhar 
a votação, o Deputado Anderson Adauto. . . 

o Deputado Anderson Adauto• - Srs. Deputados; ja estou no meu quarto 
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mandato_ Quando cheguei aqui em 1987, conheci a Casa funcionando de 
forma diferente também. Fico feliz, 12 anos depois, pelos Deputados 
aprovarem o sistema que hoje funciona na Casa, ou seja, de funcionários 
efetivos_ Há um lusco--fusco no meio de um outro grupo, que não sabemos 
verdadeiramente muito bem como está, porque essas pessoas estão naquele 
processo de estabilidade definido pela Constituição de 1988. E temos os 
funcionários de gabinete, que são de recrutamento amplo_ Se voltarem no 
tempo, se fizerem uma retrospectiva, poderão perceber que quem solicitou 
uma mudança, pela primeira vez, e naquele momento foi extremamente mal-
compreendido, foi esie Deputado que ocupa a tribuna. Entendia que era 
absurda à forma ·como funcionavam os nossos gabinetes. A proposta de se· 
mudar_' o processo, para que tivéssemos um quadro definido, como temos 
hoje, êom o- número de funcionários igual para todós, não há um Deputado de 
primeira ou de segunda linha, foi feita por mim_ 

Chegando aqui, não aceitei um estado de coisas e propus a mudança. 
Folgo em saber que'hoje todos a aprovam. Gostaria que os companheiros 
voltassem atrás e pesquisassem. Na época, era 1 °-Secretário desta Casa o 
Deputado José Laviola, e Presidente, o Deputado Neif Jabur. Foi este 
Deputado que ocupa esta tribuna, que solicitou, pela primeira vez, uma 
mudança na estrutura, porque era absurdo o que se via aqui. Os Deputados 
mais antigos tinham o número de funcionários que queriam, mas os novos 
tinham uma dificuldade muito grande para trabalhar. Confesso que isso foi um 
avanço, foi bom para todos. Tanto é assim, que todos a aprovam. 

Muito bem, hoje tenho a honra e a satisfação de, no quarto mandato, 
presidir a Casa. Observo uma lógica interessante: o Deputado tem condição 
de chegar ao seu gabinete e fazer a indicação de todos os funcionários que 
ali trabalham. Só que, na estrutura da Casa, não pode ter nenhuma pessoa. 
O que estou propondo é apenas isso, como Presidente, hoje: a mudança de 
uma só pessoa. E para quê? 

Respeito a tese de a Diretoria-Geral, que é o maior cargo, continuar a ser 
conduzida por um funcionário estatutário, de carreira_ Diga-se de passagem, 
depois de apresentado, o projeto está sendo encaminhado em comum 
acordo. Concordamos com todos que desejaram propor mudanças razoáveis, 
que não mudavam a essência do projeto. O relator, Deputado Gil Pereira, em 
nome da Mesa, acatou-as. 

Tenho a-humildade-de éonfessar'que não tenho tempo para acompanhar a 
documentação que chega no momento em que tomamos a decisão. Então, a 
minha proposta é ter uma pessoa, dentro da lógica dos Deputados, e não, 
efetivamente, da Casa, que é composta não só por funcionários, mas também 
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por Deputados. E isso, no meu entendimento, é até estimulante à integração. 

Não quero criar polêmica sobre quem é mais importante: aqueles que 
prestam um concurso apenas na vida ou nós, que prestamos concurso de 4 
em 4 anos? Não quero discutir. Poderia dizer também que, em todos os 
lugares -sem exceção de nenhum local -, o Presidente tem abertura, e a lei o 
favorece, dá-lhe condições, de forma sábia, para isso. 

No Brasil, todos os órgãos, merios na Assembléia Legislativa de Minas 
Gerais; no exterior, talvez, nos órgãos mais importantes, mais estratégicos, 
como a CIA, o FBI, o Presidente tem. esse direito. Mas na Assembléia 
Legislativa de Minas, o Presidente desta bisa tão grande, tão complexa, nãO 
tem o direito de indicar uma só pessoa. A administração tem que ficar 
exclusivamente na mão dos funcionários da Casa. 

Tive a coragem e a humildade de reconhecer que não tenho tempo de 
acompanhar a produção desses documentos que chegam para eu assinar. 
Tive a humildade de confessar aos senhores que não tenho tempo de, 
depois, fiscalizar se aquelas decisões que tomei nas reuniões semanais estão 
sendo aplicadas rigorosamente dentro do que foi decidido pela Mesa. 

Da mesma forma que tive a humildade de confessar que não tenho esse 
tempo, tenho também coragem de propor mudanças, porque entendo que a 
assinatura que o homem público põe no papel hoje pode ser o seu martírio 
amanhã. E quem já foi Prefeito sabe muito bem disso. 

Portanto, não estamos desmontando em nada a Casa. Nessa estrutura tão 
complexa e tão grande de mais de 4 mil pessoas, estamos colocando apenas 
uma pessoa para trabalhar sob a ótica dos Deputados, sob a minha, hoje, na 
condição de Presidente desta Mesa. 

Dentro de um ano e pouco, estarei saindo. Se quiserem revogar e voltar ao 
esquema que era antes, deixar a casa hermeticamente fechada, como 
querem os funcionários, que a deixem. Tanto é que, no meu projeto inicial, 
coloquei prazo para acabar, porque sou passageiro. Mas não tenho dúvida de 
que fiz um bem para esta Casa, para o todo desta Casa e, principalmente, 
para os Deputados. 

Cabe aos Deputados, e não à direção, e não ao funcionalismo, dirigir a 
Casa. Quem deve dar as diretrizes aqui deve ser os Deputados. Pelo que vi 
no passado e em alguns momentos, essa coordenação, esse mando fugiu 
das nossas mãos. 

Estou restabelecendo essa condição para o Poder. Tenho plena 
consciência do que estou fazendo, tanto é que não fui pedir voto para 
nenhum Deputado. Cada um· que vote de acordo com a sua consciência. 

Entro no segundo ponto maldosamente colocado por um Deputado, ontem, 
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que, no ~omento em que se discutia esse projeto, leu algumas notícias sobre 
corrupçao. Quero responder a esse Deputado que eu poderia muito bem 
trazer, com todos os detalhes, a concorrência pública do processo de reforma 
dos gabmetes qu':' eu cancelei. Isso ocorreu, porque eu disse que eu não iria 
ace1t~r contlnua~o de processos que poderiam ser definição em processos 
lic1tatonos. Eu nao admitiria continuação nem prorrogação. 

Esse projeto de reforma dos gabinetes custaria aos cofres desta Casa 
R~344.000.00,00 num processo de prorrogação de contrato, que abortamos, 
nao aceitamos. Aprove1to aqui para pedir desculpas aos Deputados que estão 
hoje em local em que não gostariam de estar. Fizemos o processo licitatório 
que fc::>i demorado,_ f~i apr9vado e concluído agora. A mesma reforma custará 
a esse t'oder e aos cofres do Estado menos de R$150.000.000 00 

Então, não pOsso_ ~ceitar a tese de que cis funcionários que vêm .de fora são 
d:sonestos e que os funcionários dàqui de dentro' são vestais. Não aceito e 
nao adm1to essa tese. Acho que temos funcionários bons corretos e .. 
funcionários ruins e desonestos fora e dentro da Casa. ' 

Eu tive a preocupação de fazer a minha escolha. Se meu projeto for 
aprovado, todos os senhores já conhecem o nome da pessoa que já está me 
assessorando, provis~ri~m~nte, nesses pouco mais de oito meses, período 
em que estou na Pres1denc1a: ele se chama João Franco e eu respondo pela 
honestidade e pela correção dele. Meu muito obrigado. . 

O Sr. Presidente - Com a palavrà, para encaminhar a votação, o Deputado 
Eduardo Hermeto. 

O Deputado Eduardo Hermeto* - Meus caros colegas, Sr. Presidente neste 
momento, não poderia deixar de colocar a minha posição com rela~o ao 
projeto em pauta. · _ 

Estou convencido de que esse projeto é um erro. Ele consiste numa falha 
com_o muito bem disse o Deputado Paulo Piau, que explicou cada detalhe d~ 
h1stona. desta Casa e d~ que representa essa pequena modificação que 
ocorrera a partir da poss1vel aprovação desse projeto e que precedente se 
abre com esse projeto. · 

Quanto aos argumentos de V. Exa., Sr. Presidente, acredito que V. Exa. 
tem, s1m, na estrutura que foi fornecida ao gabinete da Presidência, de ter 
uma pessoa de fora, de sua confiança, para acompanhar controlar para 
estar ~o dia-a-dia, a cada momento nesta Casa. Acho qu~ o gabin~te da 
Pres1denc1a tem, talvez, _três ou quatro vezes o número de funcionários que 
pode ter o gabmete de nos, os demais Deputados. 
. Acredito que V. Exa., que já está aqui há 12 anos e que fez transformações 
Importantes e só por isso está sentado aí, pelo reconhecimento das 
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transformações que fez, porque não ac~edito que ninguém chegue a es:a 
cadeira sem passar por aqu·, de forma sena, de forma honrada, mas eu nao 
poderia deixar de colocar a minha posição. A meu ver, neste momento, V. 
Exa. comete uma falha. . 

Talvez hoje v. Exa. esteja usando do seu pod~r de Pres1dente para ud: 
imediatismo ou, me permita, até, por vaidade. Nos,. Deputados, temos 
pensar bastante, porque estaremos assina~do embaiXO de um precedente: 
Devemos pensar porque somos os responsave1s. . .. .., 

o Sr. PresidenÍe- Com a palavra, para enCaminhar a votação, o \)eputa~o ,, 
Marco Régis. · · d d o Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a Banca a ~ 
PPS é hoje composta por cinco Deputados, quatro dos qua1s _co . 
experiê~cia c~mo ex-Prefeitos. Um deles, o Deputado Fábio Av:lar, nao fo1 
Prefeito, mas foi executivo da COPASA, Presidente da Assoc1açao Bras11e1ra 
de Engenharia Sanitária e Vice-Presidente da Soc1edade Mme1ra de 

Engenheiros. . . · d · de 
Na Constituição Federal de 1988, o legislador const1tumte_ 1n u~1u o po_ r 

público a adotar o regime jurídico único. Dez anos depo1s, ca1 o reg1me 
jurídico, cai a estabilidade do servidor público, e tudo va1 por terra. Isso 
demonstra a fragilidade da administração pública e a necessidade de 
mudanças permanentes. _ 

A Bancada do PPS vai votar favoravelmente ~o projeto de resoluçao, 
porque entende que cabe ao Presidente da Re~ublica,. ao. Governador do 
Estado, ao Prefeito e ao Presidente da Assemble1a Leg1slat1va definir quem 
quer a seu lado para exercer um papel de confiança.: . . de o Presidente confessou que não tem cond1çoes de v1g1ar tudo e 
acompanhar tudo; precisa de uma assessoria de sua estnta confiança. . 

Como Prefeito, tivemos uma experiência interessante e_m nossa c1dade. 
Encontramos uma Prefeitura em que os cargos de Tesoure1ro e de Contador 
eram de confiança, 0 que achávamos absur~o. porque ensejava desv1os n: 
administração. No cumprimento da ConstltUiçao de 1988, e~1g_1mos que esse 
cargos fossem preenchidos por meio de concurso publico. Mas, para 
compatibilizar, criamos uma chefia de Depa~amento de Fmanças, que, numa 
cidade pequena, equivale a Secretaria Mun1c1pal: O chefe do Departamento 
de Finanças vigia 0 Tesoureiro e o Contador e e o homem de confiança do 

Prefeito. 
Com esses argumentos, queremos dizer que o PPS vai votar pela 

aprovação do projeto de resolução. o Sr. Presidente (Deputado José Braga) - Vem á Mesa requerimento do 
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Deputado Hely Tarqüínio, em que solicita, na forma regimental, a votação 
destacada da Emenda n° 1 O ao Substitutivo n° 1 do Projeto de Resolução n° 
578/99. A Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 
XVIII do art. 232 do Regimento Interno. 

Vem á Mesa requerimento do Deputado Sebastião Costa, em que solicita, 
na forma regimental, a votação destacada da Emenda n° 12 ao Projeto de 
Resolução no 578/99. A Presidência defere o requerimento, de conformidade 
com o inciso XVIII do art. 232 do Regimento Interno. 

Em votação, o Substitutivo n° 1, salvo emendas e destaques. Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. Com 
a aprovação.do Substitutivo n° 1, ficam prejudicadas as Emendas n°s 4 e 5. 

Em. votação, as' Emêndas n°s 19. e 20, qúe receberam parecer pela 
aprovação. Os Deputados que as aprovam···permarieçam ·como se encontram. 
(-Pausa.) Aprovadas. Com a aprovação da Eiiien'da n° :20, fica prejudicada a 
Emenda n° 14. . . . . ' . 

Em votação, as Emendas n°s 1 a 3, 6 a 13, 15 a 18, que receberam parecer 
pela rejeição. Os Deputados que· as aprovam permaneçam ·como· se 
encontram.(- Pausa.) Rejeitadas. 

Em votação, a Emenda n° 10, destacada, . que recebeu· parecer pela 
rejeição. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada. 

Em votação, a Emenda n° 12, destacada, que recebeu parecer pela · 
rejeição. Com a palavra, para encaminhar a votação da Emenda n° 12, o 
Deputado Sebastião Costa. r 

O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, Srs. Deputados, integrantes 
da Mesa, senhores e senhoras da imprensa, pessoas que nos honram com a 
sua presença nas galerias, estou aqui para encaminhar favoravelmente essa 
emenda, partindo do princípio de que quem pode mais pode menos. Vejam os 
senhores. · 

Quem elege a Mesa Diretora dos trabalhos? É o Plenário da Casa. E a 
emenda é do seguinte teor: "A exoneração do ocupante de cargo de que trata 
este artigo dar-se-á por ato do Presidente, de ofício ou em cumprimento da 
determinação da maioria do Plenário da Assembléia Legislativa". Estende as 
atribuições ao Plenário da Assembléia Legislativa também, embora não tire a 
prerrogativa do Presidente de praticar 6 ato de exoneração. 

Na justificàticação, "a fundam"entação do relator do Projeto de Resolução n° 
578/99, que apresenta a· Substitutivo n° 1, e ao sobredito projeto justifica-o 
como democrático. No caso de ocupante desatender ao conjunto dos 
membros do Poder, dever-se-lhe-á assegurar o direito de decidir sobre a sua 
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destituição". 

Essa emenda é de autoria do Deputado Hely Tarqüinio. 
Neste momento, queremos fazer o registro público da posição que estamos 

tomando e do nosso firme compromisso de cumprir o acordo pré-
estabelecido. Lembramos à Mesa Diretora que nós, da Oposição, estamos 
sendo coerentes: tivemos, durante o processo de discussão, um alinhamento 
que estamos mantendo. Hoje tomamos conhecimento de que, com a grande . 
maioria dos Deputados -em . Ple-nário, não lograríamos êxito em nossa~ 
pretensão. Mantivemos nossa posição, coerentes aos princípios ·que"' 
colocamos desde o inicio. · · · 

Agora, com essa emenda destacada, o que queremos é tão-~omente fazer 
prevalecer um principio básico e quase universal: quem pode mais, pode 
menos. Quem pode eleger uma Mesa Diretora de trabalho pode, 
perfeitamente, influir, em determinado momento, na substituição de alguém 
que fora escolhido pelo sistema de recrutamento amplo. 

Esse é o nosso raciocínio. Nada além disso. Não estamos aqui para fugir de 
compromisso assumido. Aqui estamos para esclarecer que o Plenário da 
Casa deve manter a sua soberania, já que ele é o grande responsável pela 
existência do Poder Legislativo em qualquer esfera da federação. 

Questão de Ordem 
O Deputado Miguel Martini - Solicito, Sr. Presidente, que se leia a emenda, 

para que ela fique mais clara para os Deputados e para que eu possa 
encaminhar a votação. 

O Sr. Presidente- A Presidência solicita ao Sr. Secretário que leia a 
emenda. 

O Sr. Secretário (Deputado Gil Pereira)-(- Lê:) 
"Art. 4°, § 2°- a exoneração do ocupante do cargo, de que trata este artigo, 

dar-se-á por ato do Presidente, de oficio, ou em cumprimento de 
determinação da maioria do Plenário da Assembléia Legislativa." 

O Deputado Miguel Martini- Para encaminhar, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente- A Presidência não vai conceder a palavra a V. Exa. para 

encaminhar, no entendimento de que, em emenda destacada, falará um 
Deputado a favor e outro contra, a não ser que V. Exa. queira encaminhar 
contra a emenda. 

Deputado Miguel Martini- Não é o caso, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente- Em votação, a Emenda n° 12, destacada, que recebe 

parecer pela rejeição. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram.(- Pausa.) Rejeitada. Está, portanto, aprovado, em 1° turno, o 
Projeto de Resolução n° 578/99 na forma do Substitutivo n° 1, com as 

Emendas 19 e 20. À Mesa da Assembléia. 
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Declarações de Voto 
O Deputado Paulo Piau- Sr. Presidente, esta Casa é realmente complexa 

e queremos dizer que as Bancadas do PFL, do PSDB e do PSN votaram e~ 
bloco. 

Não se trata aqui de ~posição. O Líder do Governo orientou a votação da 
bancada govern1sta. Nao se trata de um projeto de governo, mas houve 
ev•deniE;,mente, .concordância da bancada governista sobre 0 projeto de' 
resoluçao, que e da Mesa. 

Queria, apenas, dizer qu~ votamos contrariamente e lamentar a fissura que 
se abre. ' 

Recebi, agora, um_ telef9nema i~formando que os dados que V. Exa. 
aprest;!nta no pro,~;es~o de licitação não condize'rn com a realidade. Gostaria 
que_ 1s~o fosse conferido depois, já que as obras civis do ar condicionado 
estao 1soladas do processo. · .. 

Portanto, fica aqui uma verificação para que não haja dúvida no corpo da 
Casa e na direção da Mesa. · 
. O De~utado Adelmo Carneiro Leão - Quando esta proposta foi colocada em' 

d1scussao, por meio dos encaminhamentos contrários à indicação de ·um 
nome de recrutamento amplo por parte da Mesa, ouvi vários argumentos. 
Alguns acho corretos e coerentes, mas outros absurdos. ' 
. Em d~terminado momento tive vontade de fazer o encaminhamento da 

d1scuss~o, mas, ciente da inteligência dos meus colegas da Assembléia 
Leg1sl~llva, me senti dispensado de fazê-lo e vi que mantiveram essa 
mtellgenc1a pela votação que tivemos. Tenho a certeza de que todos os 
colegas desta Casa - e quero chamá-los de colegas de trabalho, servidores 
desta Casa - sabem do meu trabalho, do meu papel e do de todos os 
Deputados desta Casa. · 

Para. reafirmar os meus compromissos co'rn os princípios que tenho 
defendido - e tenho certeza de que os meus colegas Deputados também _ 
quero de1x~r clara a minha posição, para que não persista a manifestação d~ 
preocupaçao, mclus1ve por parte dos servidores da Casa, de que alguém,ao 
estar votando contra a proposta encaminhada,_ estaria votando a favor da 
Casa e a favor dos servidores, e nós, que estamos votando a favor do 
recrutamento amplo, eventualmente estaria.rnos votando contra os interesses 
da Casa e dos servidores. Isso não é verdade. 

Quero apenas contestar uma possível interpretação nesse sentido. Acho 
absol_utamente válido o que a· Mesa e o Presidente solicitaram. É correto, 
ace1tável e até necessário que se possa fazer o recrutamento amplo para um 
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ou mais cargos, que poderiam até ser trabalhados, sem romper nenhuma 
lógica do respeito e da valorização daqueles trabalhadores que prestam 
serviço por via do concurso público nesta Casa. . _ 

Quero deixar registrada a minha posição, para não ficar a 1mpressao que se 
quis passar a idéia de que há um lado que, ao se posicionar co~tra a escolha 
do representante propos~o pela Casa, esta~ia defendendo os mteresses da 
Casa, definitivamente 1sso não é verdadeiro. 

o Deputado Hely Tarqüínio - Sr." Presidente, Srs. Deputados, em nome do 
PMDB, gostaria de expressar a minha posição· particular e a ~o, part1~0 .. 
Pessoalmente, acho que qualquer mudança é bem-vinda. Mas, em que pes_e 
à polêmica, a história é que vai julgar as administrações passadas e esta com 
as transformações que prevê. _ . 

Não adianta discutirmos muito. Acho que todos os Deputados estao do lado 
dos funcionários, da burocracia, do Poder, do recrutamento limitado e do lado 
do recrutamento amplo, que é solicitado pelo próprio gabinete do Deputado. 

Essa polêmica não existe. Queremos aperfeiçoar as regras para quem faz e 
para quem não faz concurso. Talvez arranjemos um terce1ro mecamsmo de 
aproveitar parte dos funcionários, ao longo d~ tempo, P.ertencentes ao 
recrutamento limitado, depois de prestar um estag1o probatono de_ trabalho 
por mais de 10 anos. A próxima Mesa pode até estudar e.ssa poss1bi11dade: . 

De qualquer forma, foi democrático o que a ma1ona da Casa . dec1d1u. 
Acatamos com humildade e vamos apoiar o Presidente nas suas lniC1at1vas e 
estar do lado dos funcionários de recrutamento amplo e limitado. Votamos 
contra o projeto no seu todo, apresentando duas emendas. Uma. del~s fo1 
destacada mas passou despercebida. De acordo com a Const1tu1çao, a 
emenda p;evia que a pessoa indicada deveria passar antecipadamente pelo 
crivo de uma comissão especial, e posteriormente ser referendada ou 
desaprovada em Plenário. 

Fomos derrotados desse lado, e o destaque do Deputado Sebastião Costa 
também foi derrotado. De qualquer forma, acho que esse foi o resultado da 
votação, vamos continuar apoiando o Poder Legislativo, o Presidente, e que 
tudo ocorra da forma mais transparente, como tem ocorndo. Vamos torcer 
para que tudo dê certo. Muito obrigado. . . 

o Deputado Alberto Pinto Coelho - Inicialmente, gostana de parabemzar o 
Deputado Adelmo Carneiro Leão pelo conteúdo do seu encammhamento e 
esclarecer ao Deputado Paulo Piau que seria leviano da m1nha parte d1zer 
que, nesse projeto, foi colocada uma questão paroquial d~ Uberaba, como 
leviano, com toda a certeza; é também dizer que o L1der do Governo 
conduziu a votação. Fiz a minha manifestação livremente. Quando se trata de 
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um projeto de interesse do Governo, adoto uma pos1çao estratégica, 
buscando, de acordo com as diretrizes do Governo, orientar os parlamentares 
que fazem parte da base governista. Procurei exatamente não me colocar 
nesta posição, mas me manifestar livremente; entendo que cada um dos 
nossos pares assim o fez. 

É importante que haja esse esclarecimento e que um projeto dessa 
natureza não tenha a ingerência do Governo do Estado, muito menos a 
orientação do Líder do Governo. Quanto à minha participação nessa matéria, 
quero esclarecer que, desde o primeiro momento, procurei o Presidente desta 
Casa, fiz gestões junto a ele, de acordo com a minha ótica, para entender; se 
a proposta dele era válida, que fosse encaminhada, para que se tivesse um 
elemento que pudesse fazer o assessoramento dâ Mesa Diretora desta Casa. 
E com uma linha "divis'õriií" muito clara, preservando as atividades da função 
técnica do' Legislativo ê as atividades de cúnho administrativo, estas, sim, • 
própria~ dos tundo'nários do (lUadro perrií.anente. · 

Entendo que esse projeto começou a tramitar de uma forma e avançou. O 
Presidente procurou acolher todas ·ás sügestões, examiliou-as, modificou e · 
adequou o projeto ·a uma linha ·que preserva o quadro permanente desta 
Casa e dá autonomia à Mesa para que possa se fazer assessorar naquilo que 
ela julgue devido e correto. 

É importante que não se faça, como foi citado pelo Deputado Adelmo 
Carneiro Leão, nenhuma alusão a que esse projeto também represente um • 
divisor de águas entre Situação e Oposição. Tenho certeza de qüe aqueles·· 
que acompanharam o Deputado Paulo Piau, na sua visão, o fizeram com sua 
consciência livre. Da mesma forma, aqueles que acompanharam a proposta 
da Mesa também o fizeram dessa maneira. Para encerrar a minha declaração 
de voto, acho que não cabe pôr sob suspeição o voto de nenhum parlamentar 
que livremente tomou a sua decisão. 

O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu, que 
tenho muito respeito pelo Deputado Alberto Pinto Coelho, pelo seu jeito de 
ser, pela sua conduta, quero esclarecer aqui uma consideração que ele fez. 
Eu, por exemplo, votei contra o projeto de resolução e não o fiz a pedido do 
Deputado Paulo Piau. Fi-lo porque tenho minhas próprias convicções quanto · 
ao assunto, em que pese ao fato de ter a humildade de respeitar sempre a 
decisão da maioria. Jamais me insurgirei contra qualquer decisão da maioria. 
Não fizemos sequer outra tentativa de impedimento de resultado, mesmo 
porque havia, entre as bancadas, um entendimento para o andamento dos 
trabalhos. . 

E acho mais: entendo que essa questão não é paroquial, porque, se assim 
' 
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fosse deveria estar sendo decidida para funcionar no Município de Uberaba. 
Mas ~ão é para isso. É para assessorar a Mesa da Assembléia Legislativa. 

Por último, quero concluir dizendo que lamento profundamente o fato de 
terem votado contra a emenda que destaquei. Ela não era de minha autona, 
mas de autoria do Deputado Hely Tarqüínio; visava tão-somente a auxiliar a 
Mesa. Se, em determinado momento, a Mesa, que tem maioria em Plenário, 
precisasse fazer. alguma mudança, p~deria contar com a prerrogativa de o , 
Plenário poder auxiliá-la. Aquela emenda era exatamente para 1sso: quem" 
pode mais pode menos. E ferimos de morte esse princípio, com o r7sultado;; 
da votação. Então, quero dizer que o que fizemos fizemos por, nossas . 
próprias convicções. . . . 

O Deputado Mauro Lobo - Sr. Presidente, hOJe fo1 usada aqUI u~a 
expressão que parecia estar em desuso: "patrulhamento" .. Agora, vou c1tar 
outra também em desuso: "maniqueísmo". Gostaria de d1zer ao Deputado 
Adel~o Carneiro Leão e ao Deputado Alberto Pinto Coelho que a Oposição 
não vê a votação dessa forma. Nós votamos convictos, de acordo com a 
nossa posição, mas nunca julgamos que quem votou como nós tenh~ votado 
a favor dos funcionários, ou que quem votou a favor da resoluçao tenha 
votado contra os funcionários. Isso seria uma visão maniqueísta, e não é essa 
a nossa posição. Maniqueísmo nós observamos, sim, pouco tempo atrás, na 
legislatura passada. Deputados que tinham uma posição difer~nte foram 
expostos publicamente, com a divulgação de suas fotos, ~o. escarmo, co~o 
traidores do povo. Isso, sim, é um julgamento injusto, prec1p1tado, e eu d1na, 
até, indigno. Então, gostaria de dizer que a nossa posição é por convicção e 
que respeitamos o resultado. Mais ainda: quero deixar claro, Sr. Presidente, 
que respeitamos a sua liderança e a sua posição. Muito obrigado. 

o Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, queria declarar meu voto 
favorável. Estive ontem em uma audiência pública para ouv1r algumas 
pessoas sobre esse projeto e sai de lá mais convicto do que estava com 
relação à proposta do Presidente da Casa, Deputado Anderson Adauto. O 
Deputado Anderson Adauto, quando eleito Presidente, d1z1a que gostana de 
fazer algumas modificações administrativas e demorou mUlto para 1sso. Essas 
mudanças demoraram muito porque ele quis fazê-las de uma forma ma1s 
transparente. Até então, nas administrações passadas - e d1~0 ISSO com 
bastante tranqüilidade, porque participei de Mesa -, o que esta sendo !e1to 
aqui hoje era feito por meio de deliberação da Mesa. Isso fo1_ fe1to vanas 
vezes. Modificavam cargos, aumentavam salários por deliberaçao. O nosso 
Presidente trouxe a debaté esse projeto de resolução para ser decidido pelo 
Plenário, coisa que não acontecia até então. Até acho, Presidente, que eu 
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cobrava do senhor uma posição mais firme com relação a essa proposta de 
modificação da Casa, porque estava alongando muito. Vi, a partir de ontem, 
na nossa comissão, que as coisas passaram para o lado pessoal. Há um 
sentimento de algumas pessoas que deixaram a Casa pelo tempo de serviço 
prestado, que esqueceram de sair daqui. Continuam agarradas aqui como se 
daqui não pudessem mais sair. 

Dizem os mais antigos e experientes desta Casa que aqui, de madrugada, 
ouvem-se palavras de ex-Deputados e de ex-funcionários, que ficam vagando 
por este Plenário. Acho que alguns funcionários que deixaram de ocupar 
cargos de confiança também se esqueceram de ter em si que perderam os 
cargos e passaram e que têm que abrir espaço para os outros. 

Gostaria de parabenizar o Sr. Presidente e o Deputado Gil Pereira pela 
coragem de propor mudanças que são benéficas para a Casa, porque, se não 
fossem benéficas, não haverià reaÇões. Em outras vezes, não houve reação; 
estamos aqui há oito anos, e, q·uando havia mudanças, ninguém falava nada. 
E por quê? Porque havia acomodação, e agora não, está havendo mudança. • 
Essa mudança é boa para a Casa, para os funcionários efetivos e para os ~ 
funcionários de gabinete. Declaro meu voto consciente da votação e quero 
dizer que o Deputado Anderson Adauto, juntamente com a Mesa, presta um 
grande serviço a todos os funcionários efetivos e de recrutamento amplo 
desta Casa. 

O Deputado Márcio Kangussu - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a Bancada 
do PPS entendeu que deveria votar a favor do projeto de resolução porque,·.· 
assim, dá liberdade à Mesa e ao Presidente de ser assessorado por pessoas 
da sua estrita confiança. 

Outra colocação que eu gostaria de fazer refere-se à postura dos 
Deputados do PT. " " 

Louvo, aplaudo a postura do Deputado Adelmo Carneiro Leão, que estava 
aqui. São seis Deputados do PT, e somente um estava aqui para votar. Todas 
as vezes que há um projeto polêmico, em que há servidores ·envolvidos, eles 
se omitem, o que é o pior dos pecados. · 

Questão de Ordem 
O Deputado Márcio Kangussu - Há mais um assunto que me preocupa. 

Primeiro, quero dizer que, quando o Presidente deixou a Mesa para fazer o 
encaminhamento, fez uma afirmativa bastante séria e grave, quando falou 
sobre a reforma dos gabinetes. O Presidente e muitos Deputados aqui 
conhecem a minha ligação com o ex-Presidente e com o ex-Diretor-Geral. 
Isso nos deixa preocupados quanto à permanência de suspeitas relativas à 
licitação anterior. O Presidente disse que, de acordo com a licitação anterior, 

I 
~L_ ____________________________________________________ _J 



460 
as reformas ficariam em R$371.000,00. Ele falou milhões, mas acho que ele 
se equivocou. Mas ficaria em 184. Tenho informações seguras de que essa 
licitação foi desmembrada e que, com esse desmembramento,_ as obras 
ficarão mais caras. Ficarão em R$371.000.000,00. Para que nao fi~uem 
dúvidas, Sr. Presidente, principalmente quanto às licitações anteriores e as de 
agora, gostaria de sugerir a V. Exa. que nomeasse ~o1s Deputados da , 
Oposição e dois da Situação, para que venfiquem e deem um mergulho, 
como v. Exa. tanto gosta de dizer, esclarecendo, de uma vez por todas, essa ~o 
situação. É muito desagradável essa suspeita, essa dúvida._Quero d\zer que., 
falo em nome dos dois, apesar de não ter sua preocupaçao, mas 1sso me 
deixou preocupado, e eles também devem estar preocupados neste 
momento. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência atende à solicitação do Deputado Márcio Kangussu, 

formulada nesta reunião, e designa os Deputados Eduardo Brandão, Márcio 
Kangussu, Paulo Piau e Ronaldo Canabrava pa;a constitu_ir gru!lo de trabalho 
destinado a avaliar e acompanhar as concorrenc1as e licJtaçoes realizadas 
pela Assembléia Legislativa referentes à reforma de gabinetes parlamentares. 

A Presidência, após nomear o grupo de trabalho solicitado pelo Deputado 
Márcio Kangussu, lembra que foi muito clara naquele_ primeiro momento, 
dizendo que poderia levantar, como o Deputado no d1a antenor levantou, 
algumas questões de corrupção. A Presidência citou os números. Em vez de 
mil são milhões. Os quatro Deputados que vão fazer o levantamento da 
ref~rida concorrência terão toda a abertura, todas as condições para levantar 
esses dados e trazê-los ao conhecimento público. 

Questão de Ordem 
o Deputado Márcio Kangussu - Sr. Presidente, acho que eu n~o deveri_a ser 

nomeado, primeiro porque sugeri dois Deputados da Opos1çao. e d01s da 
Situação. Depois, pelas minhas sabidas ligações co_m o Pres1dente e o 
Diretor-Geral da Mesa passada, coloco-me sob suspe1çao. . _ 

o Sr. Presidente - A Presidência, ao indicá-lo, já sabia das hgaçoes 
passadas. Como muito bem foi colocado aqui, não estamos querendo ~orrer 
atrás de nenhum fato passado, apenas mencionamos o fato. Na ques~ao d~ 
administração da Casa, que muitas vezes é mal 1nterpr:tada, nao ha 
Oposição nem Situação, somos todos Deputados do Poder._Nao veJO nenhum 
problema em V. Exa. continuar fazendo parte dessa com1ssao. 

Com a palavra, pelo art. 164, o Deputado Paulo Piau. _ 
o Deputado Paulo Piau - O Deputado Alberto P1nto Coelho ontem nao 

estava em Plenário quando subimos à tribuna e dissemos que problemas 
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menores não devem afetar problemas maiores. Portanto, problemas de 
Uberaba ficam restritos a Uberaba. Aqui não existe problema paroquial. Acho 
que somos inteligentes e maduros suficientemente para discutirmos o 
parlamento, e não problemas menores de Uberaba. Não quero nem que a 
suspeita seja levantada. Queria dizer também que seria problema paroquial 
se porventura tivéssemos afirmado ou levantado suspeita de que a Mesa 
realmente quer cometer atos de corrupção com isso, mesmo o Presidente, 
que é candidato a Prefeito de Uberaba. Jamais faria isso porque temos a 
certeza de que isso não tem o menor cabimento. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - A Presidência, encerrando esta fase desse projeto, 
deseja apenas reiterar, como fez ontem, da tribuna, a confiança e o 
reconhecimento que tem pela qualidade dos funcionários efetivos da Casa. A 
Presidência deseja · apenas solicitar· aos mesmos funcionários que 
trabalharam,· e de forrria legítima, corllrà a ·aprovação desse projeto que assim 
o façam' todas as vezes qÚe sêntirem · algum·a distorção no processo de 
comando da Casa, como, no meu entendimento, houve no passado, e por 
isso apresentei esse projeto. 

Esse projeto é uma reação dessa classe que também faz parte deste 
Poder, os Deputados. A reação foi a apresentação desse projeto; para que 
fique claro para o corpo desta Casa que quem coordena os trabalhos e dá as 
diretrizes desta Casa são os Deputados que fazem concurso de quatro em 
quatro anos, pela vontade do· povo, para poder chegar aqui e têm todo o 
direito de dar as diretrizes. 

Existe, portanto, um profundo respeito, consideração e reconhecimento pela 
qualidade de todos os funcionários efetivos da Casa, mas o comando da 
Casa é dos Deputados e não poderia ser diferente. 

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 78/gQ, do Deputado Marcelo 
Gonçalves, que limita o valor da multa de mora decorrente do inadimplemento 
da obrigação do pagamento pelo serviço de abastecimento de água e coleta 
de esgoto da COPASA. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto. As Comissões de Defesa do Consumidor e de 
Fiscalização Financeira opinaram por sua aprovação. Emendado em Plenário, 
voltou o projeto à Comissão de Defesa do Consumidor, que opina pela 
aprovação da Emenda n° 1 na forma da Subemenda n° 1, que apresenta. Em 
votação, o projeto, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Subemenda n° 1 à 
Emenda n° 1, que recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados que a 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Com a 
aprovação da aludida subemenda, fica prejudicada a Emenda n° 1. Está, 
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portanto, aprovado, em 1 o tur~o. o Projeto de Lei n~ 78/?9 com a Emenda no 1 
na forma da Submenda n° 1. A Comissão de F1scalizaçao F1nance1ra. _ 

Votação, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 105/99, do Deputado Joao 
Batista de Oliveira, que torna públicos os documentos dos arqu1vos do DOPS 
do período de 1964 a 1985. A Comissão de Just1ça conclu1u pela 
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo no 1, que apresentou. 
A Comissão de Direitos Humanos ·opinou por sua aprovação na forma do 
Substitutivo n° 1, da ComissãÓ. de Justiça~ ~mendado em Plenário, vo~tou o, 
projeto á CÓrriissão de Direitos Hum<ln!:'s, . q~!l opina pela aproovaçao da 
Emenda n° 1 ao Substitutivo n° 1 .. Em votaçao, o Subst1tut1vo _no 1, salvo 
emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n° 1, que recebeu. parecer pela 
aprovação. os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram: 
(-Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 1° turno, o. PrOJet? d_e Le1 
no 105/99 na forma do Substitutivo n° 1, com a Emenda no 1. A Com1ssao de 
Direitos Humanos. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução no 433/99, da 
Comissão de Fiscalização Financeira, que aprova as contas do Governad_?r 
do Estado referentes ao exercício de 1997. A Comissão de F1scalizaçao 
Financeira perdeu prazo para emitir parecer. Nos termos do§ 2" do art. _145 
do Regimento Interno, a Presidência designa relato~ o. Deputado Antomo 
Andrade, para emitir parecer sobre o projeto. A Prestdenc1a ~ndaga ao relator 
se está em condição de emitir seu parecer, ou se Iara uso do prazo 
regimental. . 

o Deputado Antônio Andrade- Emito o segutnte parecer: _ o 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇAO N 

433/99 
Relatório 

De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o 
projeto de resolução em. tela aprova as contas do Governador do Estado 
referentes ao exercício de 1997. 

A proposição em exame deriva do Projeto de Resolução no 2.010/98, 
arquivado em janeiro de 1999, de acordo com o art. 180 do Reg1mento 
Interno. . . _ 

Em 4/5/99, foi requerido seu desarquivamento pela refenda Comtssao, e o 
pedido foi deferido, de conformidade com o inciso XXXII do art. 232 do 
Regimento Interno. . • . 

Com fundamento no art. 141 do Regimento Interno, a Pres1denc1a da Casa 
incluiu 0 projeto em ordem do dia para votação em Plenário, em virtude de 
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ter-se esgotado o prazo para exame da propostçao pela Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Nos termos do § 2° do art. 145 do 
Regimento Interno, este relator passa a emitir seu parecer sobre a 
proposição. 

Fundamentação 
O projeto de resolução em análise objetiva aprovar as contas do 

Governador do Estado relativas a 1997. Ele é fruto da deliberação da 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, quando da apreciação 
da Mensagem n° 266/98, por meio da qual o Governador enviou as contas á 
Assembléia· Legislativa, para apreciação, bem como o parecer do Tribunal de 
Contas, que, apesar 'de opinar favoravelmente á aprovação das contas, fez 
observações,' determinações, recomendações e ·ressalvas dos votos dos 
Conselheiros. · 

A exécuÇão orçàmentária dà receita aleariçou · o '' valor de 
R$13.500.000.000,00, ou seja R$400.000.000,00 aquém do valor estimado, 
mas com um crescimento real de 15%. A despesa foi ·de 
R$14.200.000.000,00, o que representou déficit de R$751.000.000,00. As 
receitas de capital financiaram as despesas correntes, revelando um 
desêquilíbrio das finanças públicas. 

O gasto com pessoal ficou em R$5.600.000.000,00, representando 77% da 
receita corrente líquida do Estado, superando o limite previsto na Lei 
Complementar n° 82, de 1995, que determina percentual até 60%. 

A contratação de novos empréstimos junto a instituições financeiras no ano 
de 1997, sem o cumprimento dos critérios previstos na Resolução n° 69/95, 
do Senado Federal, contribuiu para um aumento significativo da dívida do 
Estado. O saldo da dívida foi elevado de R$21.100.000,00 em 31/12/96 para 
R$70.800.000,00 de 31/12/97. 

No balanço de 1997, foi constatada a utilização de uma nova· conta com o 
nome de Fundos de Recursos · - Unidade de Tesouraria, e não foram 
apresentadas informações relativas à origem e ao destino dos recursos nela 
contabilizados, cujo débito em 31/12/97 era de R$255.400.000,00. Esses 
recursos são classificados como vinculados e deveriam ser repassados 
diretamente às entidades e aos órgãos do Estado imediatamente. A retenção 
desses recursos pelo Tesouro Estadual configura irregularidade e ilegalidade. 

O balanço apresentado pelo Governador não esclarece em quais dotações 
orçamentárias foram gastos os recursos obtidos pela venda das ações da 
CEMIG, na ordem de R$951.200.000,00 com a vendas das ações ordinárias 
e R$258.700.000,00 com ações preferenciais. 

O parecer prévio do Tribunal de Contas constata a ausência do relatório 
l 
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concernente à execução da lei orçamentária anual, elaborado pelo órgão 
central do sistema de controle interno do Poder Executivo, conforme 
determina 0 § 3° do art. 51 da Lei Complementar no 33, de 1 g94_ 

Os repasses devidos à FAPEMIG não foram realizados em parcelas 
mensais correspondentes a 1/12. Entendemos que a justificativa apresentada 
ao Tribunal de Contas, de que a irregularidade foi sanada em g/1/98, com o 
repasse do restante. dos recursos, não esclarece o fato devidame~te. o, 
repasse intempestivo·. de recursos praticar,nente impediu a reallzaçao de 
atividades de pesquisa no Estado.· .. · · L 

A destinação de subvenções econômicas á EMATER-M~ e_ à EPAMIG: qu~ 
programaram cobertura de investimentos _com rec~rsos propnos, contranou o 
disposto na Lei de Diretrizes Orçamentanas. Alem d1sso, fo1 constatada a 
aplicação irregular de recursos da contribuição previdenciária, instituída pela 
Lei no 12.278, de 29/7/96, em pagamentos de despesas diversas das 
estabelecidas na referida lei. o parecer prévio apresentado pelo Tribunal de Contas do Estado apresenta 
inúmeras ressalvas, contendo irregularidades, que transcrevemos~ segu1r. . 

a) não-apresentação do relatório concernente à . execuçao da le1 
orçamentária anual, elaborado pelo órgão central. do SIStema ~e controle 
interno do Poder Executivo, conforme determ1na o disposto no § 3 do art. 51 
da Lei Complementar n° 33, de 1994; . . 

b) edição de decretos executivos para a abertura de créd1tos suplem:ntares 
antes da sanção da respectiva lei que autonza a suplementaçao, em 
desacordo com as disposições do art. 42 da Lei 4.320, de 1964; 

c) destinação de subvenções econômicas a empresas públicas (EMATER-
MG e EPAMIG) que programaram cobertura de despesas de investimentos 
com recursos próprios, contrariando o disposto no art. 13 da Le1 no 12.264, de 
1996 (Lei de Diretrizes Orçamentárias); . . , . 

d) inobservância de formalidades contabe1s e orçamentanas ~~a a 
transferência de recursos para a Secretaria do Trabalho, da Ass1stenc1a 
Social, da Criança e do Adolescente; 

e) impropriedades apuradas pela Comissão de Acompanhamento, em seu 
relatório técnico, nos demonstrativos contábeis apresentados; . 

f) não-repasse dos recursos devidos à FAPEMIG, em parcelas mensa1s, 
correspondentes a 1/12, no mesmo exercício, conforme prescreve o art. 21~ 
da Constituição Estadual, com a nova redação dada pela Emenda a 
Constituição n° 17/95; 

g) extrapolação do limite ·previsto na Lei Complementar no 82, ~e 27/3/95, 
relativo aos gastos com pessoal ativo e inativo do Estado, considerando o 
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percentual de 76,62%, indicado no relatório técnico; 

h) aplicação de recursos da contribuição previdenciária instituída pela Lei n° 
12.278, de 29/7/96, em pagamentos de despesas diversas daquelas 
estabelecidas na referida lei. 

Assim, por entendermos que as falhas e deficiências constatadas 
comprometeram a gestão financeira, orçamentária, operacional e patrimonial 
do Estado, opinamos pela rejeição das contas do Governador do Estado de 
Minas Gerais referentes ao exercício de 1997. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação, em turno único, do Projeto de 

Resolução n° 433/99 na· forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado. · 
' '" ' - ' . ' SUBSTITUTIVO N° 1 • . 

Dispõe ~obre as 'contas' do· Governador do Estado de Minas Gerais 
referentes ao exercício de 1997. ·· ·· ' · · '·' 

Art. 1° - Ficam rejenadas as contas do Governador do Estado de Min<ils 
Gerais referentes ao exercício de 1997, motivadas pelos seguintes pontos: 

I - O Estado contratou, no ano de 1997, novas dívidas junto a instituições 
bancárias, conforme registra o demonstrativo do serviço da dívida a pagar. · 
Nesse demonstrativo, fica evidente que o saldo, em 31/12/96, era de 
R$21.100.000,00, passando para R$70.800.000,00 em 31/12/97. Portanto, 
houve uma elevação do serviço da dívida a pagar, significando a contratação 
de novos empréstimos. · · • 

Conforme a Resolução n° 69/95, do Senado Federal, que fixa os critérios 
para a realização de novas operações de crédito, o Estado não apresentava 
as condições necessárias para o preenchimento desses critérios. Segundo a 
resolução, o Estado não pode despender, com o pagamento de amortizações, 
juros e demais encargos, mais do que a margem de poupança real, ou 16% 
da receita líquida real. Nenhum desses critérios foi respeitado para a 
contratação de novos empréstimos. · 

11 - O Balanço de 1997 apresenta uma nova conta;' que tem o nome de 
Fundos de Recursos - Unidade de Tesouraria. O movimento do exercício 
apresenta inscrições da ordem de R$635.400.000,00 e baixas de 
R$379.900.000,00, ficando para 1998 um débito de R$255.400.000,00. De 
acordo com o relatório, essa conta inclui o toial de recursos dos órgãos e das 
entidades da administração pública qúé são administrados pelo Tesouro 
Estadual. A explicação não esClarece a origem, muito menos o destino 
desses recursos. O fato é quê esses recursos são classificados como 
vinculados, devendo ser. repassados a entidades e aos órgãos do Estado 
imediatamente. O· Tesouro Estadual está retendo tais recursos, o que 
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configura irregularidade e ilegalidade. 

111 - O Balanço de 1997 não esclarece qual foi o destino dado aos recursos 
obtidos com a alienação das ações da CEMIG. Foram arrecadados 
R$951.200.000,00 com a venda das ações ordinárias e R$258.700.000,00 
com ações preferenciais. , Não há explicações para a destinação desses 
recursos. 

IV - Não houve apresentação do 'relatório concernente à execução da lei ·' 
orçamentária anual, elaborado pelo órgão central do sistema de controle 
interno do Poder Executivo, conforme deiermina o § 3° do art. 51 da Lei 
Complementar n° 33, de 1994. . · . , · · , . 

V - Foram destinadas subvenções econômicas a empresas· públicas 
(EMATER-MG e EPAMIG) que programaram cobertura de despesas de 
investimento com recursos próprios, contrariando o disposto no art. 13 da Lei 
n° 12.264, de 1996 (Lei de Diretrizes Orçamentárias). 

VI - Não foram feitos repasses à FAPEMIG, em parcelas mensais, 
correspondentes a 1/12, no mesmo exercício, conforme descreve o art. 212 
da Constituição Estadual, com a redação dada pela Emenda à Constituição n° 
17, de 1995. 

Vil - Foram aplicados recursos da contribuição previdenciária instituída Lei 
n° 12.278, de 29/7/96, em pagamentos de despesas diversas das 
estabelecidas na referida lei. 

Art. 2°- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
O Sr. Presidente - Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 

Encerra-se a discussão. Vem à Mesa requerimento do Deputado Amilcar 
Martins, que, na forma regimental, solicita o adiamento da votação do Projeto 
de Resolução n° 433/99. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. 

Discussão, em 1° turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 22/99, da 
Deputada Elbe Brandão, que altera a Seção 111 do Capitulo 11 do Titulo IV da 
Constituição do Estado e acrescenta dispositivo ao art. 242, que dispõe sobre 
a política de turismo no Estado. A Comissão Especial opina pela aprovação 
da proposta na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. Em discussão, a 
proposta. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A Presidência 
verifica, de plano, que não há "quorum" qualificado para a votação de 
proposta de emenda à Constituição, por isso deixa de submetê-la a votação, 
mas prossegue com os trabalhos, pois há "quorum" para a apreciação das ' 
demais matérias em pauta. · 

Discussão, em 1° turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 23/99, do 
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Deputado Rogério ~arreia, q~e ac~escenta inciso ao art. 62 da Constituição 
Estadual. A Com1~sao Espec1al op1na pela aprovação da proposta na forma 
do Subst1tut1vo n 1, que apresenta. Em discussão, a proposta. Não há 
orado~es i~s~ritos. E~cerra-se a discussão. A Presidência verifica, de plano, 
que nao ha quorum qualificado para a votação de proposta de emenda à 
Constituição, por isso deixa de submetê-la a votação, mas prossegue com os 
trabalhos, pois há "quorum" para a apreciação das demais matérias em pauta. 

D1scussao, e~ 1° turno, do Proje:ode Resolução n° 309/99, do Deputado 
Eduardo Brandao: ~ue aprova convemo celebrado entre o Município de Pedro 
Leopold_? e . R1be1rao das Neves, para modificação de limite territorial. A 
Com1ssao de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com as 
Emendas nos 1_ e. 2, 3ue apresenta. A Comis~ão de Assuntos Municipais 
op1na por. s,u_a aprova_çao co~ as_ Emen?as n°s 1 e 2, da Comissão de Justiça. 
Em d1scussao, o projeto. Nao ha oradores inscritos. Encerra-se a discussão 
Em votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados que o aprova~ 
permaneçam como se encontram. (-' Pausa.) Aprovado. Em votàção, as 
Emendas nos 1 e 2, que receberam parecer pela aprovação. Os Deputadas· 
que_ as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas.·· 
Esta, portanto, aprova?o, em 1° turno, o Projeto de Resolução n° 309/99com 
as Emendas n° 1 e 2. A Comissão de Assuntos Municipais. 

Discussão, em 2° turno, do _Projeto de Li:li Complementar n° 4/99, do 
Deputado Marcelo Gonçalves, que altera a composição da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte, de que tratam os arts. 7° e· 21 da Lei 
Complemen~r no 26, de 14/1/93. A Comissão de Assuntos Municipais opina 
pela aprovaçao do projeto na forma do vencido em 1° turno. Em diséussão 0 
projeto. · · · ' 

-Vêm à Mesa: 
EMENDAS AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 4/99 

EMENDA N°1 
Acrescente-se o seguinte artigo onde convier: 
"Art ..... - Inclui o Município de ltabirito na Região Metropolitana de Belo 

Horizonte.". · 
· Alencar da Silveira Júnior 

Justificação: ltabirito está a apenas 57km de Belo Horizonte; mais perto, 
portanto, que outros municípios, como Esmeraldas e Pedro Leopoldo, que já 
fazem parte da Região Metropolitana de Belo Horizonte. 

Apesar de não estar incluída na Região Metropolitana, vem sofrendo os 
mesmos problemas da Capital, como transporte e saúde deficitários sem 
usufruir os benefícios, como tarifas de transporte intermunicipais' mais 
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baratas. Daí nossa preocupação em inserir o mumc1p10 na Região 
Metropolitana de Belo Horizonte, que é pedido também d<:s lideranças 
políticas e empresariais locais, para que se corrija uma situaçao d1storc1da, 
que só tem prejudicado a população de ltabirito. 

. EMENDAN°2 
Acrescente-se o seguinte ~rÜgo onde convier: . . - , 
"Art ..... - Inclui o Município de Sete Lagoas na Região Metropolitana de 

Belo Horizonte.". . - ' r. 

Alencar da Silveira Júnior ·" ... c . · . / ''"' ·:"'l 
Justificação: Sete Lagoas está a, apenas 62km. de Belo Horizonte;. ma1s 

perto, portanto, que outros municípios, como Esmeraldas e Pedro Leopoldo, 
que já fazem parte da Região Metropolitana de Belo Honzonte. . 

Apesar de não estar incluída na Região Metropolita~a, vem :>~frendo os 
mesmos problemas da Capital, como transporte e saude defic1tanos, sem 
usufruir os benefícios, como tarifas de transporte intermumc1pa1s m~1s 
baratas. Daí nossa preocupação em inserir o município na Reg1ao 
Metropolitana de Belo Horizonte, que é pedido também d<:s li~eranças 
políticas e empresariais locais, para que se corrija uma s1tuaçao d1storc1da, 
que só tem prejudicado a população de Sete Lagoas. 

EMENDAW3 
Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: . . 
"Art. 1o _Os arts. 7° e 21 da Lei Complementar n° 26, de 14 de Janeiro de 

1993, passam a vigorar com a seguinte redação: . . . . 
"Art. 7o _ Integram a Região Metropolitana de Belo Honzonte os Mumc1p1os 

de Belo Horizonte, Betim, Brumadinho, Caeté, Capim Branco, Confins, 
Contagem, Esmeraldas, Florestal, lbirité, Igarapé, Juatuba, Lagoa Santa, 
Mário Campos, Mateus Leme, Matozinhos, Nova Lima, P~ro Leopoldo, 
Raposos, Ribeirão das Neves, Rio Acima, Rio Manso, Sabara, Santa Luz1a, 
São Joaquim de Bicas, São José da Lapa, Sarzedo, Vespas1ano e Nova 
União.". . 

"Art. 21 - o Colar Metropolitano da Região Metropolitana de Belo Honzonte 
é constituído pelos Municípios de Barão de Cocais, Belo Vale, Bonfim, 
Fortuna de Minas, lnhaúma, ltabirito, ltatiaiuçu, ltaúna, Jabuticatubas, Moeda, 
Pará de Minas, Santa Bárbara, São José da Vargínha, Sete Lagoas e 
Taquaraçu de Minas.".". 

Sala das Reuniões, de de 1999. 
João Pinto Ribeiro 
Justificação: A inclusão do Município de Nova União na Região , 

Metropolitana de Belo Horizonte é necessária em razão do. crescimento que . 
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se observa tanto no intercãmbio comercial como no relacionamento entre 
pessoas e empresas da região. Notamos que grande parte dos moradores do 
município se deslocam diariamente para a Capital para trabalhar, estudar, 
efetuar tratamentos médicos ou dentários, enfim, diversos tipos de ações, que 
chegam a caracterizar Nova União, quase como um bairro de Belo Horizonte. 
O fato de situar-se bem próximo a Caeté, que já pertence ao cinturão 
metropolitano, justifica também a inclusão, na Região Metropolitana, do 
referido município, passando este a receber tratamento idêntico ao 
dispensado àquela cidade. 

Em razão do exposto, acreditamos ser justa a inclusão pretendida, motivo 
pelo qual solicitamos o apoio de nossos pares para a aprovação desta 
emenda. · - - · · 

EMENDA N°4 
Dê-se a seguinte redação ao art. 1 °: . ·• ·". · 
"Art. 1° - Os arts. r e 21 da Lei Complememtar n° 26, de 14 de janeiro de 

1993, passam a vigorar com a seguinte redação: . . 
"Art. 7° - Integram a Região Metropolitana de Belo Horizonte os Municípios 

de Belo Horizonte, Betim, Brumadinho, 'Caeté, Capim Branco, Confins, 
Contagem, Esmeraldas, Florestal, lbirité, Igarapé, Jabuticatubas, Juatuba, 
Lagoa Santa, Mário Campos, Mateus Leme, Matozinhos, Nova' Lima, Pedro 
Leopoldo, Raposos, Ribeirão das Neves, Rio Acima, Rio Manso, ·Sabará, 
Santa Luzia, São Joaquim de Bicas, São José da Lapa, Sarzedo, Taquaraçu 
de Minas, Vespasiano, ltabirito, Baldim e ltaguara."; -

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

Sala das Reuniões, 29 de outubro de 1999. 
Dinis Pinheiro 
O Sr. Presidente - Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. No 

decorrer da discussão, foram apresentadas quatro emendas ao projeto: duas 
do Deputado Alencar da Silveira Júnior, que receberam os n°s 1 e 2; uma do 
Deputado João Pinto Ribeiro, que recebeu o n° 3; e outra do Deputado Dinis 
Pinheiro, que recebeu o n° 4. Nos termos do § 4° do art. 189 do Regimento 
Interno, a Presidência vai submeter as emendas à votação 
independentemente de parecer. Vem à Mesa requerimento do Deputado Gil 
Pereira em que solicita o adiamento da votação do projeto. Em votação, o 
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
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encontram.(- Pausa.) Aprovado. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n° 405/99, do Deputado Paulo 
Piau, que institui a Comenda da Paz Chico Xavier. A Comissão de Justiça 
conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Direitos Humanos 
opina por sua aprovação com as Emendas n°s 1 a 4, que apresenta. Em 
discussão, o projeto. Com a palavra, para discuti-lo, o Deputado Paulo Piau. 

O Deputado Paulo Piau ~ Sr. Presidente, quero apenas 30 segundos para 0 
esclarecer a alguns Deputados deste parlamento, que podem entender que .. 
essa é uma invenção e que se trata de um projeto que tenha a ver com 
religião. Todos conhecem o trabalho do Chico Xavier como espírita. A 
intenção dessa comenda não tem relação com a religião, mas com a pessoa 
humana de Chico Xavier, que tem uma obra social fantástica, reconhecida 
nacional e internacionalmente. Portanto, estou encaminhando para tirar essa 
dúvida. Não está, aqui, em discussão a· religião, mas a pessoa do Chico 
Xavier, que, inclusive, nasceu em Pedro Leopoldo, terra de um nosso querido 
companheiro. Chico Xavier fez sua vida em Uberaba. Essa é uma 
homenagem que esta Casa poderia prestar ao nosso grande Chico Xavier. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Marcelo 
Gonçalves. 

O Deputado Marcelo Gonçalves - Parabenizo o Deputado Paulo Piau pelo 
projeto, de cuja elaboração também participei, que foi aprovado pela 
Comissão de Direitos Humanos. Essa ressalva que ele faz é muito pertinente: 
a homenagem será feita à pessoa de Chico Xavier e nada tem a ver com 
religião. O Deputado foi sábio em separar a questão religiosa da pessoa 
humana do Chico Xavier. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, para discutir, o Deputado Hely Tarqüínio. 
O Deputado Hely Tarqüínio*- Também me associo à iniciativa do Deputado 

Paulo Piau, que, em bom momento, traduz um desejo antigo de muitos. A 
homenagem que queremos prestar a Chico Xavier é universal, sem nenhuma 
ligação com religião. Pelo seu exemplo de vida, por sua grande obra social e 
por sua atividade espiritualista, Chico Xavier conseguiu angariar a simpatia de 
todas as vertentes religiosas do Brasil. Graças a ele, Uberaba é um centro de 
irradiação espiritual para o mundo. 

Parabenizo o Deputado Paulo Piau pela iniciativa de homenagear Chico 
Xavier, nome que já está cogitado para, hoje ou amanhã, receber o Prêmio 
Nobel da Paz. 

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. Em votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. Em votação, 
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as Emendas de nos 1 a 4, que receberam parecer pela aprovação. Os 
Deputados que_ as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovadas. Esta, portanto, aprovado, em turno único, o Projeto de Resolução 
no 405/99 c_om as Emendas n°s 1 a 4. À Comissão de Redação. 

A Pres1denc1a .. na condição de uberabense, parabeniza o Deputado Paulo 
P1au pela 1n1C1at1va de se prestar uma homenagem a Chico Xavier. Quem 
conhece o trabalho desse homem, hoje já com a saúde debilitada, sabe que, 
depo1s de tantos serv1ços prestados a incontáveis brasileiros, nada mais justo 
que receber uma homenagem da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gera1s. 

Discussão, e'!l i~rn.o único, do Projeto de Lei n° 510/99, do Deputado César 
de. MesqUit~, qu~. cna a Medalha C~lm<?n Barrétó. A, Comissão de Justiça 
opma pela c~nst1tUc1onahdad~ do proJeto. A Comissão de Turismo opina por 
sua aprova~o. Em d1scussao, o projeto. Com a palavra; para discuti-lo, 0 
Deputado Cesar de Mesquita. · · 
O Deputado César de Mesquita - Sr. Presidente, Srs. Deputados, cabe 

discorrer, em poucas palavras, a respeito do grande pintor e artista plástico . 
que fo1 Calmon Barreto. 

Ao resgatarmos esse notável artista araxaense, que foi professor na Escola~· 
de Belas Artes do Rio de Janeiro, estamos homenageando os artistas e a · 
cultura de Minas Gerais. 

Fica aqui nosso· agradecimento aos nobres pares e às comissões que 
aprovaram esse projeto. 

O Sr: Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a 
d1scussao. Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
~orno se encontram. (-Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado,em turno 
umco, o ProJeto de Le1 n° 510/99. A Comissão de Redação. 

Prorrogação da Reunião 
O . S~. Presidente - Nos termos do art. 21 do Regimento Interno, a 

Pres1denc1a prorroga a reunião por 45 minutos, a partir das 13h15min. 
D1~cussão, em _1 ° turno, do Projeto de Lei n° 108/99, do Deputado Gil 

Pere1ra, que d1spoe sobre a organização de entidades representativas dos 
estudan!es do 1 o. e do 2° graus e dá outras providências. o parecer da 
Com~ssao de Just1ça~ pela inconstitucionalidade do projeto, foi rejeitado pelo 
Plenano~ A Cor:mssao de Educação opina pela rejeição do projeto. A 
Com1ssao de D1re1tos Humanos opina por sua aprovação na forma do 
Subslltutrvo n° 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores · 
1nscntos. Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo n° 1. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa) . 
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Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei na 108/99 
na forma do Substitutivo n° 1. À Comissão de Educação. . 

Discussão em 1° turno, do Projeto de Lei n° 110/99, do Deputado G1l 
Pereira, que,autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de_ Fruta! imóvel 
que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela const1tuc1onalidade do 
projeto com a Emenda n° 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização 
Financeira opina por sua aprovação com a Emenda n° _1, apresentada pela 
Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não ha oradores 1nscntos. 
Encerra-se a discussão. Em votação.:o projeto, salvo emenda. Os Deputados 
que 0 aprovam permaneçam como se· encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em 
votação, a Emenda n° 1, que recebeu parecer pela aprovação. Os Deputado_s 
que a aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovada, Esta, 
portanto, aprovado, em 1 o turno, o Projeto de Lei n° 110/99 com a Emenda no 
1. À Comissão de Fiscalização Financeira. 

Discussão, em 1 a turno, do Projeto de Lei n° 126/99, do Deputado Eduardo 
Brandão, que acrescenta parágrafo ao art. 13 da Lei na ~.762,_ de 23/1~5, 
que dispõe sobre o Quadro Permanente de Tributaçao, F1sca~1zaçao e 
Arrecadação do Estado de Minas Gerais e dá outras prov1d7nc~as. A 
Comissão de Justiça perdeu o prazo para emitir parecer. As Com1ssoes de 
Administração Pública e de Fiscalização Financeira opinam por sua 
aprovação. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. Em votação, o projeto. Os Deputad_os que o aprovam permaneça_m 
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.A Comissão de Adm1mstraçao 
Pública. 

Discussão em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 134/99, do Deputado Ermano 
Batista, que' autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de Frei 
Gaspar. A Comissão de Justiça conclui pela constitUCIOnalidade do p~ojeto. A 
Comissão de Fiscalização Financeira opina por sua aprovaça~. Em 
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a d1scussao. Em 
votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. À Comissão de Fiscalização Financeira. 

Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 150/99, do Deputado Ron_aldo 
Canabrava, que dispõe sobre proibição de mensagens das conces~1onanas 
de serviços telefõnicos em telefones desligados por i~ad1mplenc1a. A 
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do 
Substitutivo n° 1, que apresenta. As Comissões de Defesa_ do Consumidor e 
de Fiscalização Financeira opinam por sua aprovaçao na form~ d~ 
Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça. Em discus~ão, o projeto .. Naoo ha 
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votaçao, o Subst1tut1vo n 1. 
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Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 1 o turno, o Projeto de Lei n° 150/99 
na forma do Substitutivo n° 1. À Comissão de Defesa do Consumidor. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 151/99, da Deputada Maria 
Olívia, que institui programa de renda mínima para guarda de crianças 
abandonadas e dá outras providências. A Comissão de Justiça perdeu o 
prazo para emitir parecer. A Comissão do Trabalho opina por sua aprovação 
na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização 
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo na 1, da 
Comissão do Trabalho, com a Emenda n° 1, que apresenta. Em discussão, o 
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o 
Substitutivo n° 1, salvo emenda. Os Deputados que o aprovám permaneçam 
como se encontram. (- Pausa f Aprovado. Em -votáÇão, a· Emenda na 1, que 
recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados que a aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 1° 
turno, o Projeto de Lei n° 151/99 na forma do Substitutivo n° 1 ccim a Emenda 
n° 1. À Comissão do Trabalho. ' · 

Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 201/99, do Deputado Aílton 
Vilela, que dispõe sobre incentivo financeiro ao pequeno produtor· rural de 
leite do Estado de Minas Gerais. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Política Agropecuária opina por 
sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. A Comissão de 
Fiscalização Financeira perdeu o prazo para emitir parecer. Em discussão, o 
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o 
Substitutivo n° 1. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa) Aprovado. Está, portanto, aprovado;· em 1° turno, o 
Projeto de Lei n° 201/99 na forma do Substitutivo n° 1. À Comissão de Política 
Agropecuária. 

Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei. n° 228/99, do Deputado Jorge 
Eduardo de Oliveira, que determina que as áreas urbanas ociosas de 
propriedade do Estado possam ser ocupadas para o cultivo de hortas 
comunitárias. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do 
projeto com a Emenda n° 1, que apresenta. A Comissão de Assuntos 
Municipais opina por sua aprovação com a Emenda n° 1, da Comissão de 
Justiça, e com as Emendas n°s 2 a 5,· que apresenta. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com as Emendas nas 
1, da Comissão de Justiça; 2 a· 5, da Comissão de Assuntos Municipais, e 
com a Emenda n° 6, que apresenta. Em discussão, o projeto. 

-Vêm à Mesa: 
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EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 228/99 
EMENDAN°7 

Acrescente-se o seguinte parágrafo único ao art. 3°: 
"Art. 3°- ··················'···························· 
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Parágrafo único .. : A Secreiaria. de Estado de Agricultura, Pecuária e.) 
Abastecimento poderá .. delegar a responsabilidade de cadastramento e 
assistência técnica ás Secretarias Municipais de Agricultura.". 

Sala das Reuniões, de .. de 1999. · · · · - " 
Alberto Pinto Coelho 
Justificação: Esta emenda vfsa a adequar o projeto à realidade operacional, 

uma vez que a abrangência e complexidade das ações alc'anç3 todo o 
território estadual, demandando ações que não desvirtúem seus objetivos e 
permitam o adequado controle pelo poder público. 

EMENDA N°8 
Dê-se ao art. 8° a seguinte redação: 
"Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua regulamentação pelo Poder 

Executivo.". 
Sala das Reuniões, de de 1999. 
Alberto Pinto Coelho 

EMENDAN°9 
Dê-se ao inciso 11 do art. 4° a seguinte redação: 
"Art. 4°- ............................................. .. 
11 - comprovação de que, no mínimo, duas famílias utilizarão a área com 

cultivos;". 
Sala das Reuniões, de de 1999. 
Alberto Pinto Coelho 
Justificação: Tendo em vista que as áreas não terão um tamanho-padrão, 

em alguns casos, certamente, ficará impossível comportar cinco famílias 
trabalhando nelas. 

Assim, para que se torne mais viável a operacionalização do projeto, 
apresentamos esta emenda. 

O Sr. Presidente - Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. No 
decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto três emendas do 
Deputado Alberto Pinto Coelho, que receberam os n°s 7 a 9. Nos termos do§ 
ZO do art. 188 do Regimento Interno, a Presidência encaminha as emendas 
com o projeto á Comissão de Assuntos Municipais, para parecer. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 279/99, do Deputado Doutor 
Viana, que autoriza a renegociação dos créditos do Estado, oriundos de 
contratos da MinasCaixa com os produtores rurais. A Comissão de Justiça 
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conclUI pe a constituc~onalidad~ do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que 
apresenta. A Com1ssao d~ Polltica Agropec_uária opina por sua aprovação na 
forma do Subst1tut1vo n 1, da Com1ssao de Justiça. A Comissão de 
Fiscaliza~o Fi~anceira perdeu o prazo para emitir parecer. Em discussão, 0 
projeto. Nao ha oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação 0 
Substitutivo n° 1. Os Deputados que o aprovam permaneçam como 'se 
encontram. (-Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 1° turno, 0 
Projeto de Le1 no 279/99 na forma do Substitutivo n° 1. À Comissão de 
Fiscalização Financeira. · 

Discussão, em 1° tur~o. do Projeto de Lei n° 301/99, do Deputado Pastor 
George, que, estabelece condição para o comércio de bebida alcoólica no 
Estado. _A Comissão' de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A 
Com1ss~o de Defes~do Consumidor opina por sua àprovação. A Presidência 
alert~ o_s Deputados para o fato de que o projeto estabelece condição para 0 

comere'.? de beb1da alcoólica no Estado e é de autoria de um pastor. Em 
d1scussao, o projeto. 
·-Vem à Mesa: 

EMENDA N° 1 AO PROJETO DE LEI N° 301/99 
Dê-se ao art. 1° a seguinte redação: 
"Art. 1 o - Os fabricantes e distribuidores de bebidas alcoólicas no Estado 

farão c?ns~r, de forma destacada, nos rótulos de seus produtos, as 
expressoes Pro1b1da a venda ·a menores de 18 anos' e ·o uso imoderado 
desta bebida faz mal à saúde'. 

Parágrafo único - Fica proibida a circulação e a comercialização dos 
p,rodutos cujo rótulo não esteja de acordo com o disposto no 'caput' deste 
artigo.". 

Sala das Reuniões, 29 de outubro de 1999. 
Elaine Matozinhos 
~ustificação: O Projeto de Lei no 301/99, do Deputado Pastor George, tem o 

menta de forçar as empresas produtoras de bebidas alcoólicas a fazer 
constar; nos rótulos das bebidas, a proibição de sua venda a menores de 
1dade. Por que não aproveitar esta oportunidade e fazer constar além da 
proibição da venda a menores, que o uso da bebida de forma imoderada faz 
mal à saúde? 

É com este intuito que apresentamos, para apreciação dos colegas desta 
Casa, esta emenda, que busca complementar a brilhante iniciativa do 
Deputado Pastor George. 

O Sr. Presidente - Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. No 
decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto uma emenda da Deputada 

~--~~----------------~ 
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Elaine Matozinhos, a qual recebeu o n° 1. Nos termos do § 2° do art. 188 d? 
Regimento Interno, a Presidência encaminha a emenda com o projeto a 
Comissão de Defesa do Consumidor, para parecer. . 

Discussão em 1° turno, do Projeto de Lei n° 363/99, do Deputado LUIZ 
Fernando F~ ria, que dispõe sobre o atendimento odontológico preventivo nas 
escolas estaduais. A Comissão de Justiça conclui pel~ constitUCionalidade ~o 
projeto. A Comissão de Saúde opina por sua aprovaçao com as Emendas n s 
1 e 2, que apresenta. A Comissão de. Fiscalização Fmance~ra op1na p~r sua 
aprovação com as Emendas n°s 1 e 2, apresentadas pela Com1ssao de . 
Saúde. Em discussão, o projeto. Não há oradores mscntos. Encerra-se. a 
discussão. Em votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados que_ o 
aprovam permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. Em v?taçao, 
as Emendas nos 1 e 2, que receberam parecer pela aprovaçao. Os 
Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovadas. Está, portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei no 363/99 
com as Emendas n°s 1 e 2. À Comissão de Saúde. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 517/99, do Deputado Paulo 
Piau, que concede isenção do pagamento do IPVA na hipótese que especifica 
e dá outras providências. A Comissão de Just1ça conclui pela 
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Turismo opina por sua 
aprovação. A Comissão de Fiscalização Financeira, mais uma ve~, perdeu o 
prazo para emitir parecer. Em discussão, o projeto. Para d1scut1-lo, com a 
palavra, o Deputado Paulo Piau. . 

o Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostana ap~nas 
de dizer que esse projeto ê mutto importante e que M1nas Gera1s ~a se 
encontra atrasada nessa definição. Esse projeto começou com a 1sençao do 
IPVA no Estado de São Paulo, para os carros novos. Essa foi uma forma de 
incentivo à venda de veículos a álcool, cuja tecnologia mudou. 
Evidentemente, já não temos os problemas que tínhamos com os carros 
antigos. Estamos perdendo mercado, porque existem pessoas. s?mdo do 
nosso Estado e indo a São Paulo para adquirir veículos, porque al1 Ja ex1ste a 
isenção do IPVA. 

Quero também dizer que, após a manifestação favorável do Governo sobre 
a isenção do IPVA, os empresários fabricantes de álcool estão dispostos a 
participar de uma reunião- e V. Exa. tem participado muito bem d~sse acordo 
_ da qual esperamos que participem também os fabncantes de ve1culos. Essa 
;eria uma forma de aumentarmos o consumo de álcool, que é um 
combustível brasileiro e limpo. Assim, gostaríamos de contar com a 
compreensão dos nobres pares para que Minas Gerais entre rapidamente, 
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nesse processo e faça concorrência com o Estado de São Paulo. Quando 
conversei com o Deputado Agostinho, mencionei o esforço que V. Exa. 
também tem empreendido nessa discussão. Obrigado. 

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 1° 
turno, o Projeto de Lei n° 517/99. À Comissão de Fiscalização Financeira. 

Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 88/99, do Deputado Hely 
Tarqüinio, que institui o parcelamento de multas em atraso, decorrentes de 
infrações de trânsito no âmbito do Estado. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Administração Pública opina 
por sua aprovação com as Emendas n°s 1 a 3,',que apresenta. A Comissão 
de Fiscalização Financeira opina ·pela aprovação do projeto' na forma do 
Substitutivo n° 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. · · 

-Vêm à Mesa: 
SUBSTITUTIVO N° 2 AO PROJETO DE LEI N° 88/99 

Dispõe sobre o parcelamento de multas decorrentes de infrações de 
trânsito. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - As multas decorrentes de infração de trânsito poderão ser pagas 

em até dez parcelas mensais, nos termos de regulamento. 
Parágrafo único - O valor das parcelas de que trata este artigo não poderá 

ser inferior a 50 UFIRs. 
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. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 14 de maio de 1999. 
Paulo Piau 
Justificação: O parcelamento das multas oriundas de infrações de trânsito é 

hodiernamente uma reivindicação de grande parte dos proprietários e 
condutores de veículos, que, na maioria das vezes, encontram-se 
impossibilitados de quitar à vista o seu débito, devido a dificuldades 
financeiras. A proposta abrange não só as multas aplicadas antes da vigência 
da Lei Federal n° 9.503, de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, 
como também as atuais. 

Embora a penalidade de multa, disposta na lei de trânsito, tenha uma ação 
coercitiva e reeducadora, o beneficio proposto visa propiciar aos proprietários 
de veículos a oportunidade de liquidarem suas dividas parceladamente, já 
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que estamos numa época de grandes dificuldades econômicas. 

O novo Código de Trânsito estabeleceu multas de valor exorbitante, e, no 
atual quadro de desemprego e salários baixos, muitos proprietários de 
veículos encontram dificultades em pagá-las. 

Se concedido o parcelamento r11encionado neste projeto de lei, o Estado 
terá aumento significativo em suas arrecadação e realizará uma aspiração da 
sociedade. •; · ~ · . . . 

EMENDA N° 4 AO SUBSTITUTIVO N° 1 AO PROJETO DE LEI N° 88/9g . 
Dê-se ao "caput" do art. 1 ° do Substitutivo n° ,1 á seguinte redação:~ 
"Art. 1°- As multas de competência do Estado decorrentes de infrações à 

legislação de trânsito poderão ser pagas em até duas parcelas, .mediante 
requerimento do interessado ao órgão competente.". 

Sala das Reuniões, de de 1999. 
Agostinho Patrús 
O Sr. Presidente - Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. No 

decorrer da discussão, foram apresentados ao projeto um substitutivo do 
Deputado Paulo Piau, que recebeu o n° 2, e uma emenda do Deputado 
Agostinho Patrús, que recebeu o n° 4. Nos tennos do § 2° do art. 188 do 
Regimento Interno, a Presidência encaminha o substitutivo e a emenda, com 
o projeto, à Comissão de Administração Pública, para parecer. 

Questão de Ordem 
O Deputado Antônio Genaro - Eu gostaria de argüir V. Exa. como 

Presidente desta Casa. Ao citar o projeto do Pastor George, o senhor fez 
questão de grifar, no final, dizendo, "ipsis verbis": "Esse é um projeto de 
Pastor, gente". Eu gostaria de saber se nisso há discriminação da sua parte, e 
por que o senhor fez questão de grifar que é de Pastor. 

O Sr. Presidente - De um Pastor. A Presidência fez questão de colocar, 
depois viu que o projeto seria encaminhado às comissões. Normalmente, 
Pastor é contra o uso de bebida alcoólica, e nós sabemos que grande parte 
da população consome bebida alcoólica. Exatamente por isso solicrtamos que 
os Deputados tivessem cuidado. Todas as matérias que foram objeto de 
acordo, são projetos que estão em votação ainda em 1 o turno, mas a 
Presidência julgou por bem alertar, não com o intuito de fazer nenhuma 
discriminação a Pastor de nenhuma das religiões. Só que a Presidência tem 
conhecimento de que os Pastores, normalmente, são contra a utilização de 
bebida alcoólica. Inclusive a Presidência faz uso de bebida alcoólica; 
exatamente por isso procurou mostrar essa realidade aos Deputados. 

O Deputado Antônio Genaro - Então, o senhor está declarando que as 
Comissões de Justiça e de Defesa do Consumidor são incompetentes, 
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O Sr: Presidente - De forma alguma, Deputado e Pastor Antônio Genaro; a 
Preso~enc1~ sempre reconheceu o trabalho das comissões. Agora que nossas 
reunooes sao transm11idas pela televisão, muitas vezes, quem assiste não 
entende por que os _Proj~tos são votados de forma tão rápida. Os projetos são 
votados de forma !ao rapoda no Plenário exatamente porque passam por um 
processo ex1remamente m1nucooso nas comissões afins. A Comissão de 
Jusliça analisa com muita profundidade se o projeto é constitucional 
a:ontecendo a mesma_coisa nas comissões de mérito. Nessas, os projeto~ 
sao discutidos com mUlta profundidade. Quando vêm a Plenário, existe a 
confiança dos ·Deputado~. Quando acontece alguma coisa excepcional no 
encam1~hamento dos proJelosllas comissões, n2rmalmente um Deputado da 
comossa,o faz uso d~ pal~vra em t::le.nário., Mas a· Presidência e os senhores 
sabem que o Plena no e' soberano. Mesmo·: com toda a profundidade do 
trabalho desenv?lvodo pelas comissões, a última palavra sobre todo e 
qualquer proJeto e dada em Plenário pelos parlamentares. · · 

O Dep~t?do ~ntônio Genaro - Sr. Presidente, todo projeto, quando chega 
em Plenano, Ja foo apreciado, já foi distribuído para todos os Deputados 
Todo~ os Deput_ados têm a oportunidade de analisar e, se alguma cais~: 
devena ser modificada ou rejeitada, teria que ter sido feita antes. Não fica 
bem para uma pessoa como V. Exa., que tem trabalhado de forma dinâmica 
usar frases que podem ter duplo sentido. ' 
" Para nó~, !sso significou uma ofensa ao Pastor, como se ele fosse um 
bocha-papao e como se qualquer coisa que venha do Pastor tenha que ser 

olhad_o com maus_ olhos. Gostaria que esse tipo de coisa não se repetisse, 
po1s e doscnmonaçao. 

O ~r. _Presidente - A Presidência não teve a intenção e nada fez com 
relaçao a figura do Pastor, de forma alguma, temos o maior respeito por 
lodos .. Nossa preocupação, com sinceridade, não foi coni reiação ao Pastor 
mas som com a bebida alcoólica. ' 

Discussão: em 1°1Urno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 17/99, do 
Deputado Cesar de Mesquita, que suprime o § 2°, do art. 288 da Constituição 
do Esta_do. A Comissão Especial opina pela aprovação da proposta. Em 
dosc~s~ao: a proposta. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A 
Preso~encoa verifica, de plano, que não há "quorum" qualificado para a 
votaçao da proposta de emenda à constituição, por isso deixa de colocá-la 
em votação. 

A Presidência entende que, com o acordo a que demos início ontem foi 
possível a votação de 18 projetos de lei e, com o acordo que fizemos h'oje, 
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pela manhã, demos fim a uma extensa pauta de trabalhos que tínhamos. 
Hoje, conseguimos votar 22 projetos. Com os 18 proje!os de ontem, votamos, 
em dois dias, depois de muita discussão nas com1ssoes, 40 projetos de le1~ 
entre projetos de lei complementar do interesse do Governo e projetos de le1 
do interesse dos Deputados. . . . . 

A Presidência, ao concluir, deseja parabeniz!lr os Deputados pelo trabalho 
desenvolvido nesta semana, pela produção que tivemos, pelo atend1mento 
que todos os Deputados tiveram; ind~pendenteme~te . das bancadas, 
independentemente de serem da Si!uação ou da Opos'.çao. Quero agradecer 
aos Deputados, não só pela presença; . mas, . pnnc1palmente, po~ terem 
cumprido rigorosamente o acordo feito no Salão Vermelho, entre os L1deres e 
esta Presidência. 

Questões de Ordem 
o Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, quero ~pena~ confirmar o que 

V. Exa. está dizendo. Já havia dito da tribuna que nao ace1tamos, de forma 
alguma, que o Poder Legislativo seja chamado de preguiçoso ou ac~sado de 
não querer trabalhar, só pelo fato de não estar votando a~UI em Plenano. Isso 
que V. Exa. está dizendo é exatamente uma demonslraçao de ~ue esta Casa 
pode produzir a votação de 200 ou 300 matérias, se achar que e conven~ente, 
se achar que é o melhor para o Estado e para a democracia, em dois, Ires ou 
quatro dias, na medida em que as coisas sejam b~m d1sculidas • ~as 
comissões. Enquanto não houve votação em Plenano, houve vanos 
seminários, fóruns técnicos, CPis, comissões especiais, etc. Esta Casa 
trabalhou intensamente. Volto a dizer: quando decidimos, quando achamos 
que seria conveniente, que seria o melhor para o Estado e para a 
democracia, dentro das regras democráticas, o ~rocesso andou. De ontem 
para hoje, mais de 40 projetos foram votados. E preciso que aqueles que 
disseram que esta Casa não estava trabalhando sa1bam reconhece~. n_este 

· momento, que o Poder Legislativo tem essa habilidade e essa competenc1a. 
E as matérias, como V. Exa. bem disse, são aprofundadas e d1sculidas nas 

audiências públicas. De forma que, reafirmo e parabenizo v_. Exa. por essas 
palavras. Já disse da tribuna e volto a dizer: o Poder Leg~slabvo de M1nas 
Gerais é um dos melhores do Pais, porque tem competenc1a, a~sessona 
técnica e vontade política de seus pares. Demos demonstraçao d1sso. 
Gostaria que ficasse registrado que o Poder Legislativo é que conduz o 
desenvolvimento do Estado. As matérias são aqui discutidas e aperfeiÇoadas. 
Muito obrigado. . . . 

o Sr. Presidente - Registrem-se as palavras do Deputado Miguel Mart1n1. 
o Deputado Gil Pereira - Sr. Presidente, pediria a V. Exa. o encerramento 
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de plano da reunião, já que não temos "quorum" para a continuação da 
votação. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de 

"quorum" para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, 
desconvocando as extraordinárias de hoje, ás 14 horas e às 20 horas, e 
convocando os Deputados para a ordinária de quarta-feira próxima, dia 3 de 
novembro, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia 
anunciada é a publicada na edição de 30/1 0/99.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 20• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO 
. . " . . . PÚBLICA .. 

Às dez h~ras e quatorze minutos do dia' vinte. e nove de setembro de mil 
novecentos e noventa e nove, éomparecém ná Sàlà das Comissões os 
Deputados Jorge Eduardo de Oliveira, Arlen Simtiago, Sargento Rodrigues e · 
Paulo Piaú (substituindo este ao Deputado··sebastião Navarro Vieira, por~ 
indicação da Liderança do PFL). Havendo número regimental, o Presidente,· 
Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, declara aberta a reunião e, em virtude· 
da aprovação de requerimento do Deputado Sargento Rodrigues, dispensa á' 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita: 
pelos membros da Comissão presentes. O Presidente informa que a reunião' 
se destina a apreciar a matéria constante na pauta e comunica o recebimento 
da seguinte correspondência: do Sr. José Marcos de Lima, Presidente da· 
Assembléia Legislativa de Pernambuco (publicada no "Diário do Legislativo" 
de 23/9/99); do Sr. Eugênio da Silva, representante comercial da Eusil 
Calçados Lida. (publicada no "Diário do Legislativo" de 25/9/99); da Comissão 
Parlamentar de Inquérito do Instituto de Previdência dos Servidores Militares 
do Estado de Minas Gerais - IPSM -. solicitando suspender a tramitação do 
Projeto de Lei n° 154/99, até que se concluam os trabalhos da CPI, ou ainda, 
que seja feita gestão junto aos membros dessa Comissão, com vistas a 
aprovar o referido projeto de forma a possibilitar a paridade entre as 
categorias funcionais junto à composição do Conselho Administrativo do 
Instituto. O Presidente comunica, ainda, o recebimento das seguintes 
proposições, bem como os relatores a quem foram distribuídas: no 1 o turno, 
Projetos de Lei n°s 453 e 534/99, aos Deputados Jorge Eduardo de Oliveira e 
Doutor Viana, respectivamente. Passa-se à 1• Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de poposições sujeitas à apreciação 
do Plenário da Assembléia. O Deputado Sargento Rodrigues emite parecer 
pela aprovàção do Projeto de Lei n° 448/99, no 1° turno, na forma do 
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Substitutivo n° 1. Colocado em discussão, o Deputado Paulo Piau apresenta 
proposta de modificação no substitutivo, a qual é acatada pelo relator e 
incorporada em seu parecer. Colocado em votação, é o parecer aprovado, 
com declaração de voto favorável dos Deputados pres~ntes. Com a palavra~ 
0 Deputado Arlen Santiago emite parecer pela aprovaçao do Projeto de Le1 n 
373/99, no 1 o turno. Na fase de discussão, o Deputado Sargento Rodngues 
solicita vista do parecer, a qual é deferida pela Presidência. Na ausênc1a do 
Deputado Chico Rafael, relator do Projeto de Lei n° 389/99, no 1° turno,_ o. 
Presidente redistrib.ui a mãtéria ao Deputado Arlen Santiago, que sollclla 
prazo regimental para emitir seu parecer. A seguir, faz uso ~a palavra o 
Deputado Sargento Rodrigues, que emite parecer pela aprovaçao do Projeto 
de Lei n° 479/99, no 1° turno, com a Subemenda n° 1 à Emenda no 1, a qual 
apresenta. Colocado em discussão e votação, é o parecer _aprovado. Pas_:;a-
se à 2• Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votaçao de propos1çoes 
que dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. São c~locados em 
votação e aprovados, cada um por sua vez, os Requerimentos n s 677/99, do 
Deputado Dimas Rodrigues; 689/99, do Deputado Arlen Sant1ago; 694 e 
732/99, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; 698/99, do Deputado Gil Pere1ra; e 
714/99, do Deputado Aílton Vilela, todos em turno único. P~ssa-se à 3•_ Fa_se 
da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de propos1çoes da Com1ssao. 
Com a palavra, o Deputado Arlen Santiago apresenta os segUintes 
requerimentos: solicitando convidar os Srs. José Pedro Rodrigues, D1~etor da 
Área Financeira da COPASA-MG, e Aloísio Vasconcellos, Diretor da Area de 
Distribuição da CEMIG, para comparecerem a reunião da Comissão e 
discutirem a aplicabilidade do Projeto de Lei no 489/99, de autona do 
Deputado Bené Guedes, que dispõe sobre a suspensão temporária do 
pagamento das tarifas de luz e água no Estado; e s?l.ICitando que se 
encaminhe ofício ao Governador do Estado e ao Secretano de Estado da 
Educação com vistas a estudarem a possibilidade de manutenção dos 
critérios que já vêm sendo adotados há muito tempo, os qua1s _:>erm1te~ aos 
atuais Diretores de escolas estaduais candidatarem-se à reele1çao no prox1mo 
pleito, a se realizar tão logo terminem os seus mandatos no final do ano. 
Colocados em votação, cada um por sua vez, são os requenme_ntos 
aprovados. O Presidente faz a leitura de requerimento do Deputado_ Marc1o 
Cunha em que solicita a realização de reunião conjunta da Com1ssao e da 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, com a finalidade de se 
apreciar o Projeto de Lei n° 424/99, de autoria da Procuradoria-Geral. da.· 
Justiça, que altera o plano de carreira dos servidores efet1vos do M1n1steno 
Público. Colocado em votação, é o requerimento aprovado. Cumpnda a 
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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, 6 de outubro de 1999. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Chico Rafael - Paulo Piau - Doutor 

Viana -Sargento Rodrigues. 
ATA DA 1• REUNIÃO ESPECIAL DA CPI DAS BARRAGENS 

Às onze horas do dia vinte e nove de setembro de mil novecentos e noventa 
e nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Marcelo 
Gonçalves, Maria José Haueisen, Bilac Pinto e Antônio Andrade, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente "ad hoc", 
Deputada Maria José Haueisen, declara aberta a reunião e esclarece que não 
há ata a ·ser lida por ser a primeira reunião da Comissão, a qual se destina à 
eleição do Presidente e do ·Vice-Presidente, . à designação do relator e à 
programação do dia e do horário de funcionamento das reuniões. A 
Presidente "ad hoc" determina a distribuição das cédulas de votação, · 
devidamente rubricadas, e convida para atuar como escrutinador o Deputado 
Marcelo Gonçalves. Feita a apuração dos votos, são eleitos para Presidente o 
Deputado Marcelo Gonçalves e para Vice-Presidente o Deputado Bilac Pinto, 
ambos por unanimidade. A Deputada Maria José Haueisen declara 
empossado como Presidente o Deputado Marcelo Gonçalves e passa-lhe 'a 
direção dos trabalhos. O Presidente agradece aos colegas a confiança nele 
depositada e, na oportunidade, declara empossado como Vice-Presidente o 
Deputado Bilac Pinto. Dando continuação aos trabalhos, a Presidência 
designa como relatora da Comissão a Deputada Maria José Haueisen. 
Ouvidas as sugestões dos Deputados presentes, fica definido que a comissão 
se reunirá ordinariamente às terças-feiras, às 14h30min. · Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presençà dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a reunião extraordinária, a ser 
realizada no dia 13 de outubro, às 10h30min, determina ·a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 19 de outubro de 1999. 
Marcelo Gonçalves, Presidente - Maria José Haueisen - Elbe Brandão -

César de Mesquita. 
ATA DA 20• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO 
Às dez horas do dia cinco de outubro de mil novecentos e noventa e nove, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ambrósio Pinto, Aílton 
Vilela e José Henrique, membros da Comissão supracitada. Havendo número 
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regimental, o Presidente, Deputado Ambrósio Pinto, declara aberta a reunião 
e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado José Henrique; 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e e 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A reunião se destina a 
apreciar proposições constantes na pauta. Passando-se à fase de discussão 
e votação de proposições que· dispensam a apreciação do Plenário da 
Assembléia, a Presidência procede à leitura dos Requerimentos n°S 734/99, 
da Deputada Maria Olivia, e 745/99, · do Deputado Márcio Kangussu. 
Submetidos a votação, cada um por sua. vez, são aprovados. os 
requerimentos. Encerrada essa fase, o Deputado J"osé Henrique apresenta 
requerimento no qual solicita moção de repúdio pelas declarações do 
Presidente do Banco Central referentes investimentos externos no Estado de 
Minas Gerais. Colocado em votação, é aprovado o requerimento. 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. 
Eduardo Brandão Presidente- Ailton Vilela -José Henrique. 

ATA DA 18• RE,UNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 
CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

Ás dez horas do dia seis de outubro de mil novecentos e noventa e nove, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sebastião Costa, Antônio 
Carlos Andrada e Dalmo Ribeiro Silva, membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Sebastião Costa, 
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado Antônio Carlos Andrada, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a 
matéria constante na pauta. O Deputado Antônio Carlos Andrada lê ofício do 
Sr. Antônio Hilário, Coordenador-Geral do Sindi-UTE-MG, em que solicita o 
apoio da Comissão, para que o Presidente da República, o Ministro da 
Educação e o Congresso Nacional acatem e aprovem o Plano Nacional de 
Educação da Sociedade Brasileira. A seguir, o Presidente designa o 
Deputado João Pinto Ribeiro para relatar o Projeto de Lei n° 521/99. Esgotada 
a matéria destinada à 1 a Parte da reunião, o Presidente passa à 1• Fase da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições 
sujeitas à apreciação do Plenário. Na ausência do Deputado João Pinto 
Ribeiro, relator do Projeto de Lei n° 487/99, o Presidente redistribui a matéria 
ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que apresenta requerimento, despachado 
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favoravelmente pelo Presidente, solicitando que o projeto seja baixado em 
diligência junto à Secretaria da Educação, para que esse órgão se manifeste 
sobre a matéria. Após, o Presidente passa à 2• Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de proposições não sujeitas à 
apreciação do Plenário. Submetido a discussão e votação, é aprovado o 
Projeto de Lei n° 511/99 (relator: Deputado João Pinto Ribeiro). Submetidos a 
discussão e votação, são aprovados, nos termos do parágrafo único do art. 
103 do Regimento Interno, os Requerimentos n°s 754 e 760/99. A seguir, são 
submetidos a discussão e votação e aprovados, em redação final, os Projetos 
de Lei n°s 144 e 430/99. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares •. comi?cá os membros da Comissão 
para a próxima reunião ordinária,. determina a lavratura da ata e encerra os 

•, ' . ..·· . •' ' ' . . trabalhos. · . · · ' · · 
Sala das Comissões, 27 de outÚbro"Cie 1999." .,. 
Sebastião Costa, Presidente - João Pinto Ribeiro - Mauro Lobo - Dalmo 

Ribeiro Silva -José Milton. 
ATA DA 13• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS 

HUMANOS 
Ás nbve horas e trinta minutos do dia sete de outubro de mil novecentos e 

noveniá e nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João· 
Leite, Cabo Morais e Maria Tereza Lara, membros da supracitada Comissão. 
Está presente também o Deputado Durval Ângelo. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a reunião e 
procede à leitura da seguinte correspondência recebida: ofício do Sr. · 
Adalclever Lopes, Chefe de Gabinete da Secretaria de Estado da Segurança 
Pública, informando que o Sr. Otlo Teixeira Filho, Delegado-Geral de Policia, 
representará o Secretário de Estado da Segurança Pública na reunião. O 
Presidente informa que a reunião se destina a obter esclarecimentos a 
respeito de fato ocorrido na Delegacia Especializada de Furtos e Roubos, no 
último dia 24 de setembro, quando promotores que realizavam vistoria-
surpresa nessa unidade policial foram afrontados pelos policiais civis que ali 
se encontravam. Registra-se a presença dos Srs. Otto Teixeira Filho, 
Delegado-Geral de Polícia e representante do Secretário de Estado da 
Segurança Pública, José Roberto Gonçalves, Ouvidor de Policia, Octávio 
Augusto Martins Lopes, Inês Maria Dutra e Silva, Magali Albanesi Amaral, 
Promotores. de Justiça da Vara de.Exeeuções Criminais de Belo Horizonte, 
Cássio de Souza Salomé, Juiz da Vara de Execuções Criminais de Belo 
Horizonte, Rômulo Ferraz, Antônio Sérgio Tomei, Rogério Felipeto, Jarbas 
Soares, Promotores de Justiça, e das Sras. Heloísa Greco, do Movimento 
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Tortura Nunca Mais, e Maria Eliane de Matos, Coordenadora da Fundação do 
Movimento de Direito e Cidadania. Na fase de apreciação de matérias da 
Comissão, são aprovados os seguinte requerimentos: da Deputada Maria 
Tereza Lara e do Deputado João Leite em que solicitam seja encaminhado 
ofício ao Governador do Estado, manifestando o repúdio veemente desta.: 
Comissão pelas agressões_ sofridas _ por Promotores de Justiça nas 
dependências da Delegacia de Furtos e Roubos no dia 24 de· setembro ' 
último, exigindo a imediata ãpuração dos fatos e a punição dos responsáveis, ; 
bem como o afastamento de todos os policiais civis que cometeram 'às 
referidas agressões;· da Deputada Maria Tereza Lara em que solicita à 
realização de audiência pública desta ·comi-ssão para ouvir os pesquisadores 
da Fundação João Pinheiro que menciona, especialistas em segurança 
pública. Em seguida, o Deputado João Leite passa a Presidência á Deputada 
Maria Tereza Lara em virtude de apreciação de matéria de sua autoria. É, 
então, aprovado requerimento do Deputado João Leite solicitàndo a 
realização de audiência pública da Comissão para elaborar um relatório sobre 
a situação dos direitos econômicos, sociais e políticos no Estado, o qual será 
incorporado ao relatório de sistematização, de âmbito nacional, a ser 
elaborado pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. A 
Deputada Maria Tereza Lara retoma a Presidência ao Deputado João Leite, 
autor do requerimento que originou a reunião, o qual faz suas considerações 
iniciais sobre o assunto em pauta e, em seguida, passa a palavra aos demais 
parlamentares e convidados, conforme consta nas notas taquigráficas. A 
Presidência faz uma retratação pública, atendendo a pedido da Frente de 
Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Minas Gerais, que 
criticou, em correspondência lida na 24" Reunião Ordinária desta Comissão, 
palavras do Deputado lrani Barbosa sobre as organizações não 
governamentais pela cidadania infanto-juvenil, 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, 13 de outubro de 1999. 
João Leite, Presidente - Glycon Terra Pinto - Cabo Morais - Maria Tereza 

Lara - João Leite. 
ATA DA 23" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA 
Às dez horas do dia sete de outubro de mil novecentos e noventa e nove, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ermano Batista, 
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Agostinho Silveira, Eduardo Daladier, Maria Tereza Lara, Paulo Piau e César 
de Mesquita (substituindo este ao Deputado Antônio Júlio, por indicação da 
Liderança do PMDB), membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Ermano Batista, declara aberta a reunião 
e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Eduardo Daladier 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros presentes. O Presidente, Deputado Ermano Batista, 
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e 
acusa o recebimento das proposições a seguir relacionadas, para as quais 
designou relatores: Projetos de Lei n°s 584 e 572/99 (relator: Deputado 
Agostinho Silveira); 576/99 (relator: Deputado Eduardo Daladier); 579/99 -
(relator: Deputado Antônio Júlio); 577, 583, 574, 575 e 585/99 (relator: 
Deputado Ermano Batista); 573, 580/99 e Recurso n° J/99 (relator: Deputado 
Paulo Piau). Passa-se à fase de discussão ·e de vota-ção de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação dà Plenário. Submetidos a discussão e 
votação, são aprovados os pareceres que concluem pela constitucionalidade, 
pela legalidade e pela juridicidade dos Projetos de Lei n°s 445/99 com as 
Emendas n°S 1 a 7 (relator: redistribuído ao Deputado César de Mesquita); 
467/99 na forma do Substitutivo n° 1; 528/99 com as Emendas n°s 1 a 4; 531, 
532 e 555/99, este último transformado no Projeto de Lei Complementar n° 
16/99, por meio de Decisão da Presidência (relator: Deputado Agostinho 
S1lve1ra); 499/99 com as Eme-ndas n°s 1 a 4; 536/99 na forma do Substitutivo 
no 1; 540 e 543/99 (relator: Deputado Paulo Piau); 502/99 com a Emenda n° 
1; 504, 537 e 538/99 (relator: Deputado Eduardo Daladier); 513 e 533/99 com . 
as Emendas nos 1 e 2 (relator: Deputado Ermano Batista); e 530/99 (relator: 
redistribuído à Deputada Maria Tereza Lara); e o parecer que conclui pela • 
inconstitucionalidade, pela ilegalidade e pela antijuridicidade do Projeto de Lei 
no 515/99 (relator: Deputado Eduardo Daladier). O Projeto de Lei n° 583/99, 
que recebeu parecer do relator, Deputado Ermano Batista, con-cluindo pela 
sua constitucionalidade, legalidade e juridicidade com as Emendas n°s 1 a 5 
teve a sua discussão adiada em virtude de pedido de vista deferido pel~ 
Presidência. Os Projetos de Lei n°s 391, 541, 545, 549 e 553/99 não foram 
apreciados em virtude de pedidos de retirada de pauta aprovados pela 
Comissão. Passa-se á fase de discussão e de votação de pareceres sobre 
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a 
discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os pareceres que 
concluem pela_ constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos 
Projetos de Lei n°S 113 e 524/99 (relator: redistribuídos ao Deputado Paulo 
P1au); 310/99 (relator: Deputado Eduardo Daladier); 525, 565 e 566/99, estes 
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dois últimos com emendas que receberam o n° 1 (relator: Deputado Agostinho 
Silveira); 548, 550 e 556/99 (relator: Deputado Ermano Batista) .. Nos ter~os 
do art. 185 do Regimento Interno, a Presidência determina o env1o do Projeto 
de Lei n° 515/99 ao Plenário para inclusão do parecer em ordem do d1a. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença ~~s 
parlamentares, c~nvoca os membros da Comissão para a prox1ma reumao" 

· ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 14 de outubro de 1999. 
Ermano Batista, Presidente- Eduardo Daladier- Maria Tereza Lara-

Antônio Júlio- Sebastião Navarro Vieira. _ 
ATA DA 1" REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE COMISSAO ESPECIAL 

DA MERCEDES-BENZ 
Às dezessete horas do dia sete de outubro de mil novecentos e noventa e 

nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados ~ntônio Carlos 
Andrada, Luiz Fernando Faria, Rogério Correia e Wanderley Avila, membros 
da supracitada Comissão. !"lavendo número regimenta~, o Presidente "~d 
hoc", Deputado Wanderley Avila, declara aberta a reumao, mforma que nao 
há ata ser lida, por se tratar da primeira reunião, que a reunião se destma a 
eleger o Presidente e o Vice-Presidente, a designar o relator e a programar ~s 
trabalhos. O Presidente determina distribuição das cédulas de votaçao 
devidamente rubricadas e solicita ao Deputado Rogério Correia que atue 
como escrutinador. Verificadas as cédulas, o escrutinador informa que os 
Deputados Antônio Carlos Andrada e Wanderley Ávila recebem quatro votos 
para Presidente e Vice- Presidente, respectivamente. O Presidente declara 
eleitos os Deputados, dá posse ao Presidente eleito e transfere a ele a 
direção dos trabalhos. Registra-se a presença do Deputado Bené Guedes. O 
Presidente, Deputado Antônio Carlos Andrada, agr;;dece a confiança que lhe 
é depositada, dá posse ao Deputado Wanderley A vila e designa relator_ da 
comissão o Deputado Luiz Fernando Faria. A seguir, sugere que as reumoes 
sejam realizadas às quintas-feiras, às 14h30min, o que é acatado. pelos 
presentes. O Deputado Rogério Correia apresenta requenmento soilc1tando 
que a primeira reunião seja destinada a ouvir o Sindicato dos Metalúrgicos de 
Juiz de Fora. Submetido a votação, é aprovado o requerimento. Cumpnda 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, 21 de outubro de 1999. . 
Antônio Carlos Andrada, Presidente - Luiz Fernando Faria, Wanderley Avila 

- Bené Guedes - Rogério Correia. 
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ATA DA 21" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE 

Às nove horas e trinta minutos do dia quatorze de outubro de mil 
novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados César de Mesquita e Ronaldo Canabrava, membros da 
supracitada Comissão. Presente, também, o Deputado Durval Ângelo. O 
Deputado César de Mesquita, no exercício da Presidência , declara aberta a 
reunião e dá por aprovada a ata da reunião anterior, que é subscrita pelos 
membros da Comissão presentes. O Deputado César de Mesquita faz a 
leitura ·da seguinte correspondência: convite do Sr. Marília Malagutti 
Mendonça para a abertura da 2" etapa da Campanha de Multivacinação, a ser ·. 
realizada no dia 16 do.corrente; oficio do Presidente do Conselho Regional de " 
Medicina,' encaminhando cópia·do parecer do Conselheiro H.erman Alexandre·~ 
Vivacqua Von Tiesenhausen, o qual trata da questão relativ<,~ áos leitos de 
CTI infantil, nesta Capital. A seguir, o Presidente informa que a reünião se 
destina a diseorrer acerca da recente Medida Provisória no. 1.912, de 
27/08/99, do Ministério da Saúde, que institui a cobrança de taxas de 
fiscalização para o registro nesse Ministério • de produtos alimentícios. A 
Presidência convida para tomar assento à mesa os seguintes convidados: 
Srs. Júlio César Martins Siqueira, Superintendente de Vigilância Sanitária de 
Minas Gerais; Evaristo Rabelo da Malta, Chefe de Seção de Vigilância 
Sanitária de Alimentos da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, 
representando o Sr. João Batista de Souza; e a Sra. Maria Sylvia de Souza 
Mayrink, Técnica em Políticas Públicas do SEBRAE - Minas Gerais, 
representando o Sr. Jairo José lsaac. O Presidente passa a ! palavra ao 
Deputado Durval Ângelo, autor do requerimento que motivou o convite. 
Prosseguindo, a Presidência concede a palavra aos convidados pela ordem 
acima mencionada, conforme consta nas notas taquigráficas. Na fase dos 
debates, participam todos os Deputados e convidados presentes. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares 
e convidados, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 21 de outubro de 1999. 
Edson Rezende, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Carlos Pimenta -

César de Mesquita - Cristiano Canédo - Arlen Santiago. 
ATA DA 24" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA 
Às dez horas do dia qu.atorze de outubro de mil novecentos e noventa e 

nove, comparecem· na· Sala das Comissões os Deputados Erma no Batista, 
Antônio Júlio, Eduardo Daladier, Maria Tereza Lara e Sebastião Navarro 
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Vieira (substituindo este ao Deputado Paulo Piau, por indicação da Liderança 
do PFL), membros da supracitada Comissão. Havendo núm~!o regimental, o 
Presidente, Deputado Ermano Batista, declara aberta a reumao e, em VIrtude 
da aprovação de requerimento do Deputado Eduardo Daladier, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscnta . 
pelos membros da Comissão. O Presidente, Deputado Ermano Batista, 'J 
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta _e ~ 
acusa o recebimento das proposições_ a_seguir relacionadas, para as qua1s .. 
designou· os seguintes ·relatores: Projetos de Lei n°S 586, 593 e 597/99 -. 
Deputado Paulo Piau; 590 e 596/99- Deputado Agostinho Silveira; 5_88, 5~1- e, 
595/99 - Deputado Eduardo Daladier; 589 e 599/99 - Deputado A':ltomo Julio; 
587, 592, 594 e 598/99 - Deputado Ermano Batista. Passa-se à fase de 
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do 
Plenário. Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer que conclui 
pela constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei 
n° 583/99 com as Emendas n°s 1 a 5 (relator: Deputado Ermano Batista). O 
Projeto de Lei n° 541/99 teve sua apreciação adiada em virtude de pedido de 
prazo solicitado pelo relator. Passa-se à fase de discussã_? e votação. de 
pareceres sobre proposições que dispensam a aprec1a~o do Plenano. 
Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, sao aprovados os 
pareceres que concluem pela constitucionalidade, pela legalidade e pela 
juridicidade dos Projetos de Lei n°s 557/99 - este com a Emenda no 1 -
(relator: redistribuido ao Deputado Sebastião Navarro Vieira); 558/99 (relator: 
Deputado Eduardo Daladier); 560 e 562/99 (relator: Deputado Ermano 
Batista) e 568/99 (relator: Deputado Antônio Júlio).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, 21 de outubro de 1999. 
Erma no Batista, Presidente - Eduardo Daladier -Antônio Júlio - Maria 

Tereza Lara - Agostinho Silveira - Paulo Piau - lrani Ba~bosa. _ 
ATA DA 13• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSAO DE REDAÇAO 

Às quinze horas do dia quatorze de outubro de mil novecentos e noventa _e 
nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Elmo Braz, Mana 
Olivia e Marco Régis, membros da supracitada Comissão, Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Elmo Braz, declara aberta _a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Marco Reg1s, ?1spensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e e subscnta 
pelos membros da Comissão presentes. Prosseguindo, a Presidência informa . 
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que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e distribui à 
Deputada Maria Olivia os Projetos de Lei n°s 439 e 474/99 e ao Deputado 
Marco Régis os Projetos de Lei n°s 485 e 488/99. Encerrada a 1 • Parte dos 
trabalhos, passa-se à 2" Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação 
de pareceres sobre matéria de deliberação conclusiva das comissões. 
Submetidos a discussão e votação, são aprovados os Pareceres de Redação 
Final dos Projetos de Lei n°s 439 e 474/99 (relatora: Deputada Maria Olívia) e 
485 e 488/99 (relator: Deputado Marco Régis). Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 21 de outubro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente- Maria Olívia - Antõnio Júlio. ' 

ATA DA 59 REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA 
-· PREVID;;NCIA E DA AÇÃO SOCIAL 

Às quatorze horas e quinze minutos do dia dezoito de outubro de mil 
novecentos e noventa e riove, comparece na Sala das Comissões o 
Deputado Ivo José. O Presidente, Deputado Ivo José, declara aberta a 
reunião que se destina a ouvir os Srs. Elias Nahas, Assessor-Chefe do Vice-
Governador do Estado de Minas Gerais; Maria Lúcia Cardoso, Secretária de 
Estado do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do Adolescente; 
Cícero Plínio Bittencourt, Superintendente Operacional de Saúde da 
Secretaria de Estado da Saúde; Rubens Lessa Carvalho, Presidente do 
Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros no Estado de Minas · 
Gerais - SINDPAS -; Haroldo Carlos Costa, Diretor de Operações da Via do 
Departamento Estadual de Rodagem - DER-MG; Antônio Carlos Teôdoro de 
Aguiar; Presidente Nacional do SOS Vida e representante do Fórum Mineiro · 
do Idoso; Rodrígo Rocha Malta, Assessor da Coordenação de Apoio e 
Assistência ao Deficiente - CAAD da SETASCAD; e Antônio Carlos Pereira, 
Presidente da Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte -
BHTrans-, que irão em debate público discutir a Lei n° 10.419, que garante o 
passe livre para pessoas maiores de 65 anos e para portadores de 
deficíêncià. O coordenador do debate, Deputado Ivo José convida os 
expositores e debatedores a tomar assento à mesa e, em seguida, registra a 
presença dos Srs. Juarez Pereira, tesoureiro da União dos Paraplégicos de 
Belo Horizonte, e Aracy Santos, Presidente da Associação dos Maiores de 65 · 
Anos de Idade e dos Deficientes Físicos do Brasil. Após a exposição dos Srs. 
Elias Nahas e Maria Lúcia Cardoso, o Deputado Ivo José concede a palavra • 
aos de batedores pelo prazo individual de 1 O minutos. Segue-se amplo 
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debate, com a participação do Deputado Ivo José, dos expositores e do 
público presente, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos expositores, 
dos debatedores e dos demais participantes, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e , 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 19 de ouiubro de 1999. 
Ivo José Presidente - Cristiano Cánêdo - Luiz Menezes - Amilcar Martins , -. 

Ronaldo Canabrava. . : .. 
ATA DA 25a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇAO E 

JUSTIÇA . 
Às dez horas do dia vinte e um de outubro de mil novecentos e noventa e 

nove, comparecem na Sala das Comissões eis Deputados Ermario Batista, 
Antônio Júlio, Agostinho Silveira, Eduardo Daladier, lrani Barbosa, Maria 
Tereza Lara e Paulo Piau, membros da supracitada Comissão. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Ermano Batista, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Eduardo 
Daladier, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente, 
Deputado Ermano Batista, informa que a reunião se destina a apreciar a 
matéria constante na pauta e acusa o recebimento das proposições a seguir 
relacionadas, para as quais designou os seguintes relatores: Projetos de Lei 
n°s 600, 602, 609 e 610/99- Deputado Paulo Piau; Projetos de Lei nos 603, 
608 e 618/99 - Deputado Agostinho Silveira; Projetos de Lei n°s 607, 611, 
612, 614 e 615/99- Deputado Eduardo Daladier; Projetos de Lei n°s 601, 604, 
606 e 617/99 - Deputado Antônio Júlio; Projetos de Lei n°s 605, 613, 616 e 
619/99 - Deputado Ermano Batista. Passa-se à fase de discussão e votação 
de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. 
Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os 
pàreceres que concluem pela constitucionalidade, pela legalidade e pela 
juridicidade dos Projetos de Lei n°s 427/99 na forma do Substitutivo n° 1 
(relator: Deputado Eduardo Daladier); 569/99 (relator: Deputado Antônio 
Júlio}; 580/99 na forma do Substitutivo n° 1 (relator: Deputado Paulo Piau). Os 
Projetos de Lei n°s 545 e 613/99, que receberam pareceres dos relatores, 
respectivamente, Deputados Agostinho Silveira e Ermano Batista, concluindo 
por sua constitucionalidade, legalidade e juridicidade, ambos na forma de 
substitutivos que receberam o n° 1, tiveram sua discussão adiada em virtude 
de pedidos de vista deferidos pela Presidência. O Recurso n° 3/99, que 
recebeu do relator, Deputado Paulo Piau, parecer concluindo por seu 
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acatamento, foi rejeitado, tendo recebido votos favoráveis dos Deputados 
Ermano Batista e Paulo Piau. Nos termos regimentais, a Presidência designa 
nova relatora da matéria a Deputada Maria Tereza Lara_ O Projeto de Lei 
Complementar n° 15/99 e os Projetos de Lei n°s 541, 551, 570, 586 e 599/99 
não foram apreciados em virtude de pedidos de prazo feitos pelos relatores e 
deferidos pela Presidência. Passa-se à fase de discussão e votação de 
pareceres sobre proposições que dispensam a apreciação do Plenário. 
Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os 
pareceres que concluem pela constitucionalidade, pela legalidade e pela 
juridicidade dos Projetos de Lei n°s 173/99 (relator: Deputado Paulo Piau); 
219/99 (relator Deputado lrani Barbosa); 563 e 572/99 com as emendas que 
receberam o n° 1; e 584/99 (relator: Deputado Agostinho Silveira). Cumprida a 
finalidade da 'reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os rriembrcis da Comissão para a próxima reunião extraordinária, dia · 
27/10/99, às 10h30min, determina a lavratura da ata e enterra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 27 de outubro de 1999. '' 
Ermano Batista, Presidem)e- lrani Barbosa - Eduardo Daladier- Agostinho 

Silveira -Paulo Piau -Antônio Júlio.' · · 
ATA DA 14a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO 

Às quinze horas do dia vinte e üm de outubro de mil novecentos e noventa ·· 
e nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Elmo Braz, Maria 
Olivia e Antônio Júlio, membros--da supracitada Comissão. Havendo número • 
regimental, o Presidente, Deputado Elmo Braz, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Antônio Júlio, dispensa a -,-
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita 
pelos membros da Comissão presentes. Prosseguindo, a Presidência informa 
que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e distribui à 
Deputadá Maria Olivia os Projetos de Lei n°s 399, 114, 472, 475, 476, 477, 
481 e 490/99 e ao Deputado Antônio Júlio os Projetos de Lei n°s 491, 494, 
495 e 511/99. Encerrada a 1 a Parte dos trabalhos, passa-se à 1 a Fase da 
Ordem do Dia, com a discussão e a votação de pareceres sobre proposições 
sujeitas à apreciação do Plenário. Submetido a ·discussão e votação, é 
aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 399/99 (relatora: 
Deputada Maria Olivia). Passa-se à 2" Fase da Ordem do Dia, com a 
discussão e··a votação de pareceres sobre matéria de deliberação conclusiva 
das comissões. Submetidos a discussão e votação, são aprovados os 
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n°s 114, 472, 475, 476, 477, 
481 e 490 (relatora: Deputada Maria Olivia) e 491, 494,495 e 511/99 (relator: 
Deputado Antônio Júlio). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
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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, 26 de outubro de 1999. :J 
Elmo Braz Presidente- Maria Olívia- Dimas Rodrigues. ~ 

ATA DA 4" REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS ) 
Às nove horas do dia vinte e dois de outubro de mil novecentos e noventa e , 

nove, comparece no Plenário o Deputado João Leite, membro da supracitada." 
Comissão .. Registra-se a presença dos Deputados Antônio Andrade, D1mas . 
Rodrigues, José Braga, Sargento Rodrigues, Wanderley Ávila, Antônio Júlio, 
Antônio Roberto e Djalma Diniz. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado João Leite, declara aberta a reunião e procede à leitura de 
correspondência da Deputada Maria Tereza Lara, informando que não 
participará desta reunião em virtude da coordenação dos trabal_hos . do 
Orçamento Participativo do Estado de Minas Gerais na cidade de Ar~çua1. A 
Presidência informa que a reunião se destina a discut1r, em debate publico, o 
cumprimento da Lei n° 12.985, de 1998, que dispõe sobre a transferência de 
presos da Secretaria de Estado da Segurança Pública para a Secretana de 
Estado da Justiça e de Direitos Humanos e convida a compor a Mesa os Srs. 
Nagashi Furukawa, Diretor do Departamento Penitenciár!o Na?i~nal do 
Ministério da Justiça; José Roberto Rezende, Ouv1dor de Pollc1a; Fab1o Alves 
dos Santos, membro da Pastoral Carcerária; Gilvan Alves Franco, Procurador 
de Justiça do Estado; Cássio de Souza Salomé, Juiz de Direito da Vara de 
Execuções Criminais da Comarca de Belo Horizonte; Newton R1be1ro, 
Superintendente-Geral da Policia Civil, e Luiz Flávio Sapore, pesqUisador da 
Fundação João Pinheiro. Em seguida, o Deputado João Leite, autor do 
requerimento que deu origem a esta reunião, explica que este evento se 
realiza motivado por uma denúncia enviada a esta Comissão pela Fundação 
João Pinheiro, informando que o Governador do Estado não vai cumprir o 
prazo, que expira em julho de 2000, para a transferência dos_ pr~sos, 

·conforme estabelece a Lei n° 12.985, de 1998. Em segu1da, por sollc1taçao da 
Presidência, é apresentado um vídeo que mostra a situação subumana em 
que se encontram os presos das cadeias de Santa L~zia, de Governado: 
Valadares e de Betim. Passa-se à fase de expos1çoes, e a palavra e 
concedida aos componentes da Mesa, conforme consta nas notas 
taq u igráficas. Registra-se a presença do Sr. José Francisco da Silva, 
Secretário Adjunto de Direitos Humanos. Ressalta-se a entrega de m1nuta de 
anteprojeto de lei que autoriza o Governo do Estado a constit~ir uma 
fundação com a finalidade de amparar o trabalhador preso e da outras 
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providências. Ato contínuo, o Presidente informa que, no dia 3 de dezembro, 
haverá um debate público sobre a alteração do Código Penal, prorroga a 
reunião por 1 hora, com base no art. 5°, § 1°, da Deliberação da Mesa n° 
1.728, de 1999, e passa a apresentar as questões encaminhadas pelos 
participantes e pelos telespectadores, 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, 27 de outubro de 1999. 
João Léite, Presidenie -' Glycon Terra Pinto- Maria Tereza Lara - Marcelo; 

Gonçalves··~ lrani Barbosa. , · •· · · · · 
ATA DA 6" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO "'' 
Ás quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e seis de outubro' 

de mil novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os·' 
Deputados Elmo Braz, Maria Olivia e Dimas Rodrigues (substituindo este ao 
Deputado Paulo Pettersen, por indicaÇão da Liderança do PMDB), membros 
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,:> 
Deputado Elmo Braz, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de > 
requerimento do Deputàdo Dimas Rodrigues, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da., 
Comissão presentes. Prosseguindo, a Presidência informa que a reunião se · 
destina a apreciar a matéria constante na pauta e distribui à Deputada Maria 
Olívia o Projeto de Lei n° 534/99. Encerrada a 1" Parte dos trabalhós, passa-
se à 1 • Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de pareceres 
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Submetido a discussão 
e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n• 
534/99 (relatora: Deputada Maria Olívia). 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, 4 de novembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente- Maria Olívia- Marco Régis -Paulo Pettersen. 

ATA DA 6" REUNIÃO ORDINÁRIA DO IPSM 
Às quinze horas e quinze minutos do dia vinte e seis de outubro de mil 

novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Antônio Roberto, Cabo Morais, Sargento Rodrigues e Dalmo 
Ribeiro Silva, membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Antônio Roberto, declara aberta a reunião 

<~----------------------------------------------------_J 
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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 subscrita pelos membros presentes. Em segu'?a· o Pres1~en:e 
informa que a reunião se destina a discutir e votar propos1çoes da Com1ssao 
e passa à 3• Fase da Ordem do Dia. São votados e aprovados re~uenmen~os 
do Deputado Cabo Morais, em quesolicita o encammhamento a Com1ssao. 1 
pelo Diretor do IPSM, de cópia do parecer do Dr. Sacha Calmon Navarro,, 
Coelho sobre a negociação da dívida do Estado para com o refendo lnst!tuto~~ 
e do Deputado Sargento Rodrigues, solicitando sejam convocad~s. ·para • 
reunião da Comissão os Srs. Adelmo Soares de Mello. ~tuar,1o. da 
Superintendência de Planejamento e Coordenação do IPSEMG; Franc~sco 
Moreira de Carvalho, Henrique Hermes Gomes de Mora1s, Pedro Antomo 
Nolasco, Judas Tadeu Monteiro Lobato, Marco Antônio Ripoli e Antônio 
Rodrigues Alves, respectivamente, Auditor, Diretor de Auditoria, Inspetor de 
Controle Externo Técnico de Controle Externo, Inspetor de Controle Externo 
e Diretor da 2• DFFO, do Tribunal de Contas do Estado; Cléber Antônio de 
Menezes e Cel. PM Sóter do Espírito Santo Baracho, Chefe do Serv1ço de 
Controle e Arrecadação e Assessor-Chefe de Planejamento e Coordenação 
do IPSM, respectivamente. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidên~a 
agradece a presença dos parlamentares. convoca os membros da Com1ssao 
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 4 de novembro de 1999. 
Antônio Roberto, Presidente - Cabo Morais - Márcio Kangussu - Sargento 

Rodrigues. _ 
ATA DA 1" REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSAO ESPECIAL DO FUNDO 

SOM MA 

Às quatorze horas e cinqüenta minutos do dia vinte e sete de outubro_ de mil 
novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Com1ssoes os 
Deputados Rêmolo Aloise, Arlen Santiago, Márcio _cu_nha _e Mauro Lobo 
(substituindo este ao Deputado Amilcar Martins, por 1nd1ca~o da Liderança 
do PSDB), membros da supracitada Comissão. Havendo numero reg1me~tal, 
o Presidente "ad hoc", Deputado Rêmolo Aloise, declara aberta a reumao e 
infonma que esta se destina a eleger o Presidente e o_ Vice-Pre~idente, a 
designar o relator e a determinar o horário das reumoe: ordmanas. Em 
seguida, detenmina a distribuição das cédulas de votaçao e conv1da '! 
Deputado Mauro Lobo para atuar como escrutinador. P~ocedendo-se. a 
contagem dos votos. registram-se quatro cédulas de votaçao, sendo ele1to 
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Presidente o Deputado Arlen Santiago, e Vice-Presidente, o Deputado 
Amilcar Martins, ambos com quatro votos. O Presidente "ad hoc" dá posse ao 
Presidente eleito, que assume a direção dos trabalhos, agradece a confiança 
nele depositada e designa como relator o Deputado Márcio Cunha. Após, é 
definido pelos membros da Comissão o horário de 9h30min, às quintas-feiras. 
para realização das reuniões ordinárias. 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? 4 de novembro de 1999. 
Amilcar Martins, Presidente- Rêmolo Aloise- João Paulo. 
ATA DA 9" REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO 

. . PÚBLICA 
Às quinze horas do dia vinte ·e sete de outubro de· mil novecentos e noventa 

e nove, ·c-omparecem na Sala das Comissões os Deputados Jorge Eduardo 
de Oliveira, Doutor Viana, Chico Rafael e Sebãstião Navarro Vieira, membros 
da supracitada Comissão. Encontram-se presentes também os Deputaos 
Paulo Piau e Alberto Pinto Coelho. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, declara aberta a reunião e, em virtude 
da aprovação de requerimento do Deputado Doutor Viana, dispensa a leitura 
da ata da reunião anterior, a qual é· dada por aprovada e subscrita pelos 
membros da Comissão. O Presidente, Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, 
informa que a reunião se destina a debater, em audiência pública. o Projeto 
de Lei n° 464/99, dos Deputados Paulo Piau e Alberto Pinto Coelho, que 
dispõe sobre a propaganda e a publicidade promovidas por órgão público e 
entidade sob controle direto ou indireto do Estado, visando obter subsídios 
para a elaboração do parecer do relator, Deputado Sebastião Navarro Vieira, 
no 1 o iurno. A Presidência registra a presença dos seguintes convidados: Srs. 
Lester Moreira, Assessor de Imprensa do Governo do Estado, representando· 
o Secretário de Estado da Casa Civil e Comunicação Social; Murilo Albernaz, 
Presidente do Sindicato dos Proprietários de Jornais: Revistas e Similares do 
Estado de Minas Gerais - SINDIJORI-MG - e· da· Federação Brasileira de 
Jornais - FEBRAJOR -; Hélio Marques de f=aria, Presidente do Sindicato das 
Agências de Propaganda no Estado de Minas Gerais - SINDAPRO -; Carlos 
Monteiro, Diretor-Executivo do SINDAPRO; Lúcio Leite de Melo, Diretor-
Superintendente da empresa Asa· Comunicação de Marketing; Alberto Luiz 
Santoro Pinheiro de Lima, Diretor-Geral do Departamento Estadual de 
Telecomunicações - DETEL -; Luiz Gonzaga Soares Leal, Presidente da 
Associação Mineira de Televisões Educativas e Culturais - AMITEC -; Paulo 
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César Gonçalves Guimarães, da AMITEC; José Luís da Silva, Presidente da 
Associação Mineira de Propaganda; Patrícia Campolina de Avellar, 
Presidente do Grupo de Mídia de Minas Gerais; Dirceu Pereira, Presidente da 
Associação Mineira de Rádio e Televisão; Alexandre Wagner da Silva,, 
Secretário-Executivo da Associação dos Jornais do Interior de Minas Gerais -l 
ADJORI-MG -; e Adernar Conceição Silva, da ADJORI-MG. A Presidência • 
passa a palavra ao Deputado Paulo Piau, co-autor do Projeto de Lei n° 464/99 ·• 
e autor do requerimento que suscitou esta ro:união,. e ao Deputado Alberto. 
Pinto Coelho, também co-autor do referido projeto, para tecere!:'l su~s 
considerações iniciais. Em seguida, faz uso da palavra o Deputado. Sebast1ao 
Navarro Vieira, relator do projeto em discussão. A Presidência passa a 
palavra a cada um dos convidados presentes .. Segue:se . amplo de~ate, 
conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reumao; a 
Presidência agradece a presença dos convidados e dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 3 de novembro de 1999. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Doutor Viana - Arlen Santiago -

Chico Rafael -Agostinho Patrús- Sargento Rodrigue_s. 
ATA DA 25" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSAO DE TRANSPORTE, 

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 
Às quinze horas do dia vinte e sete de outubro de mil novecentos e noventa 

e nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Arlen Sant1ago, 
Dinis Pinheiro e Wanderley Ávila, membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, o Deputado Arlen Santiago, no exercício da 
Presidência declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimenÍo do Deputado Wanderley Ávila, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros d~ 
·Comissão presentes. O Presidente, Deputado Arlen Santiago, passa a 
discussão e à votação de proposições que dispensam a apreciação do 
Plenário da Assembléia. A Presidência submete a votação os Requerimentos 
n°s 799, 806 e 807/99, os quais são aprovados. Prosseguindo, o Presidente 
passa à discussão e à votação de proposições da Comissão. O Deputado 
Wanderley Ávila apresenta requerimento em que sol1c1ta seJa e~cam1nhado 
voto de congratulações à Empresa Gontijo de Transporte, escolhida como a 
melhor companhia brasileira na categoria de transporte de passageiros do 
País pela revista "As Maiores do Transporte", dando ciência a s~u ~iretor
Superintendente, Sr. Abílió Gontijo Júnior. Submetido a_ votaçao, e_ este 
requerimento aprovado. Cumprida a finalidade da reumao, a Pres1denc1a 
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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, 3 de novembro de 1999. 
Álvaro Antônio, Presidente- Wanderley Ávila- Dinis Pinheiro. _ 

ATA DA 26" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇAO E 
JUSTIÇA 

Às dez horas do dia vinte e oito de outubro de mil novecentos e noventa e 
nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ermano Batista, 
Antônio Júlio, Agostinho Silveira, Eduardo Daladier, Maria Tereza Lara, Paulo 
Piau e Ronaldo Canabrava, membros da supracitada Comissão. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Ermano Batista," declara-aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do· Deputado•Eduardo 
Daladier, dispensa a leitura da ata da reunião' anterior,' á- qi.ial é daaa por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente, 
Deputado Ermano Batista, informa que a reunião se· destina a apreciar 
matéria constante na pauta e acusa o recebimento das proposições a seguir 
relacionadas, para as quais designou relatores: Projetos de Lei n°s 620-e·-
625/99- Deputado Paulo Piau; 626/99- Deputado Agostinho Silveira; 622/99 _ ... 
Deputado Eduardo Daladier; 624 e 628/99 - Deputado Antônio Júlio; 627/99 -
Deputado Adelmo Carneiro Leão; 621, 623/99 e Projeto de Lei Complementar·' 
n° 17/99·~ Deputado Ermano Batista. Passa-se à fase de discussão e votação 
de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário da 
Assembléia. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são 
aprovados os pareceres que concluem pela constitucionalidade, pela 
juridicidàde e pela legalidade dos Projetos de Lei n°s 545/99 na forma do 
Substitutivo n° 1 (relator: Deputado Agostinho Silveira);' 283 na forma do 
Substitutivo n° 1, 588/99 (relator: Deputado Eduardo Daladier); 559, 586, este 
com as Emendas 1 e 2, e 597/99 (relator: Deputado Paulo Piau); 587 e 
593/99, este na forma do Substitutivo n° 1 (relator: Deputado Erma no Batista); 
589/99 (relator: redistribuído ao Deputado Ronaldo Canabrava). O Recurso no 
3/99, que· recebeu o parecer da relatora, Deputada Maria Tereza Lara, 
concluindo pela sua rejeição, foi aprovado, registrando-se o voto contrário do 
Deputado Ermano Batista. O Projeto de Lei n° 590/99, que recebeu parecer 
do relator, Deputado Agostinho Silveira, concluindo pela constitucionalidade, 
pela legalidade e pela juridicidade na forma do Substitutivo n° 1, teve sua 
discussão adiada em virtude de pedido de vista deferido pela Presidência. Os 
Projetos de Lei n°s 551, 599 e 576/99 não foram apreciados em virtude de 
retirada de pauta dos dois primeiros e prazo solicitado pelo relator para o 
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último. Passa-se à fase de discussão e votação de pareceres sobre 
proposições que dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. 
Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os 
pareceres que concluem pela constitucionalidade, pela legalidade e pela 
juridicidade dos Projetos de Lei n°s 573 e 579/99 (relator: Deputado Ronaldo 
Canabrava); 575, 577, com Emenda n° 1, e 594/99 (relator: Deputado Erma no, 
Batista) e 595/99 (relator: Deputado Eduardo Daladier). Cumpnda a finalidade 
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca 
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determ.ina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 4 de novembro de 1999. 
Ermano Batista, Presidente- Bené Guedes- Rogério Correia- Antônio Júlio 

-Agostinho Silveira- lrani BarbaS<!. _ 
ATA DA 24• REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSAO DE TRANSPORTE, 

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 
Às quinze horas do dia vinte de outubro de mil novecent~s e noven_ta. e 

nove comparecem na Sala das Comissões os Deputados Alvaro Antomo, 
Dinis' Pinheiro 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 dad~ 
por aprovada e é subscrita pelos membros presentes. O Presidente p':ssa a 
discussão e à votação de proposições que dispensam a aprec1açao do 
Plenário. O Presidente submete à votação os Requerimentos nos 789 e 
797/99, que são aprovados. A seguir, a Presidência passa à discuss~o_ e 
votação de proposições da Comissão. O Deputado Wanderley Av1la 
apresenta quatro requerimentos do Deputado Dimas Rodrigues, em .que pede 
se solicite ao Secretário de Estado de Transportes e Obras Publicas, a 
pavimentação do aeroporto de Manga, bem como a construção de uma 
recepção de passageiros local; no segundo, a construção de um aeroporto no 
Município de Espinosa; a construção sala de recepção de passageiros no 
aeroporto de Abaeté, bem como que se providencie o balizamento noturn~ da 
pista de pouso; e conclusão das obras da recepção do aeroporto de Janauba, 
bem como que se providencie o balizamento noturno da p1sta de pouso. 
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são estes requerimentos 
aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião ordinária, ·determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
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Sala das Comissões, 27 de outubro de 1999. 
Arlen Santiago, Presidente- Dinis Pinheiro- Wanderley Ávila. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 548/99 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

501 

De iniciativa do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o Projeto de Lei n° 
548/99 objetiva dêdarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais- APAE de Crucilândia, com sede nesse município. 

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

Fundamentação 
Consta no estatuto da APAE de Crucilândia que ela está voltada para a 

promoção dos portadores de deficiência e sua integração na sociedade, por 
meio da criação de estabelecimentos 'de ensino especializado, bem como 
esclarecimentos, orientação e auxílio aos pais no relacionamento com os 
filhos acometidos de excepcionalidade. Dessa forma, presta auxílio de 
inestimável valor à comunidade, uma vez que busca o desenvolvimento 
pessoal dos que a ela recorrem e procura inseri-los na sociedade. 

Justo e meritório, portanto, se faz o título que se lhe pretende outorgar. 
Conclusão 

Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 548/99 
na forma proposta. 

Sala das Comissões, 10 de novembro de 1999. 
Amilcar Martins, relator. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 
18/99 

(Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, de 
Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária) 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria da Mesa da Assembléia, o Projeto de Lei Complementar n° 18/99 
extingue o Fundo de Previdência Complementar do Servidor da Secretaria da 
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais- PRELEGIS. 

Publicada em 30/10/99, a proposição foi distribuída às Comissões 
supramencionadas para apreciação em reunião conjunta. Preliminarmente, 
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compete a esta Comissão exame dos aspectos de juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, 111, do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
O PRELEGIS foi criado em 28 de novembro de 1984 por meio da 

Deliberação da Mesa n° 287 como fundo de previdência complementar dos 
servidores do Poder Legislativo com a finalidade precípua de complementar a 
pensão paga pelo IPSEMG aos dependentes daqueles servidores. , 

Como se sabe, a Lei n° 9.380, de -1 ~ de dezembro de 1986, que 'dispõe _ 
sobre o Instituto de Previdência dos SerVidores do Estado de Minas Gerais--·: 
IPSEMG - , estabelece que o limite do esÍipêndio de benefício é o mesmO que 
o do estipêndio de contribuição, qual seja, 20 vezes o vencimento mínimo 
estadual. 

Posteriormente, com o advento da Constituição da República de 1988, ficou 
estabelecido, no § 5° do art. 40, que o benefício da pensão por morte 
corresponderia à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor 
falecido. 

Assim, os dependentes dos servidores falecidos adquiriram o direito de 
receber pensão no valor total dos vencimentos ou proventos percebidos pelos 
servidores, e, reiteradas vezes, o Poder Judiciário tem decidido não ser 
correta a manutenção de um limite de estipêndio de benefício, após a 
promulgação da Constituição de 1988. 

A Emenda Constitucional n° 20, denominada "reforma da previdência 
social", alterou a redação do art. 40 da Constituição da República, e o 
dispositivo que diz respeito às pensões passou a ser o seu § 7°, com a 
seguinte redação: 

"Art. 40- ............................................................. . 
§ 7° - Lei disporá sobre a concessão do beneficio da pensão por morte, que 

será igual ao valor dos proventos do servidor falecido ou ao valor dos 
proventos a que teria direito o servidor em atividade na data de seu 
falecimento, observado o disposto no§ 3°." 

Dessa forma, já desde 1998 não há mais sentido em se falar de 
complementação de pensão, tendo-se em vista que é dever do Estado o 
pagamento das pensões de acordo com o que dispõe a Constituição da 
República. 

Considerando que o PRELEGIS, conforme demonstrado, não tem mais 
razão de existir, a Mesa da Assembléia apresentou o projeto de lei 
complementar ora analisado,- em obediência ao que estabelece o art. 9° da 
Lei Complementar n° 27, de 18 de janeiro de 1993. O referido dispositivo legal 
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determina que a extinção de fundo há de ser feita por lei. 

A exemplo do ~ue ocorreu com outros fundos de previdência complementar, 
como a Fundaçao Banco Central de Previdência Privada - CENTRUS -, os 
valores apartados pelos servidores e pela entidade patrocinadora ao Fundo 
ser-lhes-ão restituídos, como é de justiça. 

Quanto aos direitos adquiridos pelos beneficiários do PRELEGIS, verifica-se 
que se encontram devidamente resguardados no projeto, pois foi prevista a 
constituição da reserva técnica necessária para mantê-los. 

Julgamos, contudo, que o pagamento dos benefícios deve ser confiado ao 
Instituto de Previdência do Legislativo do Estado de Minas Gerais - IPLEMG -
o qual._ na qualidade de instituto de previdência dispõe das condições· 
necessanas para assumir a tarefa, evitando-se, assim, a interrupção da 
prestação previdenciária. ' · · ' • , 

Em vist~ disso, os recursos da reserva técnica prevista para a manuie~ção' 
dos benefiCIOS, devem ser transferidos para o IPLEMG. , ·-

Para tanto, algumas alterações do projeto fazem-se necessárias, o que nos 
leva a ~presentar o Substitutivo n° 1 . 

Conclusão 
Pelo _~xposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade 

do Projeto de Le1 Complementar n° 18/99 na forma do Substitutivo n° 1,, que -
apresentamos. 

SUBSTITUTIVO N° 1 
Extingue o Fundo de Previdência Complementar do Servidor da Secretaria 

da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais- PRELEGIS. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: · 
Art. 1° - Fica extinto o Fundo de Previdência Complementar do Servidor da 

Secretaria da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais- PRELEGIS 
-, criado pela Deliberação da Mesa n° 287, de 28 de novembro de 1984, e 
regido pela Lei n° 11.263, de 29 de outubro de 1993, mantidos, na forma da 
legislação citada, os beneficios vigentes na data- de· enirada em vigor desta 
le1, bem como aqueles benefícios que, embora ainda não concedidos, vierem 
a ser requeridos pelos beneficiários de contribuintes falecidos até a data de 
extinção do PRELEGIS, e assegurado, nos termos do art. 5°, à Assembléia 
Legislativa; aos contribuintes e aos ex-contribuintes o rateio da parcela 
patrimonial excedente à reserva de que trata o art. 4 o desta lei. 

§ 1° - Consideram-se ex-contribuintes, para os efeitos desta lei, o ex-
s:rvidor, o servidor ativo ou inativo que se tenham desligado do PRELEGIS e 
nao tenham obtido a devolução de sua contribuição, bem como o servidor 
contribuinte falecido que não tenha beneficiário que percebeu ou perceba 

<~ __________________________________________ __j 
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benefícios do PRELEGIS. 

§ 2° - Não terão direito ao rateio de que trata o "caput" deste artigo aqueles 
que tenham recebido ou estejam recebendo benefícios do PRELEGIS. , 

§ 3° - Aqueles que acumulam a condição de contribuinte em nome próprio, 
com a de beneficiário de terceiro ficam excluídos da vedação de que trata o§ 
2°, no que se refere a sua contribuição em nome próprio. , 

§ 4° - Os pagamentos dos benefícios mencionados no art. 1 o passam a ser., 
de responsabilidade do Instituto de Previdência do Legislativo do Estado d~, 
Minas Gerais - IPLEMG, que assumirá todos os direitos e obrigações deles 
decorrentes, mediante a transferência dos recursos det~rminados nà reser>:'a 
técnica atuarial correspondente, na forma desta leo, procedendo-se as 
adequações necessárias no Regulamento dessa autarquia. 

Art. 2° - O liquidante do PRELEGIS será nomeado pela Mesa da 
Assembléia Legislativa. 

Art. 3°- Compete ao liquidante: 
1 -administrar o patrimõnio oriundo do PRELEGIS, aplicando seus recursos 

financeiros em instituições financeiras oficiais federais; 
11 - promover o levantamento do montante das contribuições recolhidas ao 

PRELEGIS pelos contribuintes e pelos ex-contribuintes, individualmente, e 
pela Assembléia Legislativa, desde a data da criação do Fundo até a data de 
entrada em vigor desta lei complementar; 

111 - promover o rateio, na forma do art. 5' e em prazo não superior a 
sessenta dias, contado da data da extinção do PRELEGIS, tendo por base de 
cálculo os valores recolhidos pelos contribuintes, pelos ex-contribuintes e pela 
Assembléia Legislativa ao Fundo, conforme definido em cálculo atuarial; 

IV - recolher ao Tesouro Estadual, à conta da Assembléia Legislativa, os 
saldos bancários remanescentes. 

§ 1° - A liquidação do PRELEGIS terá início no primeiro dia útil após a 
extinção do Fundo e será realizada no prazo de cento e vinte dias contado da 
data de publicação desta lei complementar, prorrogável por noventa dias, 
mediante solicitação fundamentada do liquidante, aprovada pela Mesa da 
Assembléia. 

§ 2° - A responsabilidade do liquidante cessará com a aprovação das 
contas finais pela Mesa da Assembléia, que terá o prazo de trinta dias, 
contado de seu recebimento, para fazê-lo. 

§ 3°- A ordenação de despesa, na fase de liquidação, caberá ao liquidante, 
em conjunto com um membro da Mesa da Assembléia, por ela designado. 

Art. 4° - Integram o patrimônio do IPLEMG, para cumprimento do disposto 
no § 4° do art. 1° , os valores correspondentes à reserva de beneficios 
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concedidos e a conceder, proveniente de recursos patrimoniais do 
PRELEGIS, definida mediante cálculo atuarial aprovado pela Mesa da 
Assembléia .. 

Parágrafo único - A reserva mencionada no "caput" deste artigo será 
calculada pelos valores previstos de despesas a realizar com a manutenção 
dos benefícios concedidos pelo PRELEGIS até a data de extinção dos 
benefícios. 

Art. 5° - Observado 'o disposto no art. 1° desta lei complementar, o saldo 
remanescente dos recursos patrimoniais do PRELEGIS, descontada a 
parcela para constituição da reserva de que trata o art. 4°, será rateado entre 
os contribuintes·, Ôs ex::Contribuintes e a Assembléia Legislativa, garantindo 
aos contribuintes e aos" ex:contribuintes o rateio desse saldo remanescente·. 
até o limite ÓÔm qÚe cada um contribuiu efetivamente ao PRELEGIS, 
monetariamente atualizado, e à Assembléia Legislativa o restante; · · 

Parágrafo úniéo: Pàra fins do rateio de que trata o "caput" deste artigo e da 
definição ·da contribuição individual monetariamente atualizada de cada 
contribuinte. ·serão calculados: 

1 - a soma das contribuições recolhidas ao PRELEGIS, individualmente, 
pelos contribuintes participantes e pela Assembléia Legislativa, desde a data 
da criação do Fundo até 30 de abril de 1999, atualizadas monetariamente, até 
a data de entrada em vigor desta lei complementar, mês a mês, pela variação 
do Índice Geral de Preços- Disponibilidade Interna- IGP- DI , divulgado pela' 
Fundação Getúlio Vargas; 

11 - a soma das contribuições efetuadas pelo servidor no período de 1° de 
maio de 1999 até a data de entrada em vigor desta lei, acrescidas dos· 
respectivos rendimentos obtidos nesse período; 

111 - o somatório individual dos valores apurados nos termos dos incisos I e 
li deste parágrafo único, para fins de fixação do limite de participação de cada 
contribuinte e ex-contribuinte no rateio do saldo remanescente de que trata o 
"caput" deste artigo. 

Art. 6° - Caberá ao IPLEMG receber, como parte da composição da reserva 
técnica de que· trata o art.4° , pelo valor de mercado, segundo avaliação 
prévia, os seguintes bens imóveis: lotes 3 e 4 da Quadra 11-A da 12" Seção 
Urbana de Belo horizonte, situados na Rua Matias Cardoso esquina com a 
Rua Araguari, no Bairro Santo Agostinho. 

Art. 7' - Continuarão a ser aescontados dos beneficios mantidos na forma 
do art. 1 o desta lei os percentuais de que trata a alínea "a" do inciso I do art. 
9' da Deliberação dâ Mesa n° 287, de 28 de novembro de 1984, observada a 
norma de atualização de valores do art. 8' da Lei n° 11.363, de 29 de 
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dezembro de 1993. 

Art. 8°- As dotações orçamentárias do PRELEGIS serão transferidas para o 
orçamento do Instituto de Previdência do Legislativo do Estado de Minas 
Gerais- IPLEMG. 

Art. 9° - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial à 
Assembléia Legislativa, para atender às despesas de rateio do saldo. 
remanescente de que trata o art. 5° desta lei complementar, até o limite de' 
40% (quarenta por cento) do valor do total do ativo constante no bálancete 
mensal do PRELEGIS referente ao mês de setembro desté exercido 
financeiro. ·. 

Art. 1 O - A Assembléia Legislativa se responsabilizará pelo equilibrio atuarial 
do instituto responsável pelo pagamento de beneficios previdenciários de 
seus membros, conforme dispõe o inciso XXXVI do art.62 da Constituição do 
Estado. · 

Art. 11 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar à 
Assembléia Legislativa até o limite de 60% (sessenta por cento) do valor do 
total do ativo constante no balancete mensal do PRELEGIS referente ao mês 
de setembro deste exercício financeiro. 

Art. 12 - A Mesa da Assembléia Legislativa adotará as providências 
necessárias à aplicação desta lei. 

Art. 13- Esta lei entra em vigor no último dia útil do mês de sua publicação, 
cessando nessa data, para os servidores ativos e inativos e para a 
Assembléia Legislativa, a obrigação de contribuir para o PRELEGIS e 
encerrando-se o mandato da Diretoria, do Conselho Deliberativo e Fiscal e do 
órgão co-gestor do Fundo. 

Art. 14 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 10 de novembro de 1999. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Antônio Júlio, relator - Paulo Piau -

. Ermano Batista - Eduardo Daladier. 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
De autoria da Mesa da Assembléia, o projeto de lei complementar em 

epígrafe extingue o Fundo de Previdência Complementar do Servidor da 
Secretaria da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais -
PRELEGIS. 

Publicada em 30/10/99, a proposição foi à Comissão de Constituição e 
Justiça, que, preliminarmente, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade da matéria na forma do Substitutivo n° 1, que apresentou. 

Tendo sido deliberada pelos membros das Comissões de Constituição e 
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Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária a apreciação da matéria em reunião conjunta, nos termos do 
art. 128, 11, do Regimento Interno, esta Comissão passa a examinar a 
proposição quanto ao seu mérito. 

Fundamentação 
Conforme já frisado no parecer preliminar exarado pela Comissão de 

Constituição e Justiça, não há qualquer justificativa para se manter o fundo 
que ora se pretende extinguir, o qual se destina exclusivamente a 
complementar o pagamento dos beneficios de pensão por morte do servidor, 
uma vez que a Constituição da República determina que o pagamento do 
valor integral· da pensão_é.dever do Estado. Sendo assim, faz-se mister 
extinguir o fundo em questão e devolver aos servidores e ao próprio Estado .. 
os valores que lhe foram apartados inutilmente. ·c. .. 

Se, do_ ponto de vista jurídic6, nãõ há qualquer óbice que comprometa a 
propos1ç~~ em tela, do ponto de vista do mérito sobejam razões para a sua 
aprovaçao. Ora, a manutenção de fundos· gera para o Estado o ônus não só 
das contribuições a que deve proceder;"· como também dos custos 
operacionais necessários ao seu gerenciamento, sendo medida de 
racionalidade administrativa evitar fundos que não guardam uma finalidade 
bem definida. Vê-se, pois, que a proposta é benéfica para a Assembléia 
Legislativa. 

Da pa_rte dos servidores, a medida, como já foi dito, é de verdadeira justiça, 
po1s nao cabe ao Estado continuar exigindo-lhes o recolhimento de 
contribuições que não vão traduzir-se em qualquer beneficio direto': Ademais, 
cumpre devolver-lhes o montante descontado de suas remunerações, a 
exemplo do que foi feito com outros fundos de previdência complementar. 

O Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça, trouxe 
aperfe1ç~amentos à proposição, uma vez que elege ·o 'IPLEMG como 
responsavel pelo pagamento das pensões. Isto porque, pelo principio da 
umdade de tesouraria, o superávit financeiro de órgãos públicos operado ao 
final de cada exercício deve ser recolhido ao T~souro estadual. Uma vez que 
o balanço financeiro contabiliza toda entrada e saída de recursos financeiros, 
se os recursos destinados à reserva técnicà atuarial ficassem depositados à 
conta da Assembléia Legislativa, esta Casa apresentaria, em 31/12199 um 
superávit financeiro, porque as entràdas de recursos pecuniários s~riam 
maiores que as saídas. E esse superávit deveria, então, ser recolhido aos 
cofres do Estado. · 

Por outro lado, estando esses recursos financeiros alocados à conta do 
IPLEMG, que tem fins previdenciários e cuja natureza permite a constituição 
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de uma reserva técnica atuarial para fazer face ao pagamento de benefícios 
futuros, é possível a apresentação de superávit financeiro constituído de 
recursos vinculados, os quais não são recolhidos, como acontece com os 
recursos ordinários livres. ao Tesouro estadual. 

Para que o IPLEMG possa pagar os benefícios mencionados no art. 1° do 
projeto, é necessário que haja autorização orçamentária para realização de 
gasto. Da mesma forma,. para que essa autarquia possa aplicar em .J 
instituições financeiras os recursos da reserva técnica, é necessário, também, 

0 
autorização orçamentária para aquisição e venda de títulos públicos, con;? ·, 
por exemplo compra e yenda de CDB's,. RDB's ou outros títulos, como le!ras 
financeiras do Tesouro. Assim, torna-se indispensável a transferência das. 
dotações orçamentárias do PRELEGIS para o IPLEMG. 

Salientamos que dotação orçamentária não representa recursos 
financeiros, mas sim, autorização legal para realização de gasto, ou seja, 
autorização para execução orçamentária. 

Isso posto, a proposição em exame mostra-se conveniente e oportuna, 
merecendo ser aprovada pelos membros desta Casa. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei Complementar n° 18 

na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 10 de novembro de 1999. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator -

Eduardo Daladier- Antônio Júlio- Sargento Rodrigues- Chico Rafael. 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
O Projeto de Lei Complementar n° 18/99, de autoria da Mesa da 

Assembléia, tem por objeto a extinção do Fundo de Previdência 
Complementar do Servidor da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais. 

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça que 
opinou pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do 
Substitutivo n° 1 que apresentou. Também a Comissão de Administração 
Pública emitiu parecer pela aprovação do projeto de lei complementar. Agora, 
nos termos do Regimento Interno da Casa, cabe a esta Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária opinar a respeito. 

Fundamentação 
Como salientado nos pareceres anteriores, o Fundo PRELEGIS tem por 

finalidade a complementação das pensões pagas pelo IPSEMG aos 
dependentes dos servidores do legislativo estadual. Dispõe a Constituição 

z 
< 
I 

~ 
<;; 
E 
~ 
.g .. 
t" 

509 
Federal, alterada pela Emenda n° 20, que o benefício da pensão por morte 
corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor 
falecido, e que o respectivo pagamento constitui responsabilidade do Estado. 
Nesses termos, não mais se justifica legalmente a existência do PRELEGIS. 

Os atuais beneficiários do Fundo, bem como aqueles que venham a adquirir 
esse direito até a data de sua extinção, têm seus direitos assegurados por 
meio da constituição de reserva dimensionada atuarialmente, proveniente dos 
recursos patrimoniais do PRELEGIS, a ser incorporada ao patrimônio do 
IPLEMG - Instituto de Previdência do Legislativo do Estado de Minas Gerais. 
o saldo patrimonial· do PRELEGIS deverá ser rateado entre a Assembléia 
Legislativa, contribuintes, ex-contribuintes do Fundo, ressaltado-se que estes 
deverão receber" suas respectivas contribuições corrigidas monetariamente. 

As dotações orÇâmentárias do PRELEGIS serão ·transferidas para o 
orçamento do IPLEMG e o Poder Executivo fica áutorizado a abrir crédito 
especial e suplemeniar, até o limite de 100% do ativo total do PRELEGIS, 
para fins de operacionalização do rateio previsto. · 

Portanto, não existem impedimentos· de ordem financeira ou orçamentária à 
aprovação do projeto. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 

Complementar n° 18/99, no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1 da 
Comissão de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 10 de novembro de 1999. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Mauro Lobo 

-Miguel Martini- Olinto Godinho- Rogério Corrêa. ·' • ' 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 613/99 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em epígrafe 
acrescenta artigos à Lei n° 13.163, de 20/1/99, que promove a adequação da 
Lei Orgânica do Instituto de Previdência do Legislativo de Minas Gerais -
IPLEMG- às normas constitucionais e dá outras providências. · 

Aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça na forma do Substitutivo 
n° 1, cabe agora a esta Comissão emitir parecer sobre o mérito do projeto, 
nos termos do art. 188, c/c o art. 102, XIV, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em exame visa a promover a adequação da legislação atual 

ao Instituto de Previdência do Legislativo do Estado de Minas Gerais -
IPLEMG. Tem por escopo especialmente o preenchimento de lacunas 

~~------------------------------------------------J 
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existentes nas normas legais atuais e a sua atualização, tendo em vista as 
recentes mudanças constitucionais que alteraram substancialmente a 
matéria. 

Dessa forma, vê-se como necessária e urgente a sua aprovação por esta 
Casa, para que sejam seguidos os parâmetros constitucionais vigentes e, 
dessa forma, permaneçam inatacáveis os preceitos normativos estabelecidos 
sob a égide da Carta Magna. · · 

Durant: sua tramitação na Comissão de. Constituição e Justiçil, a 1 
propos1çao recebeu reparos que merecem a nossa aprovação por 
aprimorarem consideravelmente o disposto na forma proposta. · 

Conclusão · 
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 613/99 na forma 

do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 9 de novembro de 1 ggg_ 
Ivo José, Presidente e relator - Cristiano Canêdo - Ronaldo Canabrava -

Luiz Menezes- Amilcar Martins. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 16/99 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 16/99, dos Deputados Rogério Correia e Maria José 

Haueisen, que dispõe sobre a criação da Brigada Voluntária de Incêndio, foi 
aprovado no 2° turno, na forma do Substitutivo n° 1 ao vencido no 1° turno, 
com as Emendas n°s 1 e 2. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 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° 16/9g 
Cria o Programa de Incentivo à Formação de Bombeiros Voluntários. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica criado o Programa de Incentivo à Formação de Bombeiros 

Voluntários, também denominado Programa Brigada Voluntária de Incêndio. 
Art. 2° - O Programa Brigada Voluntária de Incêndio tem como objetivo 

estimular a participação da sociedade civil na prevenção e no combate a 
incêndios e no exercício de atividades de busca, salvamento e atendimento 
pré-hospitalar de emergência, sobretudo nos municípios onde não houver 
destacamento do Corpo de Bombeiros Militar. 

Art. 3° - Para a consecução dos objetivos estabelecidos no art. 2° desta lei, 
cabe ao poder público: 
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I - realizar palestras sobre a importância da participação da sociedade civil 

na prevenção e no combate a incêndios; 
11 -oferecer suporte técnico à criação das Brigadas Voluntárias de Incêndio; 
111 - celebrar convênios com entidades governamentais e não 

governamentais com o objetivo de repassar às Brigadas equipamentos para 
combate a incêndios; 

IV - confeccionar e distribuir cartilhas educativas sobre os meios de 
prevenção e combate a incêndios; 

V - promover a. in~egração entre as diversas Brigadas Voluntárias de 
Incêndio do Estado; ·· · 

VI - realizar vistorias periódicas nos bens considerados de interesse 
histórico, cultural, artístico, turístico, paisagístico e natural do Estado e propor 
medidas para a eliminação de possíveis focos de incêndio. 

Art. 4o - Cabe ao Corpo de Bombeiros Militar a coordenação e o controle 
das atividades dos bombeiros voluntários. 

Art. 5° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e 
oitenta dias contados da data de sua publicação. 

Art. 6° - Esta lei entra em vigor no exercício fiscal seguinte ao de sua 
publicação. 

Art. 7o - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 4 de novembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente - Paulo Pettersen, relator - Marco Régis - Maria 

Olívia. ·• 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 28/g9 

. Comissão de Redação I· .,_.; 
O Projeto de Lei n° 28/99, da Deputada Maria José Haueisen, que declara a 

cachoeira do Tombo da Fumaça patrimônio paisagístico e turístico do Estado 
de Minas Gerais, foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segUndo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 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° 28/99 
~eclara a cachoeira do Tombo da. Fumaça patrimônio paisagístico e 

tunst1co do Estado, cria a Area de Proteção Ambiental da Cachoeira do 
Tombo da Fumaça e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa' do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada patrimônio paisagístico e turístico do Estado a 

~L_ ______________________________________ __j 
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cachoeira do Tombo da Fumaça, localizada no rio Jequitinhonha, no 
Município de Salto da Divisa. 

Art. 2° - Ficam declarados Área de Proteção Ambiental da Cachoeira do 
Tombo da Fumaça- APA da Cachoeira do Tombo da Fumaça- os terrenos 
marginais ao rio Jequitinhonha, situados em território mineiro, que integram , 
uma área poligonal cujos limites estão a 600m (seiscentos metros) do eixo d~_, 
rio no trecho entre a pedra do Canta Galo e a pedra do Bode, localizadas, 
re~pectivamente, a ·aproximadamente 580m (quinhentos e oitenta metros)' a . 
jusante e a 400m (quatrocentos metros) a montante da crista da cac~oeira. · · 

Parágrafo único - O Poder Executivo, no prazo de cento e oit~nta dias, 
elaborará o memorial descritivo da APA da Cachoeira do Tombo da Fumaça, 
especificando seus limites e a área por ela abrangida no Municipio de Salto 
da Divisa. 

Art. 3° - A APA da Cachoeira do Tombo da Fumaça destina-se à 
recuperação, à preservação e à conservação dos ecossistemas nos quais se 
insere a cachoeira do Tombo da Fumaça, especialmente: 

I - à proteção dos ecossistemas ribeirinhos; 
li - à preservação dos remanescentes florestais locais; 
111 - à recomposição da mata ciliar e à recomposição florestal das demais 

áreas de preservação permanente previstas na Lei n° 10.561, de 27 de 
dezembro de 1 g91; 

IV - à melhoria das condições para a recuperação e a proteção da fauna e 
da flora regionais, em especial das espécies ribeirinhas e da ictiofauna; 

V- ao estímulo à melhoria da qualidade ambiental das áreas circunvizinhas. 
Art. 4°- É proibido na APA da Cachoeira do Tombo da Fumaça: 
I - realizar obra ou serviço que altere ou descaracterize a paisagem natural 

da área definida no art. 2" desta lei; 
11 - promover ações de desmatamento e degradação ambiental, de 

drenagem, de aterro, de obstrução de canal e outras que descaracterizem os 
·ecossistemas da APA sem a adoção de medidas compensatórias de 
recuperação ambiental e a preservação do efeito estabilizador da cobertura 
vegetal contra o aparecimento de pontos suscetíveis à erosão; 

111 - realizar obra ou serviço que importe ameaça ao equilíbrio ecológico ou 
que atente contra os objetivos estabelecidos no art. 3° desta lei; 

IV- pescar com rede, tarrafa ou assemelhados. 
Art. 5° - O Estado se articulará com o Município de Salto da Divisa para a 

implantação e a administração da APA da Cachoeira do Tombo da Fumaça. 
Parágrafo único - Para a gestão da APA da Cachoeira do Tombo da 

Fumaça, será criado órgão colegiado, composto de representantes do poder 
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público estadual e do município envolvido, dos_ usuários e de entidades da 
sociedade civil organizada com sede e atuaçao comprovada nessa bac1a 
hidrográfica, na forma do regulamento desta lei. 

Art. 6° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e 
oitenta dias. 

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 8°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 4 de novembro de 1gg9_ 
Elmo Braz, Presidente ~ Paulo Pettersen, relator - Marco Régis - Maria 

~ r . -.· . ..) 
Olívia. · 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 130/99 
-·· "' · ' ,. Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 130/99, do Deputado' Dalmo Ribeiro Silva, que 
estabelece 'a obrigatoriedade de notificação às Câmaras Municipais ~uanto ~ 
repasse de recursos financeiros estaduais para os respectivos mumc1p1os, fo1 
aprovado no 2° turno na forma do vencido nó 1 o turno, com a Emenda n~ 1 .. 

vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a tecmca 
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° 130/99 
Torna obrigatória a comunicação ·dos repasses de recursos financeirosO 

estaduais para os municipios às respectivas Câmaras Municipais e dá out~as l 
providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: . 
Art. 12 - Os órgãos da administração direta, as autarquias, as fundações 

públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mi_sta estaduais 
ficam obrigados a comunicar os repasses de recursos por eles efetuados, a 
qualquer titulo, para o município à respectiva Câmara Municipal. . 

§ 12 - A comunicação de que trata o "capuf' deste_ art1go contera: 
I - o valor total do repasse; 
11 - a destinação dos recursos; . . - · . . . 
111 - o número e o prazo de vigência do convênio celebrado com o mumc1p10, 

quando couber; ··· 
IV - o prazo para prestação de co'ntas, quando for o caso. . . . 
§ 22 - A comunicação a que se refere este artigo será postada ate do1s d1as ~ 

úteis após a liberação dos recursos. . 
§ 32 - Os dados constantes na comunicação a que se refere este art1go 
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serão divulgados na forma prevista no art. 2° desta lei. 

Art. 2" • O município beneficiado pelo repasse dos recursos mencionados 
nesta lei dará publicidade da comunicação de que trata o art. 1° no prazo de 
cinco dias úteis contados de seu recebimento, por meio da imprensa ou de 
boletim oficial. 

Art. 3° • Estarão disponíveis na página do Governo, do Estado, na Internet, 
no prazo de cinco dias úteis contados da data de liberação dos recursos os 
dados referentes a: - · · . ·' · · 

I • repasses relativos às parcelas pertencentes aos município~ 'do produto 
da arrecadação de impostos de competência do EstadÔ~ nos' termõs. dos 
incisos 111 e IV do art. 158 da Constituição da República; . ~. 

li- transferências feitas aos municípios em cumprimento ao disposto no§ 3° 
do art. 159 da Constituição da República; . . 

111 · repasses de recursos federais cuja transferência fique a cargo do 
Estado. 

Art. 4° • Os atos administrativos referentes à celebração de convênio por 
órgão da administração direta ou entidade da administração ·indireta do 
Estado em que esteja prevista a liberação de recursos serão publicados no 
órgão oficial dos Poderes do Estado até o quinto dia útil do mês subseqüente 
ao de sua assinatura ou na data de liberação dos recursos, se esta ocorrer 
primeiro. 

§ 12 - A publicação a que se refere o "caput" deste artigo ocorrerá em seção 
ou subseção específica, com titulo distinto constante no sumário e em 
diagramação que facilite sua localização e leitura. 

§ 2" ·A publicação a que. se refere este artigo conterá: 
I • o nome do órgão repassador dos recursos; 
11 ·o nome do município recebedor dos recursos; 
111 ·o número do convênio; 
IV - o objeto do convênio; 

· V • o valor total do convênio e da parcela que está sendo liberada, quando 
for o caso. 

Art. 5" • Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 62 - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei n" 

12.705, de 23 de dezembro de 1997. 
Sala das Comissões, 4 de novembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente • Paulo Pettersen, relator • Marco Régis • Maria 

Olívia. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 339/99 

Comissão de Redação 
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O Projeto de Lei n° 339/99, do Deputado Dimas Rodrigues, que institui, no 

Estado, o Dia da Santa Casa de Misericórdia, 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" 339/99 
Institui o Dia da San.ta Casa de Misericórdia. 
A Assembléia Legislátiva do Estado' de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° • Fica instituído 6 'Dia da Santa Casa de Misericórdia a ser 

comemorado no dia 21 -de 'maio. · · ' 
Art. 2° ·Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições-em contrário. 
Sala das Comissões, 4 de novembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente - Paulo Pettersen, relator·· Marco Régis - Maria 

O li via. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 361/99 

Comissão de Redação · 
O Projeto de Lei n° 361/99, do Governador do Esiado, que revoga 

dispositivo da Lei n° 12.237, de 5 de julho de 1996, que dispõe sobre a : 
organização e o funcionamento do Conselho de Desenvolvimento Econômico 
e Social e dá outras providências, foi aprovado nos turnos regimentais, sem 
emenda. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 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° 361199 
Revoga dispositivo da Lei n° 12.237, de 5 de julho de 1996, a qual altera a. 

Lei n° 10.628, de 16 de janeiro de 1992, que estabelece a organização e o 
funcionamento do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, 
instituído no art. 231 da Constituição do Estado. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° ·Fica revogado o inciso VIII do art. 1° da Lei n° 12.237, de 5 de julho 

de 1996, o qual dispõe sobre. a participação do Presidente do Banco do . 
Estado de Minas Gerais - BEMGE - no Conselho de Desenvolvimento 

~~--------~~----~------------------------__) 



Econômico e Social. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 4 de novembro de 1999. 
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Elmo Braz Presidente - Maria Olivia, relatora - Marco Régis · - Paulo ' -· . 
Pettersen. . ,, 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°465/9~, . , 
Comissão de Redação . . 

O Projeto de Lei n° 465/99, do Deputado Ambrósio Pinto,' que declara de 
utilidade pública o Centro de Estudos Espíritas Casa da Luz, com sede no 
Município de ltajubá, foi aprovado em turno único, sem emenda. 

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

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

PROJETO DE LEI N° 465/99 
Declara de utilidade pública o Centro de Estudos Espíritas Casa da Luz, 

com sede no Município de ltajubá. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Estudos Espíritas 

Casa da Luz, com sede no Município de ltajubá. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 4 de novembro de 1999. 
Elmo Braz Presidente - Maria Olivia, relatora - Marco Régis - Paulo 

Pettersen. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 486/99 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n° 486/99, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, que 

declara de utilidade pública a Associação Comunitária Nossa Senhora da 
Esperança, com sede no Município de Poços de Caldas, 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 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° 486/99 
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Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Nossa Senhora da 

Esperança - ACNSE -, com sede no Município de Poços de Caldas. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária 

Nossa Senhora da Esperança - ACNSE -, com sede no Município de Poços 
de Caldas. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 4 de novembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente - Maria Olivia, relatora - Marco Régis - Paulo 

Pettersen. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 500/99 

Comissão de Redação < ·· · ·' 
o Projeto de Lei n° 500/99, do Deputado Aílton Vilela, que declara de 

utilidade pública o Recanto Ozanam da Sociedade São Vicente de Paulo, com 
sede no Município de Cruzília, 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° 500/99 
Declara de utilidade pública a entidade Recanto Ozanam da Sociedade São 

Vicente de Paulo, com sede no Município de Cruzilia. ' 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: • -- _ · 
Art. 1 o- Fica declarada de utilidade pública a entidade Recanto Ozanam da 

Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no Município de Cruzilia. -~ · • 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 4 de novembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente - Maria Olívia, relatora - Màrco Régis - Paulo 

Pettersem. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 501/99 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n° 501/99, do Deputado César de Mesquita, que declara de 

utilidade pública a entidade Obras Sociais e Assistenciais Nab~r _do 
Amanhecer, com sede no Município de Araxá, foi aprovado em turno umco, _ 
com a Emenda n° 1 . 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
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legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 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° 501/99 
Declara de utilidade pública a entidade Obras Sociais e Assistenciais Nabor 

do Amanhecer- OSANA -, com sede no Município de Araxá. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Obras Sociais e 

Assistenciais·Nabor do Amanhecer- OSANA -, com sede no MuniCípio de 
Araxá. 

Art. 2" - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Regavam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 4 de novembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente - Marco Régis, relator - Maria Olivia - Paulo 

Pettersen. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 508/99 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 508/99, do Deputado Aílton Vilela, que declara de 

utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE -
de Cambuquira, com sede nesse município, 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 o do art. 
268 do Regimento Interno. 

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

PROJETO DE LEI N° 508/99 
. Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais- APAE- de Cambuquira, 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 Cambuquira, 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, 4 de novembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente - Marco Régis, relator - Maria Olivia - Paulo 

Pettersen. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 516/99 
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Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 516/99, do Deputado João Leite, que declara de 
utilidade pública o Educandário Presbiteriano Renovado - EPRE -, com sede 
no Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, sem emenda. 

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

Assim sendo, opina"!os por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. · 

PROJETO DE LEI N° 516/99 
Declara de utilidade pública o Educandário Presbiteriano Renovado - EPRE 

-, com sede no Município de Belo Horizonte. · 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta : 
Art. 1° - Fica deClarado de utilidade pública o Educan-dário Presbiteriano 

Renovado- EPRE -, 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, 4 de novembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente - Marco Régis, relator - Maria Olivia - Paulo 

Pettersen. 

COMUNICAÇÓES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE· 
COMUNICAÇÓES 

-O Sr. Presidente despachou, em 9/11/99, as seguintes comunicações: 
Do Deputado Marco Régis, dando ciência à Casa do falecimento do Sr. 

José Fe!ippe da Silva, ocorrido em 29/10/99, em Guaxupé. (- Ciente. Oficie-
-) .T 

Do Deputado Fábio Avelar, dando ciência à Casa do falecimento do Sr . 
Newton Pinto Alves, ocorrido em Lagoa Santa.(- Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Carlos Pimenta, dando ciência à Casa do falecimento do Sr. 
Euler Lafetá, ocorrido em 8/11/99, em Belo Horizonte.(~ Ciente. Oficie-se.) 

'"·. 

~------------------------------~ 
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Sumário: Comparecimento- Abertura- 1• Parte: 1• Fase (Expediente): Ata-
Correspondência: Mensagem .. n° .61/99 (encaminha o Projeto de Lei- n° 
665/99), do Governador do Estado - 2• Fase (Grande Expediente): , 
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n°s 666 a 672/g9 -
Requerimentos n°s 889 a 896/99 - Requerimentos do Colégio de Líderes e da 
Deputada Elaine Matozinhos - Comunicações: Comunicações das Comissões 
do Trabalho, de Assuntos Municipais e de Educação, da Deputada Elaine 
Matozinhos e dos Deputados Antônio Andrade e Marcelo Gonçalves -
Comunicações Não Recebidas: Comunicação do Deputado Gil Pereira -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados João Paulo, Chico Rafael, 
Márcio Kangussu e Maria Tereza Lara - 2• Parte (Ordem do Dia): 1 • Fase: 
Abertura de Inscrições - Designação de Comissões: Comissão Especial para 
Emitir Parecer sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei n° 14.199 -Comissão 
Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 
26/99 - Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos: 
Requerimentos do Colégio de Líderes e da Deputada Elaine Matozinhos; 
deferimento - Votação de Requerimentos: Requerimento n° 541/9g; 
aprovação na forma do Substitutivo n° 1; verificação de votação; inexistência 
de "quorum" para votação; anulação da votação; chamada para recomposição 
de "quorum"; existência de número regimental para votação; renovação da 
votação; aprovação; verificação de votação; inexistência de número 
regimental para votação; anulação da votação; questão de ordem -
Requerimento do Deputado José Milton; deferimento; discurso do Deputado 
Sargento Rodrigues - Requerimento do Deputado Bené Guedes; deferimento; 
discurso do Deputado Marcelo Gonçalves - Requerimento do Deputado Hely 
Tarqüínio; deferimento; discurso do Deputado Antônio Carlos Andrada -
Requerimento do Deputado Rogério Correia; deferimento; discurso do 
Deputado Durval Ângelo - 2• Fase: Discursos dos Deputados Antônio Carlos 
Andrada e Durval Ângelo; questões de ordem; discursos dos Deputados Hely 
Tarqüínio e Rogério Correia - Requerimentos dos Deputados Rogério Correia 
e Antônio Carlos Andrada; chamada para recomposição de "quorum"; 
inexistência de número regimental para votação; prejudicialidade dos 
requerimentos - Discussão de Proposições: Discussão, em turno único, do 
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veto Total à Proposição de Lei n° 14.170; questões de ordem; designação de 
novo relator da matéria; questão de ordem; emissão de parecer pelo relator; 
questões de ordem; existência de número regimental para a continuação dos 
trabalhos; requerimento do Deputado João Leite; questões de ordem; 
prejudicialidade do requerimento; questão de ordem; chamada para 
recomposição de "quorum"; existência de número regimental para_ a 
continuação dos trabalhos; questão de ordem; discurso do Deputado Rogeno 
Correia; questão de ordem - Encerramento- Ordem do Dia. 

Comparecimento 
-Comparecem os Deputados: 
José Braga' Durval ÂngeiÓ~ Dilzon Melo- Gil Pereira- Adelino de Carvalho 

- Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Aílton Vilela - Alberto Bejani -' 
Alberto Pinto Coelho - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade -
Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Antônio Júlio c Antônio Roberto -•· 
Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - 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 - Jorge Eduardo de 
Oliveira -José Henrique- José Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes -
Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria 
Olivia - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini -
Olinto Godinho - Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rêmolo 
Aloise - Rogério Correia - Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues -
Sebastião Costa- Sebastião Navarro Vieira -Wanderley Ávila. · ' ,. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado José Braga).- Ás 14h12min, a lista de 

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a 
reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os 
nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-Sec~etário, para proceder à leitura 
da ata da reunião anterior. 

1• Parte 
1• Fase (Expediente) 

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

anterior, que é aprovada sem restrições. 
Correspondência 

~L_--------~===-----------------------------__j 
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- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte 

correspondência: · 
"MENSAGEM N° 61/99* 

Belo Horizonte, 8 de novembro de 1999. 
Senhor Presidente, 

, .. 

Tenho a honra de passar às mãos de Vossa Excelência, , s~licita~do 
submeter à apreciação da egrégia Assembléia Legislativa, o incluso projeto· 
de le1, que autonza o Poder Executivo a extinguir a Distribuidora de· Títulos e 
Valores Mobiliários Minas Gerais S.A. - DIMINAS. 

A razão do projeto de lei ora encaminhado é o desaparecimento do objetivo 
da sociedade com a proibição, no contrato firmado pelo Estado com a União 
em 18 de fe~ereiro do ano passado, de emissão de novos títulos pelo Estado, 
e a necessidade de autorização da Assembléia Legislativa, nos termos do· 
artigo 238 da Constituição do Estado. 

Nesta oportunidade, renovo a Vossa Excelência minhas expressões de 
elevado apreço. 

Itamar Franco, Governador do Estado de Minas Gerais. 
PROJETO DE LEI N° 665/99 

Autoriza o Poder Executivo a extinguir a Distribuidora de Títulos e Valores 
Mobiliários Minas Gerais S.A. - DI MINAS. 

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a extinguir a Distribuidora de 
Títulos e Valores Mobiliários Minas Gerais S.A. - DIMINAS. 

Parágrafo único - A liquidação da sociedade se fará de acordo com o 
disposto nos artigos 206 a 208 e 210 a 218 da Lei n° 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976, e com o disposto no seu estatuto social. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário." 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração 

Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, ele 
o art. 102, do Regimento Interno. 

•- Publicado de acordo com o texto original. 
2• 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° 666/99 

Declara de utilidade pública a Escola Esperança e Vida, com sede no 
Município de Ouro Fino. 
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Escola Esperança e Vida, com 

sede no Município de Ouro Fino. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 8 de novembro de 1999. 
Dalmo Ribeiro Silva 
Justificação: A Escola Esperança e Vida, fundada em 14/12/96, com sede 

no Município de Ouro Fino, é sociedade civil de caráter filantrópico e sem fins 
lucrativos, que tem como objetivo precípuo abrigar e dar suporte profissional, 
moral, cívico, assistencial e religioso a crianças e • adolescentes 
reconhecidarriente carêntes. \ t1 ;._. 7 ·~ .. ·'t··~uL 

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 de Educação, para deliberação, nos tennos do art. 188, c/c o art. 103, inciso 
I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 667/99 
Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento do Bairro 

Peitudo, com sede no município de Ouro Fino. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica declarado de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento, 

do Bairro Peitudo, com sede no Município de Ouro Fino. ' .,;, , 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 9 de novembro de 1999. 
Dalmo Ribeiro Silva 

.~. ~ 

, .. 

Justificação: O Conselho de Desenvolvimento do Bairro Peitudo, fundado 
em 16/5/90, com sede no Município de Ouro Fino, é sociedade civil de caráter 
filantrópico e sem fins lucrativos. 

Tem como objetivo precípuo zelar pela melhoria das condições de vida dos 
moradores do referido bairro, articulando e promovendo ações para resolver 
os problemas socicreconõmicos e educacionais, e formar o espírito 
comunitário. ·· 

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.lnterrio. ' 

~~------------------------------------------------J 
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PROJETO DE LEI N° 668/99 

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro dos 
Pereiras, Tanque, Laranjal e Renó, com sede no Município de Ouro Fino. 

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

Bairro dos Pereiras, Tanque, Laranjal e Renó, com sede no Município de 
Ouro Fino. 

Art. Z'- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 9 de novembro de 1 g99. 
Dalmo Ribeiro Silva . 
Justificação: A Associação dos Moradores do Bairro dos Pereiras, Tanque, 

Laranjal e Renó, fundada em 11/6/90, com sede no Município de Ouro Fino, é 
sociedade civil de caráter filantrópico e sem fins lucrativos, que tem como 
objetivo precípuo zelar pela melhoria das condições de vida dos moradores 
do referido bairro, articulando e promovendo ações voltadas para a solução 
dos problemas sociais, econom1cos e educacionais, bem como 
desenvolvendo trabalhos de assistência e formação do espírito comunitário. 

Ademais, a referida entidade cumpre todos os requisitos exigidos por lei, 
pelo que faz jus ao titulo 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° 669/99 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Amigos de São 

José do Mato Dentro, com sede no Município de Ouro Fino. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária dos 

Amigos de São José do Mato Dentro, com sede no Município de Ouro Fino. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 9 de novembro de 1999. 
Dalmo Ribeiro Silva 
Justificação: A Associação Comunitária dos Amigos de São José do Mato 

Dentro, fundada em 16/8/89, com sede no Município de Ouro Fino, é 
sociedade civil de caráter filantrópico e sem fins lucrativos, que tem como 
objetivo precípuo coordenar as obras e os movimentos sociais dos moradores 
do referido bairro, articulando e promovendo ações voltadas para a solução 
dos problemas sociais, econômicos e educacionais, bem como 
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desenvolvendo trabalhos de assistência e formação do espírito comunitário. 

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 prel1m1nar, 
e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso 
I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 670/99 
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro da 

Barra com sede no Município de Ouro Fino. 
A A~sembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o_ Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores do 

Bairro da Barra, com sede no Município de Ouro Fino. 
Art. Z'- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 9 de novembro de 1999. 
Dalmo Ribeiro Silva 
Justificação: A Associação dos Moradores do Bairro da Barra, fundada em 

12/5/94, com sede no Município de Ouro Fino, é sociedade civil de caráter 
filantrópico e sem fins lucrativos, que tem como objetivo precípuo_ coord~nar 
as obras e os movimentos sociais dos moradores do retendo ba1rro, 
articulando e promovendo ações voltadas para a solução dos problemas 
sociais, econômicos e educacionais, bem como desenvolvendo trabalhos de 
assistência e formação do espírito comunitário. 

Ademais; a referida entidade cumpre todos os requisitos exigidos por lei,~ 
pelo que faz jus ao titulo 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. ' - J 

PROJETO DE LEI N° 671/99 
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Distrito de 

Crisólia, com sede no Município de Ouro Fino. · -· 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fiea declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores do 

Distrito de Crisólia, com sede no Município de Ouro Fino. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 8 de 'novembro de 1999. 
Dalmo Ribeiro Silva· 
Justificação: A Associação dos Moradores do Distrito de Crisólia, fundada 
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em 16/9/90, com sede no Município de Ouro Fino, é sociedade civil de caráter 
filantrópico e sem fins lucrativos, que tem como objetivo precípuo coordenar 
as obras e os movimentos sociais dos moradores do referido bairro, 
articulando e promovendo ações voltadas para a solução dos problemas 
sociais, econômicos e educacionais, bem como desenvolvendo trabalhos de, . 
assistência e formação do espírito comunitário. . . . . , 

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 prehm1nar, ". 
e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 1 03, inciso 
I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 672/99 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Bairros Unidos, com 

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

Bairros Unidos, com sede no Município de Juatuba. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 27 de setembro de 1999. 
Elaine Matozinhos 
Justificação: A Associação Comunitária Bairros Unidos, com sede no 

Município de Juatuba, é entidade civil sem fins lucrativos, de caráter 
educacional, assistencial, sociocultural, beneficente, fundada em 1993. Desde 
então, vem trabalhando pela resolução dos problemas de infra-estrutura, 
educação, rede elétrica, saúde, moradia, transporte e lazer dos Ba1rros 
Jardim Baviera, Jardim do Lago, Ilhéus, Vale Quintas das Braúnas, Vale dos 
Coqueiros e ltajuba, promovendo atividades sociais, culturais e desportivas 
com vistas à melhoria das condições de vida dos moradores. 

O reconhecimento da entidade como de utilidade pública fortalecerá o 
trabalho que vem sendo realizado, auxiliando todos os que contam com sua 
valiosa colaboração. 

- 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° 889/99, da Comissão de Transporte, solicijando seja formulado apelo ao 

Diretor-Geral do DER-MG com vistas a que seja asfaltado o trecho de estrada 
que liga o Município de Senador Amaral à BR-381. 
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N° 890/99, da Comissão de Transporte, solicitando seja formulado apelo ao 

Diretor-Geral do DER-MG com vistas a que seja asfaltada a estrada que liga 
0 Município de Paraisópolis ao de Consolação. 

N" 891/99, da Comissão de Transporte, solicitando seja formulado apelo ao 
Diretor-Geral do DER-MG com vistas a que seja asfaltada a estrada que liga 
a rodovia MG-295 ao Município de Gonçalves. 

N° 892/99, da Comissão de Transporte, solicitando seja formulado apelo ao 
Diretor-Geral do DER-MG com vistas a que seja asfaltada a estrada que liga 
o Município de Bom Repouso à BR-381. 

No 893/99, da Comissão de Transporte, solicitando seja formulado apelo ao 
Diretor-Geral do DER-MG com vistas a que seja asfaltada a estrada que liga 
o Município de Co-risolà\;ão aó de Cambuí. 

N" 894/99, da Comissão de Transporte, solicitando seja formulado apelo ao 
Diretor-Geral do DER-MG eom vistas a que seja asfaltàda a estrada que liga 
o Município de Toledo à BR-381. · · - · -

No 895/99, da Comissão de Transporte, solicitando· seja formulado apelo ao 
Diretor-Geral do DER-MG com vistas a que seja asfaltada a estrada que liga 
0 Município de Munhoz ao de Bueno Bràndão. (-Distribuídos à Comissão de 
Transporte.) 

N" 896/99, da Comissão de Fiscalização Financeira, soli.;:itando se 
esclareçam'as questões que especifica, relativas ao IPLEMG. (- A Mesa da 
Assembléia.) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos do Colégio de Líderes 
e da Deputada Elaine Matozinhos. 

· Comunicações 
-São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões do.• 

Trabalho, de Assuntos Municipais e de Educação, da Deputada Elaine 
Matozinhos e dos Deputados Antônio Andrade e Marcelo Gonçalves. ~ · 

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

Regimento Interno, a seguinte comunicação: 
· Comunicação 

Do Deputado Gil Pereira, dando ciência à Casa do falecimento do ex- · 
Deputado Euler Araújo Lafetá, ocorrido em 8/11/99, nesta Capital. (- Idêntica 
proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Carlos Pimenta.) 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado João Paulo. 
O Deputado João Paulo - Sr. Presidente, caros colegas Deputados e 

Deputadas, venho a esta tribuna para falar da proposta de alienação do 
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CEASA-MG e da CASEMG ao Governo Federal. 

Antes, porém, gostaria de fazer o registro de algo extremamente simpático 
que ocorreu recentemente. nesta Casa, que é a avaliação realizada pelos 
diversos departamentos desta Assembléia Legislativa, oportunidade em que o 
PROCON Assembléia viu-se contemplado com o melhor e maior índice dei 
aceitação. Esse resultado démonstra a felicidade da medida tomada pelos ,. 
nossos antecessores nesta Casa .. homens visionários, que, diante de uma· 
questão que cresce erri importância no Brasil. que é o direito do consumidor. 
procuraram criar o PROCON Assembléia, que tão importante tem sido para a 
sociedade de Minas Gerais. Quero, portanto, cumprimentar os idealizadores 
do PROCON Assembléia, seus servidores, com destaque especial para os 
Srs. Délio Malheiros e Ênio. Gostaria também de dizer que, só a partir de um 
esforço muito grande dos servidores que atuam no PROCON Assembléia, foi 
possível experimentar uma aprovação, um reconhecimento de 80,6%, no que 
concerne á sua importância, largando na frente na avaliação realizada pelos 
diversos setores da Assembléia Legislativa. 

Quero cumprimentar também meus colegas da Comissão de Defesa do 
Consumidor, uma vez que o PROCON passou a vincular-se àquela 
Comissão, também repousando sobre nossos ombros uma responsabilidade 
muito grande. 

Como Presidente da Comissão, pesa sobre os meus ombros uma 
responsabilidade ainda maior no encaminhamento das questões de interesse 
do consumidor, que não são poucas neste Estado e tanto tempo nos têm 
tomado. Tenho absoluta certeza de que, nessa parceria da Comissão de 
Defesa do Consumidor com o PROCON Assembléia, temos levado alento e 
resposta aos consumidores de Minas Gerais e, a par disso, temos resgatado 
a responsabilidade enorme que nos toca no exercício do nosso mandato, do 
nosso cargo, enfim, a nossa missão de membros da Comissão de Defesa do 
Consumidor. 

Feitas estas considerações, gostaria de entrar no objetivo central que me 
traz a esta tribuna, que é exatamente a matéria que está tirando o sono de 
muitos de nós, relativamente à possibilidade de alienação do CEASA-MG e 
da CASEMG ao Governo Federal. 

Tive oportunidade de registrar ontem, neste Plenário, que faço, com 
orgulho, parte da base de sustentação do Governo. E até por um dever que 
me toca, em função desse alinhamento, tenho de apontar a infelicidade dessa 
operação que está por se concretizar. 

Entendo que o Governo Estadual não precisa, não deve dar esse passo 
perigoso, desnecessário, que não trará a resposta financeira que se quer. 
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Não deve dá-lo, sobretudo, devido à atitude do Governo Federal, que se 
comporta de maneira pouco ética com o Governo Estadual. O Governo 
Federal entra na reserva das contas bancárias de Minas Gerais e lá se farta, 
se paga, sem antes ouvir o Governo Estadual. Com isso, está mostrando que, 
no Brasil, o sigilo bancário pode ser relativizado por meio de acordos 
efetivados anteriormente. E essa administração, que com ele não concorda, 
não aceita isso. Já disse judicialmente que não aceita e está buscando, nas 
malhas do Poder Judiciário, a revogação dessa sistemática perversa. que 
permite ao Governo Federal invadir as contas bancárias do Governo Estadual 
e de lá retirar o dinheiro necessário para se pagar. 

Essa possibilidade de alienação do CEASA-MG e da CASEMG ao Governo 
Federal,_ que muitos já 'iêm como consolidada, vai trazer um prejuízo muito 
grande,. um retrocesso: enorme à política agrícola em Minas Gerais, 
justamente no Goverr:to . democrático de Itamar Franco,· que tem um 
compromisso muito grande ·com os setores de produção agrícola, de 
distribuição e, de resto, com o· consumidor. . 

Ontem eu dizia que nenhum desses segmentos aplaude, concorda com a 
alienação, com a transferência qo CEASA-MG e da CASEMG para o Governo 
Federal. Os setores produtivo e de comercialização, os produtores, os 
consumidores não concordam com essa alienação. Os servidores públicos 
que mantêm, operacionalizam essas duas empresas também não concordam 
com a alienação delas ao Governo Federal, que não necessita desse 
patrimônio. Aliás, nem deseja operacionalizar, administrar esse setor da 
economia. Já mostrou isso ao tentar privatizar a CONAB. Há muito tempo, o 
Governo Federal está trabalhando para a privatização da CONAB, da mesma 
forma que não quer ficar com a CEAGESP, que pretende devolver ao •· 
Governo de São Paulo. Por que agora passar o CEASA-MG e a CASEMG 
para o Governo Federal? 

A Secretaria - ou o Secretário de Estado da Fazenda - sustenta-se em uma 
autorização dada pela Assembléia Legislativa, argumentando que esta Casa .. 
já deu sua posição, autorizando o Governo Estadual a alienar o CEASA-MG e • 
a CASEMG. Diria que é rigorosamente a mesma· autorização que foi dada " 
para alienação de parte das ações da CEMIG, que o Governo Estadual tanto 
conta e, para isso, conta com nosso apoio, nosso aplauso e nosso voto. O 
Governo Estadual está num processo judicial, tentando desesperadamente • 
recupe~ar a administração plena da CEMIG, porque não concorda que sócios 
estrangeiros venham ditar ordens no Estado de Minas Gerais, num setor 
estratégico como a CEMIG. Repito que, nesse caso o Governo tem o nosso 
apoio. · ' ·· 1 

· ~ ·. ' · 
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O mesmo fenômeno acontece com relação ao CEASA-MG, uma entidade 

estratégica no setor de distribuição de alimentos. Por que o Governo Estadual 
encara de forma diferente o caso do CEASA-MG? Temos avaliado, até agora, 
que apenas - não o Governo como um todo - o Secretário da Fazenda deseja 
essa alienação, premido por um débito grande do Governo Estadual para com 
o Federal. Mas qual Estado está em situação diferente de Minas Gerais em·' 
relação ao Governo Federal? Nenhum deles. Todos os Estados estão ' 
devedores. A despeito disso, só Minas fala em transferir p·arà o Governo ' 
Federal o CEASA-MG e a CASEMG; os outros Estados que possuem CEASA · 
não acenam com essa solução. 

O Governo do Estado fala, portanto, a partir do segmento financista, do 
Secretário da Fazenda, uma vez que o Secretário de Agricultura, Raul Belém, 
opôe-se, de forma vigorosa, a essa possibilidade. S. Exa. tem o nosso apoio 
e o nosso aplauso. Fazemos coro com o Secretario de Agricultura, que não 
deseja ver imposto esse retrocesso à economia de Minas Gerais, a partir do 
segmento da produção agrícola e de distribuição de alimentos, sem falar no 
prejuízo patrimonial que Minas Gerais experimentaria. O nobre Deputado 
João Batista de Oliveira chega a dizer que o Secretário da Fazenda estaria 
propondo a liquidação de parte .expressiva do Estado, posando como o 
liquidante do patrimônio de Minas Gerais. 

Aplaudimos e apoiamos o Governador quando remeteu as tropas para 
FURNAS, a fim de impedir - ou tentar impedir - a privatização de FURNAS, 
que é outro setor estratégico na área de produção de energia elétrica. O que 
nos alenta e conforta, até agora, é o fato de o Governador não ter dado ainda 
sua posição. Não acreditamos- e não queremos acreditar- que o Governador 
do Estado se postará favorável à proposta efetuada pelo Secretário da 
Fazenda. 

Achamos que, em última análise. a decisão final cabe ao Governador, que 
irá ouvir o Secretário de Agricultura, a Assembléia Legislativa, a partir dos 
Deputados que se têm colocado contrários a essa operação, ou seja, irá ouvir 
o povo de Minas Gerais. Não acredito que o Governador do Estado, sensível 
como é, comprometido com o segmento da agricultura, em plena criação de 
um projeto para a área agrícola do Estado, irá impor um retrocesso, um passo 
atrás, do qual Minas Gerais e a sua própria administração, certamente, não 
convalescerão em curto período de tempo. 

Encaro com muita suspeita essa atitude do Governo Federal de admitir 
receber o CEASA-MG e a CASEMG. Tenho absoluta certeza de que o 
Governo Federal não quer o êxito, não quer o sucesso do Governador Itamar 
Franco e, por isso, admite receber o CEASA-MG e a CASEMG. Do contrário, 
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se essa fosse uma medida que realmente fizesse crescer o Governo do 
Estado. a administração, o Governo Federal a ela se oporia. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Eminente Deputado João 
Paulo, ouvi com muita atenção o seu pronunciamento, realmente importante 
para esta Casa, porque V. Exa. chama a atenção deste parlamento para um 
assunto tão importante, que é o CEASA. 

Ontem mesmo estivemos ouvindo o Presidente da Comissão, Deputado 
João Batista de Oliveira, que também buscava apoio nesta Casa para que 
nos uníssemos contra, a transferência do CEASA. V. Exa. está de parabéns. 

Tenho certeza de que o Governador Itamar Franco, sensível como é, um 
homem que, sem dúvida, vem trazendo desenvolvimento a Minas ouvirá o 
parlamento mineiro. · ' ' 

Gostaria de aproveitar o ensejo para também, neste momento, dizer que 
estivemos na cidade de Uberaba, ontem, quando Sua Excelência esteve 
participando da inauguração do pólo moveleiro. Foi uma satisfação muito 
grande, tendo em vista que a isenção da redução do ICMS partiu deste 
parlamento. 

Parabéns a V. Exa., Deputado João Paulo. 
O Deputado João Paulo - Vou encerrar, nobre Presidente, a minha fala 

dizendo que essa autorização que foi dada pela Assembléia Legislativa não 
induz, não obriga o Governo Estadual a alienar o CEASA e a CASEMG. Por 
isso formulo o mais veemente apelo ao Governador Itamar Franco, para que 
não ceda ao Secretário da Fazenda e mantenha o CEASA e a CASEMG 
integrados _ao nosso patrimônio. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Chico Rafael. 
O Deputado Chico Rafael - Sr. Presidente, ilustres colegas Deputados, 

~alegas Deputadas, senhores das galerias, o que me traz a esta tribuna, hoje, 
e um assunto que por nós já foi tratado em outras oportunidades. Trata-se da . 
situação em que se encontra grande parte dos produtores rurais do Estado de • 
Minas, em particular, do Sul do Estado. 

Trouxemos, há poucos dias. a esta Casa o Superintendente do Banco do · 
Brasil, para nos explicar o processo de renegociação dos produtores rurais no 
Sul do Estado, em especial, daqueles pequenos produtores que obtiveram · 
finan~iamento do Programa Nacional de Assistência Familiar - PRONAF -, já 
que tmhamos recebido denúncia de que o Banco do Brasil estava fazendo 
venda casada,·· para conceder ou renovar financiamento a pequenos 
produtores, exigido que o tomador do empréstimo fizesse seguro pessoal ou 
seguro de sua própria· residência. 

Ilustres colegas. quero dizer-lhes que na cidade de Bueno Brandão, uma 
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cidade pequena, o Banco do Brasil foi homenageado com o título de agência 
que mais vendeu seguro para os produtores rurais, como se o pequeno 
produtor rural fosse obrigado a fazer o seguro de sua casinha na roça, do seu 
sítio. O Superintendente, naquela oportunidade, comprometeu-se a tomar. 
providências e orientar os gerentes, mas eles nos falam uma co1sa e, nos 1 
bastidores, parece que orientam seus gerentes a agir de forma diferente. Os 
gerentes continuam atuando dessa forma, exigindo que , os pequenos 
produtores façam seguro pessoal, comprem títulos de capitalização para 
refinanciar seus débitos ou obter novos empréstimos. Não bastasse 1sso, o 
Banco do Brasil vem resistindo sistematicamente à renegociação dos débitos, 
em particular, dos bataticultores do Sul de Minas. Para que os sen_hores 
tenham uma idéia do que vem ocorrendo no Sul do Estado, em particular, 
com os devedores do Banco do Brasil, trouxe alguns exemplos de pessoas 
que assumiram empréstimo perante o referido Banco e, hoje, nã_? consegu_:m 
resgatar o seu débito. Pelos números que colocaremos, verao as razoes 
pelas quais os nossos produtores rurais não mais conseguem liquidar os seus 
débitos perante o Banco do Brasil. Vejam o caso do Sr. Cléber Felício da 
Silva, que, em outubro de 1995, levantou um empréstimo de R$30.000,00 
para aplicar na sua lavoura de batatas. Desse valor, conseguiu resgatar 
R$11.703,00, e hoje o Banco do Brasil está exigindo desse pequeno produtor 
o valor de R$60.000,00, numa clara demonstração de que cobrou, ao longo 
desses anos, taxas de juros de quase 200%. Não bastasse isso, existem 
casos mais complicados, que demonstram que a vocação do Banco do Brasil 
não é a de um Banco de fomento. mas, pura e simplesmente, a de um Banco 
comercial, e, o que é pior, encontra-se praticando agiotagem sob o manto da 
legalidade. 

o Sr. João Martinho do Couto, da cidade de Santa Rita de Caldas, 
conseguiu obter empréstimo, entre os anos de 1995 e 1996, no valor de 
R$126.000,00, para aplicar na propriedade de sua família, numa área de 
57ha. Naquela oportunidade, o Sr. João estava tirando leite de 40 vacas 
holandesas, possuía 20 novilhas e 60 garrotes em processo de engorda. Na 
época, as taxas de juros eram o índice de remuneração da poupança ma1s 
17% ao ano, gerando algo em torno de 20% a 21% ao ano. Esse produtor 
não conseguiu resgatar os seus débitos, não conseguiu cumpnr seu 
compromisso, e hoje o Banco do Brasil simplesmente está exigindo dele o 
pagamento de uma divida de R$270.000,00, adquirida no prazo de tr~s anos 
e meio. Pergunto aos senhores: que política agrícola é essa, defendida pelo 
Governo Federal, que está extorquindo e espoliando nossos pequenos 
produtores? E o que é pior, Srs. Deputados, é que o Banco do Brasil fez 
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empréstimos para financiamento de lavouras de batatas, incentivou 
empréstimos para que os pequenos produtores investissem na agropecuária, 
na pecuária leiteira. E o que estamos vendo, pelos jornais, é um contra-
senso, uma imprudência do Governo Federal, um total desprestígio e 
desrespeito aos pequenos produtores. Financiaram-se os pequenos 
produtores da pecuária e permitiu-se que o Brasil importasse leite da 
Argentina e de outros países. 

Como é que um pequeno produtor, como o Sr. João Martinho e sua família, 
que levantam às 5h30min da manhã para tirar leite manualmente, vendendo a 
R$0,22 o litro, vai conseguir cumprir uma taxa de juros do contrato, no prazo 
de vigência, de 22% áo ano? E, no caso de inadimplência, estão cobrando 
39,82% de juros aci ano. Que política é essa? Onde estão os homens que 
governam a política econômica e agrícola do País? Nós, Deputados, temos 
que chamar a aténção para esse problema que está sufocando os pequenos ~ 
produtores. O Sr. João Martinho, hoje, não tem mais condições de ter sua 
propriedade, de continuar produzindo seu leite, o que, aliás, há muito tempo já 
deixou de fazer, e a dívida ainda continua. E, o que é pior: o Banco do Brasil 
exigiu o· penhor do rebanho, a hipoteca do sítio e o aval de duas pessoas. 
Hoje, o Banco do Brasil, por intermédio do seu bem-dotado corpo de juristas, 
está fazendo terrorismo em cima dos avalistas, para que paguem a dívida. 
Hoje esse cidadão- o Sr. João- e sua família não conseguem dormir, depois 
de tantos anos trabalhando, e vem o Sr. Fernando Henrique Cardoso na 
defesa de um projeto que se diz neoliberal e abre as porteiras do País, 
autorizando a importação de leite e de batatas. Ontem, a "Folha de S. Paulo" 
trouxe uma manchete que dizia que o Brasil importa, anualmente: 
R$600.000.000,00 em batatas; que, em janeiro do ano passado, importou · 
63.000t de leite e de creme de leite concentrado e, em janeiro deste ano, ·' 
importou 236.000t de leite e creme de leite concentrado, num aumento de l 
272%. Os produtos lácteos, como a manteiga;· o queijo e o iogurte, tiveram " 
um incremento de 243% de janeiro passado até janeiro deste ano. E o Banco 
do Brasil vem dizer que cidadãos como esses, que produzem, trabalham e •'· 
labutam na roça, são caloteiros. Caloteiros são eles, que' não têm uma regra ' 
própria, que não aplicam um plano de proteçãÓ do trabalhador. Por que '1 
emprestaram? Por que fomentaram e incentivaram os financiamentos · 
agrícolas e hoje estão tentando tirar a ·camisa dos nossos pequenos 
produtores? · 

O Deputado Paulo Pettersen (em aparte)- Gostaria de parabenizar o nobre 
colega Depuiádo Chico Rafael pela importância de sua preocupação. Quero 
dizer a V. ExiL que o Banco do Brasil tem que voltar às suas origens e seritir 
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de alavanca para a agricultura brasileira, como V. Exa. muito bem colocou. 
Infelizmente, hoje o Banco do Brasil tornou-se um dos maiores agiotas deste 
País. Mas essa, Deputado Chico Rafael, é a política neoliberal de Fernando 
Henrique Cardoso. Quando V. Exa. fala que esse tomador é caloteiro, quero 
dizer que o Sr. Fernando Henrique Cardoso é que é o caloteir_?. ~a realidade, 
pois deu calote em todos os eleitores brasileiros, na Naçao mte1ra, para 
conseguir seu segundo mandato. Implementou e contmua a 1mplementar essa 
política econômica que leva o País à falência, tirando da for~ rural aquele 
ânimo, aquela expectativa, e abrindo as portas deste _Pm~ para . U_?la •P 
concorrência com a qual o produtor e a empresa nac1ona1s nao tem con_91çoes .• , 
de competir, com um produto financiado a longo prazo, subsidiado e ~om 
juros ínfimos. Fernando Henrique Cardoso im~lementa uma poh!lca 
econômica com escassez de crédito e juros elevad1ss1mos, trazendo-nos a 
miséria, a pobreza e o desemprego, infelizmente. . . 

Entendo que esse problema, com a importância destacada em sua 
exposiçâo, é a preocupaçâo de todos os representantes legítimos do povo. 
Todos nós gostaríamos de fazer coro com V. Exa. Temos de nos envered_?r 
por outras vertentes, quando buscam alternativas para um Governo que nao 
tem projeto. Sabemos das palavras e da iniciativa do Governador Itamar 
Franco também como ex-Presidente da República, combatendo essa 
miséria'. combatendo essa política econômica que não está trazendo nada 
para este País. Essa política é entreguista. Então, temos de _fazer cor? com V· 
Exa. Meus parabéns. Tenho a certeza de que outros tem lambem esse 
mesmo ponto de vista. Muito obrigado. 

A Deputada Elaine Matozinhos (em aparte)* - Meu caro Deputado, 
companheiro e amigo Chico Rafael, gostaria de parabenizar V: Exa. pela sua 
fala. Sei que, como eu, V. Exa. tem origem no meio rural. Ass1m, gostana de 
dizer que a notícia que V. Exa. traz aqui pode estar fazendo com que se 
repita 0 filme de milhares e milhares de pessoas do campo que se v1ram 
nessa situaçâo, pois vieram para a cidade grande em busca de emprego e de 
melhores dias de vida e ao chegarem aqui encontraram apenas um lugar 
debaixo do viaduto para morar e os caminhos da criminalidade. N~ssa 
preocupaçâo é muito grande, porque sabemos que essa ~lta de pohllca 
pública para 0 campo é um dos fatores que, de forma mUlto sena, aumenta a 
violência de norte a sul do País. Parabéns a V. Exa. F1ca aqUI a m1nha fala, 
enquanto Delegada de Polícia, demonstrando a minha preocupação co~ 
pessoas, como essas, que não estão recebendo apo~o do Bant:_? do Brasil 
nem das políticas públicas do campo, e que estarao, amanha, em u~a 
situaçâo muito triste e muito constrangedora para o desenvolvimento do Pa1s, 
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como é o aumento da violência. Muito obrigada. Parabéns, companheiro e 
amigo Chico Rafael. 

O Deputado Chico Rafael - Agradeço o aparte da nobre colega Elaine 
Matozinhos e do colega Paulo Pettersen. Estava vindo para o Plenário, 
quando me ligou, da cidade de Borda da Mata, a Sra. Zulmira Brandão dos 
Santos, que, há três anos, possuía um pequeno pedaço de chão, 4 alqueires, 
e tomou emprestados, no Banco do Brasil R$15.000,00 para comprar um 
trator usado, e financiar parte de sua lavoura de batatas. Infelizmente, houve 
uma frustraçâo de safra, e ela não pôde recupera r seu crédito. Hoje, após 
terem sido leiloadas suas terras, recebeu a visita de um Oficial de Justiça, 
para buscar o trator que tinha comprado e que operava, preparando terra 
para terceiros. Infelizmente, a partir de agora, não terá mais como fazer isso. 
Seu marido e seus dois filhos, que com ela trabalhavam, não sabem mais o 
que fazer.· • · 

Para concluir, Sr. Presidente: gostaria de manifestar minha preocupaçâo e 
minha solidariedade aos Deputados desta Casá que têrri se posicionado. 
contra a venda do CEASA e da· CASEMG. Temos· de' procurar fazer algo a 
favor do produtor, já que o Banco do Brasil não terri feito o que lhe compete.: 
Nós, do Estado de Minas, podemos tentar manter o CEASA e a CASEMG sob: 
a administraçâo do Estado, já que vêm prestando um grande trabalho em 
favor dos pequenos prodútores. Esses órgãos não exigem recursos do'l 
Estado. O CEASA, por exemplo, possui R$7.000.000,00 em caiXa;' não 
necessita de recursos do Tesouro para sobreviver. Todos sabemos que se o 
CEASA for parar nas mãos da iniciativa privada haverá um problema muito • 
sério. Talvez seja o fim de muitos pequenos produtores, que já não têm a 
cobertura dos órgãos federais. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Srs. 
Deputados. ~ 

• - Sem revisão da oradora. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Márcio Kangüssu. 
O Deputado Márcio Kangussu• - Sr. Presidente, Srs. Deputados, membros 

da imprensa, visitantes, senhoras e senhores, ocupo esta tribuna, para tratar 
de um assunto da maior relevância. 

Sabemos que a situaçâo do ensino no País, em particular em Minas Gerais, 
passa por dificuldades. Sabemos também que o ensino de 1° e 2° graus tem 
procurado atender dentro de suas limitações. Entretanto, o problema do 
ensino superior fica no jogo do empurra-empurra: o Governo Federal tenta 
passar a responsabilidade para o Estado, que diz que a responsabilidade é 
do Governo Federal. E é mesmo. Com isso, milhares e milhares de 
estudantes de baixa renda não conseguem competir com aqueles que têm 
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uma renda superior, quando prestam o vestibular para as universidades 
públicas. Isso é uma grande injustiça social pois deixa uma gama de jovens 
que lutam e trabalham sem se qualificar e sem lugar no mundo do 
conhecimento. 

Todos sabemos que, a partir de agora, só tem espaço no mercado de 
trabalho aquele que tem conhecimento. Esta Casa não pode ficar insensível a ' 
esse problema. Devemos ser criativos e buscar uma forma de ajudar essas' 
pessoas a estudar e ter conhecimento. Há poucos dias, vimos o Juiz da 12• 
Vara da Justiça Federal conceder uma liminar em ação cível pública; 
garantindo que 50% das vagas existentes nas universidades públicas sejam·· 
destinadas a estudantes oriundos das escolas públicas.' A Justiça e . o 
Ministério Público estão preocupados. Esta Casa não pode ficar fora disso. 

Estamos apresentando,· hoje, um projeto que cria o· Fundo Estadual do 
Crédito Educativo para o Ensino Superior. Aí vem a grande questão: de onde 
auferir recursos para fazer face a esse fundo? Temos duas propostas que, 
penso, são inovadoras. Uma delas, sobretudo, mostra, de forma clara, a 
sensibilidade dos Deputados e dos agentes· políticos para essa causa. 
Proponho que esses recursos sejam constituídos de 3% da remuneração de 
pessoas ocupantes de cargos públicos eletivos em nosso Estado. Quem são 
essas pessoas? São o Governador, o Vice-Governador, nós, Deputados 
Estaduais, os Prefeitos, os Vice-Prefeitos e os Vereadores. Esses cargos 
somam 11.700 contribuintes. 

Além disso, sabemos que várias e várias escolas particulares têm 
prosperado muito. Aqui, em Belo Horizonte, quando passamos em frente a 
essas escolas, universidades e fundações, vemos o quanto têm melhorado, 
até mesmo no seu aspecto físico. E não é justo que melhorem, melhorem a 
vida de seus donos, mas não abram oportunidades para aqueles que 
precisam. Portanto, estamos propondo tributar 3% do valor de cada 
mensalidade paga. Por exemplo, um estudante que paga R$400,00 de 
mensalidade, desse valor R$12,00 iriam para esse fundo. São 150 mil 
estudantes cursando e pagando mensalidades. Com isso, vamos praticar a 
eqüidade, tratando aqueles desiguais de forma melhor. 

Espero, Srs. Deputados, que apóiem, incorporem e enriqueçam nosso 
projeto, para que além de criativos, possamos demonstrar a nossa 
preocupação e boa-vontade com tantos alunos que não conseguem, mesmo 
estudando à noite, competir com aqueles que têm nível aquisitivo melhor. 

O Deputado Fábio Avelar (em aparte) - Deputado Márcio Kangussu, 
gostaria de cumprimentar V. Exa. pela iniciativa de apresentar a esta Casa 
esse importantíssimo projeto, que, com certeza, será aprovado por nossos 
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pares. Tenho recebido, constantemente, em meu gabinete, uma série de 
alunos inconformados por não terem a oportunidade de freqüentar um curso 
superior, já que não têm condições para tal. Hoje, observamos certa 
incoerência: tivemos grande avanço do ensino médio privado e grande 
declínio do ensino público. Com isso, estamos cometendo grande injustiça 
social, pois as pessoas que têm condições de pagar ensino médio privado, 
com certeza, terão assegurado seu acesso ás universidades públicas 
federais, enquanto as pessoas menos favorecidas, que têm que trabalhar e 
estudar com mais dificuldade, estão conseguindo ingressar apenas nas 
faculdades particul~res, sem condições financeiras de cursá-las. Portanto, 
esse projeto de lei .~P~*':sentado por V. Exa. cria nova expectativa e esperança 
para esses estudantes, além de apresentar-lhes uma solução. Propõe a 
criação de um fundo formado basicamente por recursos de pessoas que 
ocupam cargos públicos, o que é uma inovação. Não temos dúvidas de que · 
esse projeto representará um grande avanço na área. Mais uma vez, receba,-
Deputado Márcio Kangussu, o nosso cumprimento e o nosso apoio para a 
aprovação desse importantíssimo projeto de lei. 

O Deputado João Pinto Ribeiro (em aparte)* - Caro Deputado Márcio 
Kangussu, gostaria de congratular-me com V. Exa., que traz, nesta tarde, um 
projeto tão importante para ser examinado por esta Casa. Registramos, em 
Minas e em todo o País, que as pessoas de maior poder aquisitivo estudam 
nas universidades públicas, ·enquanto as mais pobres ingressam nas 
universidades privadas, tendo que pagar seus estudos. Nós, que convivemos 
com a população, recebendo-a em nossos gabinetes e visitando as suas 
casas e entidades, estamos, todos os dias, tendo exemplos de pessoas que 
passam no vestibular das universidades particulares, mas não podem pagar-
lhes, deixando, assim, de freqüentá-las. Considero esse assunto da maior 
relevância. V. Exa. teve um momento de muita felicidade ao elaborar esse · 
projeto de lei? Gostaria, portanto, de requerer· à Presidência desta Casa que 
se constituísse uma comissão especial para examiná-lo, haja vista a 
importância do assunto. Assim, em vez de tramitar nas várias comissões da 
Casa, o projeto deverá passar por uma comissão especial, acelerando-se a 
sua tramitação, para que possamos facilitar a vida de alguns jovens de nosso 
Estado, que estão proibidos de freqüentar a universidade, já que não podem 
pagar-lhe. Por isso, estou encaminhando à Mesa um requerimento solicitando· 
a constituição de uma comissão especial para analisar o projeto de V. Exa. 
Mais uma vez, gostaria de 'parabenizá-lo pela iniciativa. 

O Deputado Márcio Kangussu* - Obrigado, nobre Deputado João Pinto 
Ribeiro. O seu apoio e engajamento em um processo dessa natureza é 
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fundamental, dada a sua história de vida, que é ligada a projetos sociais de 
sucesso, não só a sua vida particular, mas também a sua vida pública, pois V. 
Exa. obteve sucesso em tudo o que fez, como os projetos Curumim e Toriba. 
Portanto, o seu apoio vem enriquecer o nosso projeto. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Obrigado, dileto Deputado) 
Márcio Kangussu. Parabenizo V. Exa. pelo seu pronunciamento brilhante. 
Falo como professor universitário que conhece as dificuldades para s:, 
estudar no Pais. Portanto, V. Exa., com a lucidez de sempre, com o. 
conhecimento dos problemas de nossoEstado, com idoneidade, COI)1 tantos . 
serviços prestados a Minas, traz a esta Casa um importante projeto, que 
levará apoio a todos aqueles que precisam de estudar. Parabenizo também o 
Deputado João Pinto Ribeiro. Também era meu pensamento, para fortalecer 
esse projeto, como membro da Comissão de Educação, buscar propostas, a 
fim de que possamos impulsioná-lo. Tenho a certeza de que nesta Casa V. 
Exa. encontrará eco, porque é um projeto importantíssimo. Conhecemos as 
dificuldades encontradas junto ao FIES no que diz respeito à inviabilidade de 
bolsas de estudo e crédito educativo para aqueles que realmente necessitam. 
Portanto, V. Exa. está de parabéns, e tenha a certeza de que iremos 
caminhar juntos em favor desse importante projeto para a educação de Minas 
Gerais. 

O Deputado Márcio Kangussu• - Obrigado, Deputado Dalmo Ribeiro Silva. 
O seu profissionalismo, como professor e como homem público, ao apoiar 
esse projeto, demonstra a preocupação desta Casa com vários e vários 
milhares de pessoas que não podem ter acesso à escola superior. 

O Deputado Marco Régis (em aparte)- Deputado Márcio Kangussu, somos 
incondicionais defensores do ensino público, do ensino fundamental, do 
ensino médio e do ensino superior. Durante a nossa época de estudante 
universitário, já ouvíamos denúncias contra a possibilidade de elitização do 
ensino no Pais. Essa elitização não deixará de acontecer por medidas 
jÚdiciais, obrigando reservas de espaço para estudantes pobres do curso 
superior, mas por medidas que possibilitem o acesso dos estudantes 
necessitados. 

Em nosso primeiro mandato, viemos cheios de sonhos, mas esbarramos no 
art. 213 da Constituição Federal, que impede a concessão de bolsas para 
curso superior. Por meio de um artifício, constituímos uma entidade 
denominada Centro de Apoio aos Estudantes, com sede na minha cidade, 
Muzambinho, que recebia verbas de subvenção não só nossas, mas também 
do Deputado .Sebastião Navarro Vieira, do então Deputado Jairo Ata ide e do 
Deputado Bilac Pinto. Conseguimos cobrir as mensalidades de muitos alunos 
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por meio de um artifício, mas esbarrávamos no risco da proibição 
constitucional do art. 213. 

v. Exa. teve uma inspiração divina ao apresentar um projeto tão importante 
como esse, porque o estudante pobre também vai à escola superior privada. 
Ele quer chances para estudar e pode contribuir com parte da mensalidade, 
porque, às vezes, trabalha ou tem a ajuda de alguém. Ao criar esse fundo 
estadual, V. Exa. teve uma inspiração que eu gostaria de ter tido. Portanto, V. 
Exa. está de parabéns, porque, conforme o projeto, os recursos são oriundos 
da contribuição dos ocupantes de cargos eletivos e da contribuição das 
mensalidades pagas pelos estudantes que têm condições financeiras, 
mensalidades altíssimas, escorchantes, pois não temos um Governo Federal 
que controle o ·preço de tais mensalidades. Até do valor das mensalidades V. 
Exa. retira parte para' a constituição desse fundo, que" pode ser de grande· 
valia para o estúdante que almeja concluir o curso superior.· Parabéns,· 
Deputado Márcio Kangussu! 

o Deputado Márcio Kangussu* - Muito obrigado, Sr. Presidente: Para 
concluir: o Deputado João Pinto RibéirÔ foi muito feliz. Devemos abrir a 
discussão. o projeto não tem que ser carimbado se é desse ou daquele 
Deputado. Interessa-nos é o resultado dele. Portanto, abre-se a discussão em 
audiências públicas para aqueles interessados, para todos os parlamentares 
participarem. Sem dúvida, esse fUndo será enriquecido, não só de idéias, mas 
também de recursos para fazer face a essas despesas de tantos e tantos que 
precisam se qualificar para entrar no mercado de trabalho do mundo 
globalizado. Muito obrigado a todos. 

• - 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, aos colegas Deputados, às lideranças, aos servidores da antiga 
MinasCaixa e aos servidores da Justiça. Hoje, 10 de novembro, é o Dia 
Nacional de Protesto em Defesa do Emprego e do Brasil. ' 

Daí a grande importância de os trabalhadores e servidores estarem 
presentes nesta Casa do povo. Este dia e essa manifestação organizada pelo 
Fórum Nacional de Luta, integrado pela CUT, pelos partidos de oposição e 
por dezenas de entidades, quero enfatizar o nosso partido- o PT -, têm como 
eixos principais a luta"' pelo" emprego, pelo salário, pela previdência, pela 
reforma agrária e pelo não~pagamento da dívida externa e interna e por· 
direitos sociais. .. ... · 

Sabemos que a realidade no Pais é grave. O Governo de Fernando 
Henrique Cardoso é o governo dos ricos e dos especuladores nacionais e 
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internacionais, diz uma nota oficial da CUT: não cobra impostos dos ricos, 
salva, com dinheiro do povo, bancos quebrados e vai gastar, somente neste 
ano, mais de R$88.000.000.000,00 com juros de uma dívida pública (interna e 
externa) criada somente para beneficiar os ricos. . _ 

Vendeu a preço de banana as grandes empresas de telecomun1caçoes, 
mineração, petroquímica, siderurgia_ e concessões de rodovias e aumentou 
em 30% as tarifas públicas, para garantir lucro maior para os novos donos 
dessas empresas. ·u:. . . ~-, · ·., .• , • ;·. .. 1 ' • 

Produziu o-maior desemprego da história do Brasil, com mais de 18% de, 
desempregados nas maiores regiões metropolitanas, jogando, só em . São 
Paulo, mais de 1.900.000 famílias na mais absoluta miséria. 

Arrochou em mais de 7% os salários de todos os trabalhadores no ano , 
passado. O salário mínimo não cobre as despesas básicas de nenhuma 
família, como alimentação, transporte, energia, saúde, entre outras 
necessidades. . 

É responsável pelo recorde de falências e concordatas, com mais de 23 mil 
pequenas, médias e microempresas fechadas somente em 1g98. 

Abandonou a agricultura. Mais de 400 mil pequenos agricultores familiares 
são expulsos de suas terras, e a produção de alimentos (arroz, feijão, farinha, . 
etc.) não cresce há mais de três anos. 

Esmaga o sonho das nossas crianças: cerca de 5 milhões delas, em idade 
escolar estão no mercado de trabalho, na maioria das vezes realizando , 
trabalho penoso. 

Não investe na educação. Faltam vagas nas escolas públicas e 
universidades, e mais de 25 milhões de brasileiros e brasileiras mantêm-se no 
analfabetismo. 

Não dá prioridade à saúde. O preço dos remédios subiu mais de 35% neste 
ano, e o atendimento nos hospitais é cada _vez mais precário e desumano. 

Não combate a seca e a pobreza. São mais de 35 milhões de homens, 
· mulheres e crianças que vivem em absoluta pobreza, e a situação da seca é 

ainda mais dramática. 
Mas não basta constatar os fatos, isso todos sabemos, e a mídia tem 

divulgado todos os dias. A situação é muito grave. É preciso que o Brasil . 
tenha um novo rumo - retomar o crescimento com geração de empregos, 
combater a pobreza, valorizar a produção nacional e os serviços públicos e 
defender a soberania nacional. Para isso, é preciso que estejamos todos 
juntos: órgãos governamentais deste Estado, Legislativo, Executivo, 
entidades não-governamentais, sociedade civil organizada. Não há outro 
caminho para que, de fato, a soberania nacional seja respeitada e tenhamos 
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um país com qualidade de vida, um pais em que o povo esteja à frente da sua 
administração e não seja dominado pelo poder internacional, pela mídia, que, 
muitas e muitas vezes, não mostra a realidade do povo brasileiro, ficando a 
favor dos interesses das multinacionais. 

As nossas propostas, do PT, dos partidos de esquerda, da CUT, de todos 
aqueles que têm compromisso com a mudança neste País, são as seguintes: 

1 -suspensão da divida externa e fim do acordo com o FMI; 
2- redução da jornada de trabalho sem redução de salário: jornada máxima 

de 36 horas para a geração imediata de até 3.600.000 empregos; 
3- aumento de 10% para todos os salários e salário mínimo de R$180,00; 
4 - destinação dos ·recursos dos Bancos públicos - Banco do Brasil e 

BNDES entre "outros ·- para os setores que mais geram empregos, 
principalmente para as pequenas e médias empresas do campo e da cidade; 

5 - reforma agrária, de fato, garantindo incentivo e crédito para produção e · 
assistência técnica, políticas sociais, eséoamento da produção e 
assentamento de 2 milhões de famílias no prazo de 4 anos; 

6 - criação imediata de uma política agrícola· que incentive o pequeno e' 
médio agricultor e a agricultura familiar, e ampliação dos recursos do 
PRONAF; 

7 - criação de um programa nacional para geração do primeiro emprego, · 
com jornada especial de trabal~o para os estudantes; · 

8 - instalação imediata de CPI para apurar as denúncias de favorecimento 
no processo de privatização do Sistema Telebrás; 

9- investimento em moradias populares, com subsídios para populações de" 
baixa renda, através de um plano de construção de casas populares; ·. 1 ··· -~ 

10- fim do trabalho infantil e adoção do Programa Nacional de Bolsa-Escola 
para famílias de baixa renda, para que seus filhos permaneçam na escola; 

11 - investimento na escola pública de 1° e 2° graus, técnica e universitária, 
com ampliação de vagas, limitação do número de alunos por classe, 
valorização e qualificação do profissional de educação; "· 

12 - investimento na saúde pública, com melhorias no atendimento e 
fortalecimento do SUS; 

13 - previdência pública de boa qualidade para todos, aliada a uma política 
de combate à sonegação; . . 

14- criação e ampliação do imposto sobre grandes fortunas; 
15- diminuição das taxas de juros; 
16 - criação de um amplo programa de apoio às micro, pequenas e médias 

empresas, condicionado ao compromisso de geração de empregos e de 
formalização das relações de trabalho. 

~~----------------------------------------------------~ 
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Sabemos que o Brasil tem solução, que temos pessoas capazes de pr.?por, 

que as propostas são viáveis. Tivemos um exemplo hoje, de manha, ~a 
Comissão de Direitos Humanos, quando quatro pesquisadores da Fundaçao 
João Pinheiro fizeram propostas concretas, a partir de uma pesquisa sobre 
segurança pública neste Estado. O que precisamos é valorizar mais os 
próprios brasileiros, évalorizar. o nosso Pais, para termos, efellvamente, a 
nossa independência.. . _ -, .. 

Fora FMI imediatamente, deste Pais! Fora, projeto neoliberal! Fora, FHC, 
porqu~ repr~senta esse projeto! E ainda temos um caso específic~, qu~ é_ a 
reforma da Previdência, com o Projeto de Lei n" 1.527/99, que nao S? nao 
amplia os direitos sociais dos trabalhadores como os diminui, sobretudo no 
que tange às mulheres. Nos termos desse projeto para aposentadona, o 
achatamento prejudica principalmente quem começa a trabalhar ma1s cedo, o 
que ocorre com a maioria da massa trabalhadora. A alteração é profunda e 
afeta homens e mulheres, só que a mulher perde ma1s, caso se aposente 
com 30 anos de contribuição, tempo mínimo exigido. Na ocasião, ela terá uma 
perda de 50% do valor do benefício a que teria direito. Será obrigada _a 
renunciar à sua justa aposentadoria e trabalhar pelo menos_ dez anos a ma1s 
para recuperar o que tiver sido retirado. Os homens lambem perdem, mas, 
nesse caso, as mulheres perdem mais. . 

Os homens também perdem, mas, nesse caso, as mulheres perdem ma1s. 
Outro absurdo é que o projeto do Governo institui o prazo de carência de 

um ano para o auxílio-maternidade. É a desvalorização e a discriminação da 
mulher até naquilo que é mais sagrado, o direito de ser mãe. Vemos, ma1s 
uma vez a criança sendo relegada a segundo plano, desde o ventre materno. 
o projet~ acaba com o pagamento da empresa, obrigando a ge~t~nte ao 
sacrifício mensal de ir a um posto do INSS para receber o benef1c1o. Uma 
nação que não prioriza, não valoriza suas crianças não pode, de fato, 
construir qualidade de vida. Por isso, todos juntos, partidos de esquerda, 
CUT, sindicatos, entidades não governamentais e, sobretudo, o PT, neste _d1~, 
estão dando seu grito de protesto, não só para se contrapor ao que esta a1_, 
mas também para mostrar o caminho e apontar propostas para que o Brasil 
tenha um novo rumo. . 

Gostaria de dar a palavra ao companheiro Deputado Rogério Correia, L1der 
da Bancada do PT. Mais uma vez, Deputado Rogério Correia, o PT soma 
esforços com todos aqueles que, de fato, estão contribuindo para constrUir 
um projeto alternativo para esta Nação. . 

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - Obngado, Deputada e 
companheira Maria Tereza Lara; queria parabenizá-la por trazer esse tema 
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para debate, hoje, na Assembléia. De fato, está ocorrendo um protesto 
nacional contra a política econômica de Fernando Henrique Cardoso e, é 
evidente, contra seu Governo. Como disse V. Exa., é um Governo com 
repercussões extremamente ruins para os trabalhadores. O Governo 
Fernando Henrique já é conhecido como o Governo do desemprego, o 
Presidente do desemprego. Hoje, o protesto que· a CUT, o PT, os partidos de 
esquerda de maneira global, os sindicatos, o movimento dos sem-terras e dos 
sem-tetos têm feito, no Brasil inteiro, demonstra que há insatisfação popular 
crescente. Na verdade, em todos os municípios do País, hoje, está havendo 
algum tipo de protesto, de reclamação, de manifestação. Maiores em alguns 
municípios e menores em outros, mas, de qualquer forma, os trabalhadores 
mostram insatisfação com esse Governo e necessidade de ·mudança. 

Estive hoje com os"' companheiros do Sindicato dos Metalúrgicos de Belo 
Horizonte e dé' Contagem:• na Mannesmãnn,'onde foi feita uma paralisação de 
uma hora, quando os trabalhadores também fizeram seu protesto contra o 
Governo Fernando Henrique, contra a política de desemprego. Portanto, ·é 
mais do que oportuno que esse tema venha a repercutir, aqui, na Assembléia, 
porque nós, Deputados eleitos pelos trabalhadores, pelos oprimidos, temos 
que fazer a repercussão daquilo que, de fato, provocará as mudanças 
centrais de que o nosso País precisa. Essas mudanças só existirão a partir da 
mobilização dos trabalhadores, do' movimento popular, ' das grandes 
manifestações. · - ,,. · "- .. 

Parabenizo, então, V. Exa. por trazer à Assembléia Legislativa essas 
palavras sobre a paralisação marcada pela CUT, pelos sindicatos e pelos 
partidos de esquerda_ Muito obrigado. • 

A Deputada Maria Tereza Lara - Passo a palavra agora ao Deputado Durval 
Ângelo, mas, antes do início da sua fala, quero registrar aqui e agradecer sua 
presença em Betim hoje, na grande manifestação. Por questões pessoais não 
pude estar presente, mas esteve lá toda a nossa assessoria. Soube do seu 
apoio, da sua presença e quero, de- público, lhe agradecer, antes de lhe 
passar a palavra. ' · · 

O Deputado Durval Ângelo (em aparte)* ~ Companheira Maria Tereza, hoje 
é um dia importante para a classe trabalhadora do País. É o dia nacional de 
protesto contra essa política econômica que produz exclusão, que produz 
fome, que produz miséria, que produz sucateamento dos serviços públicos, 
que produz ainda, mais do que túdo isso, um profundo processo de 
desmobilização dos trabalhadores. Assistimos hoje a uma retomada dessa 
mobilização. ·· 

Estivemos em Betim, a assessoria' da companheira esteve presen\e 

~~----~--------~----~----~----------------------~--J 
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também e vimos trabalhadores metalúrgicos, servidores públicos e o MST 
paralisa;em a BR. Mas tivemos um episódio diferente do que tivemos há um 
mês, quando houve enfrentamento da policia e, o uso ~e violência. E, dess~ 
vez, a polícia não agiu da mesma forma. Vimos, entao, clara~ente, que e 
possível ter uma política de segurança pública e de defesa socoal sem ter os 
trabalhadores, que lutam por seus direitos, como se fossem ommogos. 
Parabéns para esse. debàie do dia nacional do protesto, que a companheira 
trouxe a esta Casa. , .. _, . . 

É importante que os Deputados se conscientizem de que, _a partor ?a, 
próxima terça-feira, . os servidores públicos estaduaos estarao, t:'lmbem 
mobilizados nesta Casa, em defesa de seus direitos. Podem contar com o , 
apoio da Bancada do PT a suas legitimas reivindicações. . 

A Deputada Maria Tereza lara - Agradeço aos companheiros e quero, m~os 
uma vez, dizer do esforço suprapartidário para mudar os rumos da Naçao. 
Muito obrigado. 

• - Sem revisão do orador. 
2• Parte (Ordem do Dia) 

18 Fase 
Abertura de Inscrições 

o Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidência 
passa à 2• Parte da reunião, com a 1• Fase da Ordem do Doa, 
compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados_ ': a 
apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão abertas as onscroçoes 
para o Grande Expediente da próxima reunião. 

Designação de Comissões 
o Sr. Presidente - A Presidência vai designar Comissão Especial para 

Emitir Parecer sobre o Velo Parcial à Proposição de lei no 14.199, originada 
do Projeto de lei n° 399/99. Pelo PMDB: efetivo - Deputado Márcio Cunha; 
suplente - Deputado Eduardo Brandão; pelo PSDB: efetovo -Deputada Elbe 
Brandão; suplente - Deputado Ailton Vilela; pelo PDT: efetovo - Deputado 
Álvaro Antônio; suplente - Deputado Marcelo Gonçalves; pelo PFl: efetovo -
Deputado Sebastião Costa; suplente - Deputado Eduardo Hermeto; pelo PSD: 
efetivo - Deputado João Paulo; suplente - Deputado Dalmo Ribeiro Silva. 
Designo. Á Área de Apoio às Comissões. __ 

A Presidência vai designar Comissão Especial para Emotor Parecer sobre a 
Proposta de Emenda à Constituição n° 26/99. Pelo PMDB: efetivo - Deputado 
Ronaldo Canabrava; suplente - Deputado Adelino de Carvalho; pel~ PSDB: 
efetivo- Deputado Ermano Batista; suplente- Deputado Amilcar Martons; pelo 
PDT: efetivo- Deputado João Batista de Oliveira; suplente - Deputado Doutor 
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Viana; pelo PFl: efetivo- Deputado Alberto Bejani; suplente - Deputado Bilac 
Pinto; pelo PSD: efetivo- Deputado Dalmo Ribeiro Silva; suplente - Deputado 
João Paulo. Designo. Á Área de Apoio às Comissões. 

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

apresentadas nesta reunião pelas Comissões de Assuntos Municipais -
aprovação, na 22• Reunião Ordinária, dos Requerimentos n°s 798/99, da 
Deputada Elaine Matozinhos; 811 e 812/99, da Deputada Maria Olívia; do 
Trabalho - aprovação, na 258 Reunião Ordinária, dos Projetos de lei n°s 
113/99, do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira; 524/99, da Deputada Maria 
Tereza lara; 525/99, do Deputado Rogério Correia; 560 e 562/99, da 
Deputada Elaine Matozinhos; 565/99, do Deputado Ermano Batista; e 568/99, 
do Deputado Bemé Guedes; e do Requerimento n° 814/99, dessa· Comissão; e 
de Educação - aprovação, na 20• Reunião Ordinária, do Projeto de Lei n° · 
558/99, do Deputàdo Antônio Júlio; e; na 21• Reunião Ordinária, dos r=:rojetos 
de Lei n°s 173/99, do DeputadO Edson Rezende; e 572/99, do Deputado 
Chico Rafael; e dos Requerimentos n°s 833 e 854/99, da Deputàda Maria ' 
Olívia; 837, 838, 862 e 863/99, dessa Comissão; 841/99,' do Deputado João 
Pinto Ribeiro; 849/99, do DeputadO Bimé Guedes; e 860/99, do Deputado ' 
João Batista de Oliveira (Ciente. Publique-se.); e pelo ·Deputado Antônio 
Andrade - indicando o Deputado Márcio Cunha para substituir o Deputado 
Antônio Júlio como membro efetivo da Comissão Especial do Fundo SOM MA, 
passando o segundo a membro suplente (Ciente. Designo. Á Área de Apoio 
às Comissões e cópia às lideranças.). · 

Despacho de Requerimentos 
- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, deixando para 

fixar à data oportunamente, nos termos do inciso XXI ·do art. 232 do 
Regimento Interno, requerimento do Colégio de Lideres, em que solicita a 
realização de reunião especial em homenagem à COPASA-MG por seus 25 
anos;' e, nos termos do inciso XXII do art. 232 do Regimento Interno, 
requerimento da Deputada Elaine Matozinhos, erri'que solicita seja destinada 
a 1 a Parte de uma reunião ordinária para homenagear a Policia Civil. 

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente- Requerimento n° 541/99, do Deputado Eduardo Hermeto, 

em qu'e solicita seja encaminhadO ao Secretário da Fazenda pedido de 
informações sobre o resultado obtido com a implementação da lei n° 13.243, 
de 23/6/99, referente à concessão de anistia parcial de multas e juros aos 
contribuintes eni débito com o Estado, tendo em vista o término do prazo para 
habilitação ao beneficio. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do 

~~--------~-------------------------------------------J 
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requerimento na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. A Presidência vai 
renovar a votação do requerimento. Em votação, o Substitutivo n° 1, que 
recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. 

O Deputado Durval _Ângelo- Sr. Presidente, peço verificação de votação. 
O Sr. Presidente - E regimental. A fim de proceder à verificação de votação 

pelo processo eletrônico, a Presidê_n,~ia solicita aos Deputados que ocupem 
seus lugares. ... , . ,, , . .· . . · ·... . · -

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. • 
O Sr. Presidente - Votaram ápenas 17 Deputados. Não há, portanto, ~ 

"quorum" para votação, motivo pelo qual a Presidência a torna sem efeito. A . 
Presidência, nos termos do § 6° do art. 249 do Regimento Interno, solicita ao 
Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados para recomposição de 
"quorum". . 

O Sr. Secretário (Deputado Márcio Kangussu)- (-Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 42 Deputados. Há, portanto, 

número regimental para a votação das matérias em pauta. A Presidência vai 
renovar a votação do Requerimento n° 541/99. Os Deputados que estiverem 
de acordo permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 

O Deputado Durval _Ângelo- Solicito verificação de votação, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente - E regimental. A fim de proceder à verificação de votação 

pelo processo eletrônico, a Presidência solicita aos Deputados que ocupem 
seus lugares. 

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 29 Deputados, que, somados 

aos 7 presentes em reuniões de comissões, perfazem o total de 36 
Deputados, número insuficiente para votação, motivo pelo qual a Presidência 
a torna sem efeito. 

Questão de Ordem 
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, gostaria de saber qual é o número 

de votantes e qual é o número de Deputados em reuniões de comissões, com 
a presença de V. Exa. 

O Sr. Presidente - O painel registrou os votos de 29 Deputados; há 7 
Deputados em reuniões de comissões. 

O Deputado João Leite - Com a presença do Deputado Durval Ângelo, que 
não votou, mas solicitou verificação de votação, são 39 Deputados. 

O Sr. Presidente - Foram registrados 29 votos. Com 7 Deputados em 
reuniões de comissões, o Deputado Durval Ângelo e a Presidência, são 38. 
Não há "quorum" para votação, mas o há para a discussão das matérias 
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constantes na pauta. 

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado José Milton, 
Líder do PL, em que solicita a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, 
nos termos de seu § 1°, transferi-la ao Deputado Sargento Rodrigues. A 
Presidência defere o requerimento e fixa para o orador o prazo de 1 o minutos. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues. 
O Deputado Sargento Rodrigues* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, público presente e telespectadores que nos assistem, venho hoje 
à tribuna para falar de um assunto que muito tem me assustado e preocupado 
ultimamente: a perda do valor da vida humana. Hoje viver tem o valor de um 
tênis, de uma mochi!a, de um relógio, de uma vingança ou, até mesmo, da 
satisfação de um simples prazer. 

Na segunda-feira, ao abrir os jornais, deparei-me com um crime bárbaro e 
digno de todo o repúdio da nossa sociedade. O taxista José Pedro Lopes, 40 
anos, casado, pai de dois filhos, foi assaltado e covardemente assassinado 
na noite de sábado, em Sete Lagoas. Ele é o segundo taxista de Belo 
Horizonte assassinado este ano. O primeiro foi o Sr. Edson Mendes Soares, 
que foi degolado com o cinto de segurança, no mês de janeiro. 

Os assassinos confessos, Juliano Magela dos Santos, 18 anos, e Elierne 
Cardoso Costa, 20 anos, um deles já com passagem pela polícia de Sete 1 

Lagoas por tráfico de drogas e suspeita de homicídio, pegaram o táxi de José 
Pedro na rodoviária de Belo ·Horizonte, por volta de 20 horas do sábado. 
Chegando em Sete Lagoas, por volta das 23 horas, levaram o taxista para um 
lugar deserto. Depois de anunciar o assalto, dispararam um tiro contra José 
Pedro. Em seguida, passaram duas vezes com o carro sobre o corpo da 
vítima. Ainda agonizando, o taxista foi arrastado para dentro do matagal, onde 
a dupla teria disparado mais três tiros em sua cabeça. 

Numa operação cercada de êxito, a Polícia Militar prendeu os acusados 
poucas horas depois, às 2h30min da madrugada de domingo, no centro de 
Sete Lagoas. A perseguição teve início quando os criminosos avistaram uma 
viatura da Polícia Militar e tentaram fugir, batendo em um Monza. Junto com a 
dupla, a PM apreendeu cocaína e uma blusa suja de sangue, que foi a pista 
para confirmar o assassinato. 

Esse é mais um caso em que a Polícia Militar agiu com rapidez e êxito, 
merecendo destaque o trabalho dos policiais Sargento Fraga e dos Soldados 
Silas, Moraes e Renato, da ROTAM 5188 e do 25° BPM, os quais, devido à 
dedicação, ao empenho e alto grau de profissionalismo, conseguiram 
solucionar um crime tão bárbaro. 

São ocorrências como essa que nos fazem ter certeza da importância e da 
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urgência da necessidade de se investir no reaparelhamento das policias e na 
segurança pública. Para ilustrar, quando este Deputado era ainda Sargento 
da Policia Militar, há dez anos, servindo no batalhão de choque, o turno de 
serviço, chamado 4° turno, que compreendia o horário de serviço de 19 às 4 
horas da madrugada, eram lançadas de 25 a 30 viaturas ROTAM. Hoje, dez 
anos depois, são lançadas apenas 11. Vale ressaltar que, em 10 anos, houve 
um grande cresCimento populacional, que trouxe, como conseqüência, ,o 
aumento da criminalidade e do tráfico de drogas. Em contrapartida, não houve. 
um investimento correspondente do Estado em segurança púbHca .. :Ao . 
contrário, como acabei de relatar, o investimento não foi suficiente nem 
mesmo para manter o número de viaturas. ., 

Enquanto isso, o crime aumenta a cada dia em nosso Estado. Aproveito a 
oportunidade para cobrar do nosso Governador, chamando a atenção e 
pedindo o apoio dos pares desta Casa, a nomeação dos 684 poHciais civis 
que concluíram o curso na ACADEPOL em dezembro de 1.998 e aguardam, a 
maioria deles sem emprego, a nomeação. 

É fato que as policias mineiras precisam ter melhores condições humanas e 
materiais para desempenhar com êxito sua função de guardiãs da segurança 
pública. Mas, graças a Deus, nossas corporações são compostas, em sua 
maioria, de homens, disse homens, competentes, esforçados, que amam o 
que fazem e que, muitas vezes, chegam a dar a vida no desempenho da 
função. E que merecem todo o mérito, que quase nunca lhes é concedido. 
Um exemplo disso ocorreu, também na madrugada de domingo, quando 
policiais de plantão na Delegacia Seccional Centro, no bairro Floresta, 
conseguiram impedir a fuga de 20 presos de uma das celas. 

A ação dos policiais não mereceu tão grande destaque, assim como 
merecem seus erros, quando ocorrem. Na maioria das vezes, há quem diga 
que não fizeram nada além da sua obrigação, mesmo que o Estado, obrigado 

. a lhes proporcionar condições dignas e seguras de trabalho, não o faça. 
Criminosos como esses que mataram o taxista José Pedro Lopes e os que 

tentaram fugir da Seccional Centro, assim como vários outros, custam para o 
Estado cerca de cinco salários mínimos, enquanto presos. Esse dinheiro é 
oriundo do bolso do trabalhador contribuinte. E são esses mesmos presos 
que, infelizmente, fazem rebeliões, põem fogo em colchões e exigem carne 
em suas refeições, enquanto grande parte da população não tem pão para 
comer. 

O nosso sistema carcerário está falido. A meu ver, a melhor forma de 
reeducarmos ou ressociabilizarmos nossos presos, e até mesmo de dar a 
eles oportunidade de sanar o mal causado à sociedade, seria com a pena de 
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trabalhos forçados, como capinar e pavimentar ruas e estradas, trabalhando 
no saneamento básico de vilas e bairros carentes ou em fazendas, 
produzindo alimentos para entidades filantrópicas, creches, asilos e até para 
0 sustento de presídios e cadeias do Estado. 

Senhoras e senhores, deixo aqui o meu repúdio e a minha indignação 
contra a barbaridade dos crimes que vêm ocorrendo e contra o descaso para 
com as condições em que nossos policiais são obrigados a trabalhar. 

Venho aqui, também, para me colocar à disposição da família do taxista 
José Pedro Lopes e de toda a sociedade, para tentarmos coibir esse tipo de 
ocorrência, buscando soluções não só para que a policia tenha condições de 
atuar, mas também pai~i que crimes como esse não mais ocorram em nossa 
sociedade. .. ~- ' 

Em se tratando de' uma .grave e constante violação de direitos humanos 
contra os taXIStas, contamos com a ação da Comissão de Direitos Humanos 
desta Casa e nos colocamos à disposição para colaborar na formulação de 
propostas destinadas à prevenção e à repressão dessas práticas. · · • · 

Fica registrada nossa solidariedade para com a família da vitima e nossa 
reivindicação por providências ·dás autoridades policiais e judiciárias do 
Estado e da referida Comissão desta Casa. 

Que possamos aperfeiçoar nosso'sisiema de segurança pública, garantindo 
a toda ·pessoa o respeito aõs seus direitos fundamentais, enquanto ser 
humano! ., 

Hoje é o Dia Nacional da Luta Contra o Desemprego. E os policiais da· 
Delegacia ao lado da Assembléia, da Seccional Sul, estão trabalhando num 1 

prédio que tem as suas paredes completamente rachadas, estão com uma 
condição de trabalho lamentável. Ontem, fiZ uma visHa a essa Delegacia, à 
vista dos Deputados. Os Deputados podem ir lá para ver o estado das 
paredes e as condições em que trabalham os policiais, condições subumanas 
de higiene, colocando em risco a sua segurança. Cerca de 25 policiais civis 
trabalham· nessa Delegacia, mas, infelizmente, providências não são 
tomadas. 

Deixo t~unbém o meu apelo ao Secretário da Segurança Pública, Mauro 
Lopes, e ·ao Governador do Estado, para que olhem para essa Delegacia. 
Que esses policiais tenham, no mínimo, condições de higiene e segurança no 
seu trabalho', p'ara dêsenvolver a suamissão, que é a de serem guardiães da 
sociedade. Fica aqui o meu ·repúdio por essas condições em que vêm 
trabalhando a Polícia Civil e a Polícia MiHtar. Elas não têm a mínima condição 
de prestar, verdadeiramente,' serviço à sociedade. Muito obrigado. -

•- Sem revisão do orador. 
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O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Bené Guedes, 

Líder do PDT, em que solicita a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno 
para, nos termos de seu § 1°, transferi-la ao Deputado Marcelo Gonçalves. A 
Presidência defere o requerimento e fixa para o orador o prazo de 1 O mmutos. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Marcelo Gonçalves. 
O Deputado Marcelo Gonçalves - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras .. 

Deputadas, público da. galeria, imprensa, venho a esta tribuna para 
parabenizar o Líder do Governo, Deputado Alberto Pinto Coelho, por seu 
projeto em prol do Aeroporto de Confins, que está em. tramita?'o. Esse_ 
aeroporto custou mais de R$300.000.000,00 e, hoje, -~sta oc1oso, 
representando um verdadeiro elefante-branco para a nossa reg1ao, apesar de 
ter uma potencialidade muito grande. Por outro lado, estamos vendo o 
empenho do INDI, por intermédio de seu Presidente Ivan Viana, em trazer 
uma grande indústria para a região de Pedro Leopoldo, Confins e Lagoa 
Santa. Portanto, faço um apelo ao Governador e ao Secretário de Indústria e 
Comércio, Sr. Geraldo Rezende: que se esforcem para que essa indústria 
venha para a região de Confins, pois somente ela, por via de suas 
importações e exportações, gerará nada menos do que R$160.000.000,00 
por ano. . _ 

O Aeroporto de Confins foi projetado para um tráfego de 5 mllhoes de 
passageiros por ano, mas hoje recebe apenas 1 milhão, operando sempre no 
vermelho. O projeto do Deputado Alberto Pinto Coelho vai engrandecer o 
nosso Estado e essa região, e a vinda dessa indústria trará um grand~ 
movimento. Já tivemos um aumento de tráfego no aeroporto, graças a 
transferência dos vôos fretados da Pampulha, que aumentaram a freqüência 
de passageiros de 55 mil para 70 mil, ou seja, vários esforços estão sendo 
somados. Sendo assim, reforço meu apelo junto ao Governo do Estado para 
que haja empenho a fim de trazer essa indústria para a região do Aeroporto 
de Confins, de Pedro Leopoldo e de Lagoa Santa, gerando, 
conseqüentemente, mais empregos e desenvolvimento para o Estado. 

Temos que estar atentos ao fato de que vários outros Estados querem -~ma 
indústria desse porte. O Estado de São Paulo, pela cidade de Camp1na~, ja se 
mostrou interessado por ela. Pedro Leopoldo mostrou um projeto -~ 

representantes dessa indústria americana de materiais eletrônicos, e eles j~ 
estiveram na região, quando lhes foi mostrada a área do terreno que sera 
doada para a sua infra-estrutura. É uma área inicial de 100.00?m• que 
poderá, no futuro, atingir 200.000m2

, e o projeto já foi aprovado na Camara. O 
nosso Estado, por meio de seu Governador, tem que se empenhar para trazer 
essa indústria para a nossa região. 
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Quero falar, também, do projeto de uma indústria que está sendo instalada 

no Brasil. Ela já existe na Bélgica e na Alemanha e é a única no País do 
grupo Rodessin, dedicando-se à queima de resíduos por via da alta 
tecnologia. 

Hoje, o maior problema das indústrias brasileiras é o lixo, é o resto. Essa 
indústria vem a calhar, porque atenderá justamente a essa queima de 
resíduos. O Grupo Rodessin escolheu o nosso Estado e a cidade de Pedro 
Leopoldo para instalar essa indústria. Esse projeto está tramitando na FEAM 
e na Secretaria do Meio Ambiente. Amanhã, será realizada uma audiência 
com o Secretário Tilden Santiago, que terá a participação do Presidente do 
Grupo Rodessin. O prazo desse projeto é até o dia 30 de novembro, e até 
agora não conseguimos' a licença provisória, a fim de que ele possa tramitar 
no BDMG. Gostaria de fazer um apelo ao Tilden Santiago, Secretário do Meio 
Ambiente, ao corpo técnico' da FEAM, a fim de que seja liberada a licença 
provisória, que é apenas um passo para a tramitação do projeto no BDMG. 
Depois, a licença de instalaÇão poderá coibir algum procedimento errado com 
relação ao meio ambiente. Amanhã, juntamente com o· Secretário do Meio 
Ambiente e com o José Cláudio, da FEAM, trataremos dessa licença 
provisória: E amanhã, com certeza, estarei nesta tribuna, agradecendo ao 
Tilden Santiago e à FEAM pela concessão da licença provisória, que não 
significa a instalação dessa indústria, se houver alguma irregularidade. Não 
teremos 'nenhum beneficio, queremos somente que o trâmite legal seja 
cumprido com relação à FEAM. 

Sabemos que um empresário, ao instalar essa indústria, que é a única no 
Brasil em queima de resíduos, pensará duas vezes em. que local fará essa 
instalação, pois o maior problema das nossas indústrias é o lixo, o aterro. O 
nosso Estado, conseqüentemente, ganhará muitas indústrias com a 
instalação dessa indústria de queima de resíduo_s. Muito obrigado, Sr. 
Presidente. 

O Sr. Presidente- Vem à Mesa requerimento do Deputado Hely Tarqüínio, 
Líder dei PSDB, em que solicita a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno 
para, nos termos de seu § 1 °, transferi-la ao Deputado Antônio Carlos 
Andrada. A Presidência defere o requerimento e fixa para o orador o prazo de 
10 minutos. 

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

primeiro lugar, antes de entrar no assunio que me traz a esta tribuna, gostaria 
de fazer um apelo ao ilustre e atuante representante do PT, Deputado Durv_al 
Ângelo: não continue a obstruir o andamento dos trabalhos nesta Casf. 

~~--------~~------------------------------------~ 
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Estávamos, há quase dois meses, sem praticamente votar nada. Agora, o 
Plenário reunido tenta votar as matérias - e matérias importantes, que tratam 
da Proc~radoria de Justiça, do Tribunal de Justiça, matérias atin~ntes aos ex-
funcionários da MinasCaixa, além de outros assuntos -, gostanamos de ver 
esta Casa funcionando. . . 

A Oposição está presente, querendo discutir e votar. Não queremos ap_ena~ 
votar queremos discutir. A discussão é importante, a fim de esclarecer nao so . 
aqueies que nos acompanham-peta' TV Assembléia, mas também aq~eles . 
que estão nas galerias. É preciso que a platéia possa conhecer a pos1~~ de 
cada um, mas que os trabalhos andem, a Assembléia delibere, haja_ de~!S()eS, 
a fim de que as pessoas envolvidas possam saber o que. ':lcontecera, qual 
será 0 destino de cada um. Faço, portanto, o meu apelo para que esse t1po de 
obstrução não ocorra e os trabalhos possam andar. _ . 

Debate, sim. Entendemos que isso deve acontecer, porque nao ex1ste 
matéria polêmica que impeça ou dificulte qualquer questão ~overnamental: 
Os assuntos não atingem politicamente o Governo, po1s sao Inerentes a 
sociedade. Portanto, o debate é rico e deve prevalecer. . 

A questão que me traz aqui é relativa aos funcionários da ex-MinasCa1xa_. 
Tramita nesta Casa o Projeto de Lei n° 40/99, do Deputado Dout~r V1ana. -~ 
um projeto interessante e praticamente repete uma propos1çao que ja 
tramitava nesta Casa, na legislatura passada. 

Posso falar dessa questão com certa tranqüilidade e até com certo 
conhecimento. Era Prefeito de Barbacena, quando o fato se deu,. e, na 
ocasião, meu pai, o Deputado Federal Bonifácio Andrada, _era Secreláno de 
Administração do Governo Hélio Garcia e teve a m1ssao de coordenar, 
praticamente, a absorção dos servidores nos quadros_ do Estado. Pude 
conviver, por esse aspecto familiar, com toda essa questao e, como homem 
público, acompanhei a aflição dos servidores da M1nasCa1xa em Barbacena, 
minha terra e em cidades vizinhas. Muitos vinham a m1m saber o que 
aconteceria com a categoria. . 

Assim, acompanhei esse processo no nascedouro. Hoje, vejo o projeto 
tramitando na Casa. Em princípio, acho que devemos ser bastante s1n~ros e 
positivos. A nosso ver esse projeto é, até mesmo, desnecessário: Ja ex1st: 
uma lei que obriga 0 Governo a pagar as vantagens. A verdade e essa. Ja 
existe uma lei. o Brasil tem essa mania - fazer uma lei para fazer cumpn~ 
outra lei. Na verdade, é uma redundância. Não há essa necessidade: Esta 
muito claro que o art. 10 da Lei n° 11.816, de 26/1/95, garantiu aos serv1dore~ 
da MinasCaixa o pagamento integral das vantagens perd1das. E o cunoso e 
que foi negado aos funcionários da MinasCaixa que se encontram no 
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Executivo, mas não foi para os do Poder Judiciário e do Tribunal de Contas. 
Usarem dois pesos e duas medidas. É preciso dar isonomia. A lei já o 
permite. Mas achou-se por bem ou uma estratégia, ·pressionar o Governo, 
suscitando o assunto, com a apresentação de um projeto de lei. 

O projeto de lei foi apresentado e está tramitando. Entendemos que traz, 
talvez, uma dificuldade e, uma vez transformado em lei, essa dificuldade em 
médio e longo prazo poderá voltar-se contra os servidores da MinasCaixa. 
Daí a apresentação do nosso substitutivo, e vou explicar o porquê. 

O projeto de lei apresentado diz o seguinte: "Fica autorizado o novo cálculo 
das parcelas remuneratórias pagas a titulo de vantagem pessoal e 
concedidas em décorrência da aplicação do art. 1° da Lei Í1° 10.470, de 15 de 
abril de 1991' que serão recillculados segundo os mesmos índices e critérios 
aplicados até agosto' de 1994" ( ... ) "Aplica-se' o disposto· neste artigo ao 
servidor que, em juízo7. r~nunciar expressâmenté ao direito sobre o que se 
funda a ação ajuizada e àquele que renunciar ao direito de, no futuro, ajuizar 
ações sob o mesmo fundamento". 

"O disposto no 'caput' deste artigo não será aplicado retroativamente, 
produzindo efeitos para os servidores a partir da data da assinatura do 
acordo". · 

Pois bem, esse artigo está muito vago. A intenção é muito boa, e quero 
louvar o Deputado Doutor Viana pela iniciativa, o mérito é dele,. mas quero 
alertar que o texto como está vai-obrigar o servidor a ir à Justiça e a desistir 
da ação de forma irrevogável e irretratável, para depois procurar o Governo 
para assinar um acordo que não conhece. E não se sabe se o Governo vai 
assinar. 

Se o Governo amanhã "passar a perna" no servidor, como vem passando, 
descumprindo a lei, o servidor não vai poder ir à Justiça reclamar os seus 
direitos. 

Entendemos que, do jeito que está, não favorece ao servidor, mas o 
prejudica. Apresentamos um substitutivo mantendo a mesma linha, mas 
dizendo-que o acordo para o pagamento dessas vantagens daqui para a 
frente vai se dar nos autos, nos processos perante o Juiz, com o servidor 
desistindo da ação, e o Estado assumindo ii compromisso de pagar. Se 
amanhã o Estado não pagar, o servidor poderá executar o acordo e receber 
judicialmente o que lhe cabe por direito . 

É preciso que sejamos claros e positivos nessa matéria. Estamos querendo 
resguardar o direito do servidor. É preciso negociar o acordo, sim, mas com 
segurança .. Sabemos que os.. homens do Governo passam, e os 
compromissos são esquecidos' Hoje o Secretário é um. A conversa é com 

~------------~~------------------------~ 
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ele. Daqui a três anos é outro, troca-se de Secretário, e a conversa não existe 
mais. 

Então, é preciso que no texto da lei haja o mínimo de segurança. E mais, 
que se garanta o pagamento de todas as vantagens que estão asseguradas 
desde aquela lei de 1 gg5 até a presente data. É óbvio que o servidor não está 
- tenho ciência disso - brigando por isso, mas não custa nada colocar um 
artigo dizendo que o Governo fica autorizado a pagar. Não está obrigado, 
mas autorizado, . Quem sabe _() . aiual Governo não queira pagar, mas o. 
próximo poderá fazê-lo? Par~ que abrir mão, de graça, sem mais nem menos,-
de algo que está assegurado em lei? Por que simplesmente jogar fora,. pára 
fazer bonito, num momento de crise como esse? Vejam só a situação que. 
estamos vivendo em Minas: aqui existe categoria de servidor qúe já nem 
briga por aumento, briga por direito a vantagens não pagas, que é o mínimo. 
E são parcelas representativas da MinasCaixa. Não estão brigando por 
aumentos, querem apenas o que está na lei, o que foi dado para alguns e 
lhes foi negado. Abrir mão disso, sem mais nem menos, só para fazer bonito 
para o Governo? Para dar facilidade para o Governo? Não. 

Na verdade, aqui está um grande teste. O Governador Itamar Franco, 
durante a campanha eleitoral, enviou uma carta aos servidores, em que diz 
textualmente: "Venho acompanhando há tempos a luta de vocês, servidores 
da extinta MinasCaixa, para manter a sua dignidade e conquistas obtidas 
através do tempo, com muito trabalho e abnegação". E após declarar que 
sempre considerou legítima essa luta, acrescentou o Governador: "Quero 
deixar bem claro que tenho conhecimento das decisões judiciais favoráveis 
aos funcionários da MinasCaixa e da condição injusta que lhes foi imposta 
pelo Governo Estadual. Declaro também que em meu Governo não permitirei 
essas situações de desrespeito à lei e que os direitos dos funcionários da 
MinasCaixa, como, de resto, os direitos de todos os cidadãos, serão 

· respeitados". 
Fazemos, então, aqui, um apelo ao Governador do Estado, acreditando que 

as suas palavras foram sinceras: que acate a decisão desta Casa. E que a 
decisão desta Casa seja, pela sua maioria, aprovando o nosso substitutivo, a 
fim de aprimorar o projeto, de modo que os servidores da MinasCaixa possam 
receber aquilo que lhes é devido, sem se humilharem e se rebaixarem, pois o 
que estão reivindicando é um direito seu, e não, um favor. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente -Vem à Mesa requerimento do Deputado Rogério Correia, 
Líder do PT, em que solicita a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, 
nos termos de seu § 1°, transferi-la ao Deputado Durval Ângelo. A 
Presidência defere o requerimento e fixa para o orador o prazo de 1 O minutos. 
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O Sr. Presidente- C~m a palavra, o Deputado Durval Ângelo. 
O Deputado Durval Angelo* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, inicialmente 

não era esse_ assunto que iria tratar aqui, mas, diante da intervenção d~ 
Deputado Antonoo Carlos Andrada, vou ter de falar a respeito. Não podemos 
admitir que Deputado do PSDB venha a esta tribuna falar de defesa de 
direitos de ~ervidor público; que venha, hoje, se tornar paladino dos 
servodores pubhcos, porque o Governo dele foi o que impôs o maior 
autoritarismo e arrocho contra os servidores, ao qual assistimos nos últimos 
quatro anos; que impôs reajuste salarial zero durante quatro anos· que em 
momento algum, através da pessoa do Sr. Governador, se assent~u co,;, os 
servidores públicos pa~a negociar. Foi o Governo que demitiu 32 mil 
servidores na educação, que impôs o desconto de 3,5% a todos os servidores 
aposentados, que aplicou reajuste de verba de· representação para alguns 
servidore_s com cargo de ·confiança,·' tendo poder delegado por esta 
Assembleia, em vez de tratar a questão salarial como um todo. Foi o Governo 
que deixou de repassar ao IPSEMG R$1.500.000.000,00, caracterizando 
apropriação indébita dos recursos dos servidores. Então, quero deixar bem 
clar~ que n_ão há, hoje, nenhuma seriedade numa intervenção dessas. 

Nao vamos dizer que o serviço público esteja hoje um mar de rosas mas 
temos que admitir, primeiro, uma gestão democrática no IPSEMG e a ga~antia 
do repasse, a partir de janeiro, para que haja assistência médica aos 
servidores: O próprio fato de termos tramitando aqui, hoje, projetos que 
democratozam o IPSEMG é a garantia de uma postura diferente do atual 
Governo .. O fato de termos um projeto de lei do Governador Itamar Franco 
que acaba com o absurdo desconto de 3,5% dos aposentados é sinal claro de 
postura ~iferente desse Governo. Mais, o fato de termos o plano de carreira 
dos servidores do Judiciário e do Legislativo tramitando e com uma postura 
favorável do Governo é sinal claro de que ele está agindo de modo diferente 
no trato com os servidores públicos. Quanto à nossa postura de obstruir, é 
bom que_ todos sa1bam que o primeiro projeto que está na pauta é o projeto 
constl!ucional que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de 
Vargonha o imóvel que especifica. É um veto que está sobrestando a pauta. O 
segundo é o proj~to das contas do Governador Eduardo Azeredo. Os projetos 
dos servidores pubhcos, somente o do Judiciário e o do Ministério Público 
estão bem abaixo. Na terça-feira, conforme o compromisso assumido pel~ 
M_es~ com o~ servidores públicos, pelo qual todos os projetos dos servidores 
pubhcos serao colocados em prática, vou testar o Deputado Antônio Carlos 
Andrada. Na· terça-feira, vou entrar com um requerimento de inversão de 
pauta, colocando os projetos dos servidores públicos como os primeiros a 
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serem apreciados, e quero ver se vamos ter o voto do Deputado Antônio 
Carlos Andrada. Quero ver se vai se manifestar favoravelmente ou se a 
intenção é somente a de escamotear a verdade, escondendo que a intenção 
é somente a de votar as contas. Tivemos uma obstrução durante dois meses. 
o Deputado poderia explicar melhor por que aconteceu obstrução por dois· 
meses. Dizer que a Oposição está aqui para votar não corresponde a toca a 
verdade, e não quero citá-la aqui. Na terça-feira, Sr. Deputado, vamos fazer 
um confronto, vou lançar, um desafio para toda a Bancada do PSDB. O. 
primeiro requerimento que vou apresentar aqui será o de inversão de pauta, 
para que todos os projetos dos servidores públicos que estiverem em. 
condições sejam votados em primeiro lugar. . . 

Muitos projetos dos servidores públicos ainda não foram apreciados nas 
comissões. Vou entrar também com um requerimento aqui, com base em 
determinação do Regimento segundo a qual, se um projeto está em comissão 
há 15 dias e não é votado, qualquer Deputado pode apresentar requerimento 
para que seja encaminhado, sem parecer, à comissão seguinte. Vou 
apresentar requerimentos para todos os 12 projetos dos servidores P9blicos 
que ainda não foram apreciados nas comissões. Espero o voto favoravel de 
V. Exa. a tocos esses requerimentos. Se tivermos o voto favorável de V. Exa., 
demonstrando que os servidores públicos são muito mais importantes que as 
contas do ex-Governador, vou reconhecer que V. Exa. foi coerente. 

A outra questão que me traz à tribuna é um episódio na Câmara Municipal 
de Contagem. Ontem, por 20 votos a O, a Câmara rejeitou as contas do ex-
Prefeito Altamir Ferreira, do PSDB, partido do ex-Governador Eduardo 
Azeredo e partido do Presidente Fernando Henrique Cardoso. Gostaria de 
fazer alguns comentários. Primeiro, por que o Tribunal de Contas não julgou 
ainda as contas de 1983, do Sr. Newton Cardoso? Por que não julgou ainda 
as contas de 1989 a 1992, do Sr. Ademir Lucas? É interessante que o 

. Tribunal de Contas salta oito contas, de dois Prefeitos, e não as aprecia. 
Pergunto o que se tem a esconder. 

Sr. Presidente, quanto à medida, correta, da Câmara de rejeitar as contas 
do Sr. Altamir Ferreira, temos aí meia-verdade, quando se diz que ele criou 
todo o caos em Contagem. Foi o Sr. Ademir Lucas que a endividou 
enormemente. O Sr. Ademir Lucas já pegou a Prefeitura Municipal de 
Contagem endividada pelo Sr. Newton Cardoso, que gastou 
R$1 00.000.000,00 na campanha para Governador e ainda deixou uma dívida 
de mais R$100.000.000,00. E o péssimo governo está sendo esquecido, está 
sendo esquecida a herança maldita que o Sr. Ademir Lucas deixou para o Sr. 
Altamir Ferreira. E as contas, o caos de seu primeiro mandato, demonstram 
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isso clara mente. 

• - Sem revisão do orador. 
2' Fase 

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta fase, a Presidência 
passa à 2' Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria 
constante na pauta. Com a palavra, pelo art. 164 do Regimento Interno, o 
Deputado Antônio Carlos Andrada. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Antônio Carlos Andrada. 
O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, preciso deixar bem 

claras algumas questões. Foi dito, aqui, que no passado algum grupo não deu 
apoio aos servidores. públicos. Sou Deputado de primeiro mandato, e há 
apenas nove meses·• estou na Assembléia. Não participei da legislatura 
passada e não posso, . portanto, dizer sobre o passado, mas se isso 
aconteceu estamos vivendo algo muito salutar ou, pelo menos, bastante 
interessante. A Oposição hoje, que no passa.do era governo, está evoluindo. 
Estamos enxergando coisas que, talvez, não ·enxergávamos no passado. 
Outros que falavam, quando não Íinham condiÇão de fazer, hoje, no governo, 
nada realizam, apenas falam.· Estão· irivoluindo. Continuam como se 
estivessem na Oposição, só falando, criticando, prometendo, dizendo que 
gostam dos servidores, mas só depois de um ano é que vêm dizer que irão 
colocar na pauta matéria do servidor. E quem elabora a pauta nesta Casa não 
é a Oposição, que nem faz parte da Mesa. Quem determina a pauta é a 
Mesa. Não é preciso que Deputado faça requerimento. Deputados que fazem 
parte da Mesa pocem interferir na Mesa e fazer com que os projetos de 
interesse do servidor entrem na pauta para serem votados. Empurraram eom 
a barriga durante um ano e agora, próximo ao recesso, querem, mais uma· 
vez, empurrar a questão com demagogia, dizendo que vão discutir a questão 
dos servidores. Agora, no final, porque em janeiro vêm as férias, passa o mês 
de fevereiro, e jogam isso para março. Depois vem a eleiÇão, e assim vão 
empurrando, empurrando tudo. 

Queremos discutir, efetivamente, e aqui faço um desafio ao Deputado 
Durval Ângelo. Não é o desafio de colocar na pauta. Esse é um desafio que 
não posso fazer, porque não determino a pauta. O que determino aqui é o 
meu voto. E o que pode determinar a pauta, sim. Quero cobrar dele, como 
membro da Mesa, como Vice-Presidente,· que esses projetos entrem na 
pauta. E quero vê-lo fazer discurso, cobrando do Governador os aumentos 
que prometeu na eleição. Quero que cobre do Governador a valorização dei 
servidor," o pagamento do 13° salário. Quero que cobre uma solução para os 
servidores de função pública, que estão à míngua . 
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Quando apresentamos um projeto ele se omitiu, não votou. Não quis dar 

direitos aos servidores da função pública que, hoje, não têm direito ao 13° 
salário, à indenização nem à estabilidade. É muito fácil falar quando se está 
na Oposição. Quero que aqueles que estiveram na Oposição e que hoje 
estão na posição de mando, de instrumento do Governo, parem de prometer, 
parem de falar mal do passado. Foram eleitos não para julgar o passado. O 
povo já julgou. Já derrotou o Governo passado. O povo votou no novo 
Governo na esperança de ter um presente e um futuro melhores. E isso não 
estamos vendo. A mesma conversa da eleição continua até hoje. Desçam do 
palanque, assumam o Governo e comecem a resolver os p"roble.mas de 
Minas. · 

O Sr. Presidente - Com a palavra, pelo art. 164 do Regimento Interno, 6 
Deputado Durval Ângelo. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo. 
O Deputado Durval Ângelo*- O Deputado, de novo, no afã de. querer purgar 

quatro anos de um Governo. no qual foi Prefeito e teve aqui o seu tio; um . 
Governo que sustentou; um Governo de um partido de que fazia parte e no 
qual continua, falta mais uma vez com a verdade quando responsabiliza a 
Mesa pela pauta. O art. 82 é claro ao tratar da matéria. Mesmo sendo o 
Deputado professor de Direito, o afã ideológico talvez o tenha impedido de 
enxergar, de ver ou talvez o tenha levado a querer esconder alguma coisa. O 
art. 82 dispõe: "Compete ao Presidente da Assembléia, além de outras 
atribuições: .... VIl - organizar e anunciar a ordem do dia, podendo ouvir as 
lideranças". Portanto, não é função da Mesa elaborar a pauta. Essa função é' 
do Presidente da Casa. No entanto, para o Presidente da Casa elaborar a' 
pauta, deve observar a tramitação regimental de cada projeto. Não se pode' 
desrespeitar um regimento maior. Poderia ler os prazos em cada comissão. 
Os projetos do Judiciário que já foram aprovados em comissões estão na' 
_pauta. Os outros não estão na pauta porque ainda não foram aprovados em' 
comissões. Acho que o Deputado peca mais uma vez. 

Gostaria de deixar bem claro que esse Governo já deu demonstração 
quanto ao lado em que está. Faço sua defesa com orgulho e muita satisfação. 
O Governo já mostrou que não seguiu o caminho do atalho neoliberal do 
Governo anterior, de querer resolver a crise demitindo servidores públicos. O 
Governo tem compromisso não com a demissão de servidores para resolver 
a crise. E deu também uma resposta efetiva ao deixar bem clara a anistia aos 
185 policiais militares que foram demitidos injustamente depois de um acordo 
não cumprido no Governo- anterior. Esse Deputado está faltando com a 
verdade. 
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Quero . deixar bem claro que quem causou o caos da situação da 

MmasCa1xa, um prob~ema q~e até hoje não tem solução e que é um grande 
bur~co negro na h1stona polit1ca de Minas Gerais, foram os Deputados que 
estão no PSDB - dos quais não preciso citar nomes, porque qualquer servidor 
da M1nasCa1xa que aqui estiver vai se lembrar muito bem de quem estou 
falando. C?uero de1xar bem claro também que foi esse Presidente da Casa, e 
quero de1xar ma1s claro ainda, para o senhor que me antecedeu, que 0 
G:)\lerno do PSDB teve quatro anos para resolver o problema da MinasCaixa, 
nao o resolveu e protelou a questão. 

Se há atraso no 13° salário do ano passado ... - quero provar que no dia 31 
de dezembro~avia em cai_xa R$176.581.250,25; e em vez de pagar 0 13° no 
d1a .31 de dezembro, vimos quais foram os cheques que 0 ex-Governador 
assmou. O pnm:1r9 foi de R$1.800.000,00 para a SNP&B, uma empresa 
v1~culada ao então candidato a vice, Sr. Clésio_ Andrade. O segundo cheque 
fo1 para outra empresa v1ncul~da, na época, ao seu ex-Vice-Governador, Sr.". 
Walfndo dos Mares Guia. Daí, vê~se um rol de empreiteiras. · 

Existe uma Comissão Especial na Casa para apurar· o último dia do 
Governo. Ed_uardo Azeredo, o dia 31 de dezembro. Estou adiantando os fatos 
p~rque Ja sao. do conhecimento público. Quero deixar claro que o 13° salário 
nao pago f01 para empreiteiras que financiaram a campanha do então 
recand1dato Sr. Eduardo Azered~. Então, o Deputado Antônio Carlos Andrada 
erra ma1s uma vez, peca e falta com a verdade. 

*-Sem revisão do orador. 
Questões de Ordem 

O Deputado Antônio Carlos Andrada- Art. 164, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente- Deputado Antônio Carlos Andrada, o árt. 164 estabelece 

o segw~te: "Ao Deputado ou partido político que tenha sido citado em 
pronunciamento e não tenha tido oportunidade de manifestar-se, será dada a 
palavra pelo prazo de 5 minutos, exceto na ocorrência de decurso de prazo 
regimental". Entende a Presidência que a palavra será concedida pelo art. 
164 a um Deputado por representação partidária, conforme consta no 
parágrafo único do referido artigo. Entende também· que o Deputado Antônio 
Carlos Andrada já falou pelo partido. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, pedi explicação 
pessoal. Em momento algum, falei em nome do PSDB. Agora o partido 
sent1u-se atingido pela fala do Deputado Durval Ângelo. ' 

O Sr_. Presidente. - V. Exa. falou pelo PSDB. V. Exa. não falou em 
ex~licação pessoal, porque, para explicação pessoal, a palavra é concedida 
apos a ordem do dia. Esse é o entendimento da Presidência, conforme 0 

~--------------------~ 
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disposto no art. 33 do Regimento Interno. . 
o Deputado Carlos Pimenta - Pediria que V. Exa. analisasse outro fato. O 

Deputado Durval Ângelo teve a oportunidade de usar a palavra por duas 
vezes: uma, após a fala do Deputado Antônio Carlos Andrad~,. e outra, 
quando veio fazer a defesa do seu partido. O Deputado Antomo Carlos 
Andrada usou o art. 164 para explicação pessoal. E, em ~ua seg~nda fala, o. 
Deputado Durval Ângelo citou nominalment~. o PSDB. O Lld~r esta ped1ndo a • 
palavra para responder pelo partido. Então, com a dev1da v ema, P':d1na a V;: 
Exa. que usasse 0 mesmo peso e a mesma medida, porque nao o esta .. 
fazendo. · . . • o Sr. Presidente- Esta Presidência entende que o Deputado Durval Angelo 
falou, em primeiro lugar, pelo art. 70. Em seguida e durante o seu 
pronunciamento o Deputado Antônio Carlos Andrada sentiu-se at1ng1do, 
então falou de a~ordo com o art. 164. Da mesma forma, a palavra foi dada ao 
Deputado Durval Ângelo. A Presidência, democraticamente, resolve 
conceder, por 5 minutos, a palavra ao Líder do PSDB e ao Líder do PT, por 
entender que, assim, chegaremos a um acordo e na certeza de que 
responderá ao desejo de ambos os partidos. 

Com a palavra, pelo art. 164 do Regimento Interno, o Deputado Hely 
Tarqüinio. o Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Hely Tarqüinio. _ . 

o Deputado Hely Tarqüinio*- Sr. Presidente, agradeço a deferenc1a d: V. 
Exa. e gostaria de fazer a defesa do PSDB. O ilustre Deputado Ant_omo 
Carlos Andrada usou o expediente de 15 m1nutos para fazer comentános 
relativos à MinasCaixa e ao projeto do Deputado Doutor Viana. Mas~ PT, por 
intermédio do Deputado Durval Ângelo, procurou dar contornos mvend1cos a~ 
episódio da MinasCaixa. Ainda que existam problemas relacionados a 
MinasCaixa, eles encontram-se ligados às atividades dos Governos 
passados, e não apenas do Governo Eduardo Azeredo. O Deputado Durval 
Ângelo tem ligações com o ex-Governador Newton Cardoso, que hoje faz 
parte do Governo Itamar Franco. O PT, oportunamente e até pelo :spirito de 
um dia pertencer a algum governo, uniu-se a Itamar Franco, como part1d~ da 
boquinha" e está prorrogando nossas reuniões, como o fazemos mwtas 
vezes m;s no intuito de proceder a uma obstrução consciente, no sentido de 
prest;r serviço a Minas Gerais. Mas o PT é Situação, e a sua hnha 
programática está sendo esquecida, neste momento, ~esta Casa. O 
Deputado Durval Ângelo aqui procura promover a obstruçao dos trabalhos 
acordados com o Líder desta Casa, Deputado Alberto P1nto Coelho. Temos 
um acordo para dar prosseguimento aos trabalhos, mas o PT, não sei se tem 

z ;;: 
I 

" o ;;; 
É o 
:S 
" , 
"' ~ 

561 
número de Deputados suficiente para fazer encaminhamento de votação, está 
procrastinando os trabalhos, obedecendo ao Presidente desta Casa, que se 
encontra em campanha política, na cidade de Uberaba. Quer dizer que deseja 
trazer luzes sobre o episódio da MinasCaixa, embora persista na obstrução 
sem sentido. Achamos que o episódio da MinasCaixa tem de ser esclarecido 
e, nesse ponto, fazemos coro com o Deputado Durval Ângelo. Mas explorar 
esse momento para atirar pedras em Eduardo Azeredo, no Governo anterior, 
é oportunismo. Sei que V. Exa. é desafeto do Governador Newton Cardoso, 
mas se encontra no Governo dele e é seu amigo pessoal. Que incoerência é 
essa, Deputado Durval Ângelo? Venha e esclareça tudo isso. 

Terminando, gostaríamos de dizer que nos encontramos sensíveis às 
dificuldades por qúe ·têm passado os funcionários da MinasCaixa, que 
ficaram, desde o Governo Hélio Garcia, rejeitados, colocados à disposição de 
órgãos e secretarias. Reéonhecemos que poderiam ser reabsorvidos pelo 
Governo passado, pois aqui não estamos para tapar o sol cc)m a peneira. 

Mas as imperfeições existem em todos os.'governos. O PT não é um 
governo perfeito, até porque o PT não é poder em Minas Gerais, nunca foi 
governo em Minas Gerais, sempre foi aliado do governo, partido anexo ao 
governo. Gostaríamos de deixar claro que estamos preocupados, sim, 
senhores-funcionários da MinasCaixa. Em nome do PSDB e do PFL, peço 
permissão para dizer, vamos votar da melhor maneira, a fim de atender aos 
seus interesses, que são nossos, sim, porque nos colocamos nos seus 
lugares. ' 

Queremos lembrar que o Governador deveria pagar em dia inclusive a · 
Assembléia, mandar para cá o duodécimo, que não manda, e o Presidente· 
fica de acordo, porque é dependente, porque tem ligações políticas. Esse 'T 
poder está se enfraquecendo, porque passou a ser o "fundo do quintal" do ., 
Governador Itamar Franco. Em nome do PSDB, gostaríamos de solicitar, para •~ 
que todos fiquem sabendo, que ele dê o apoio necessário à estabilidade dos · 
funcionários públicos, que pague o salário dos funcionários públicos e que ·, 
atenda suas reivindicações. Quando tomou posse, sabia da situação de ' 
Minas Gerais, e o ato administrativo continua, ele continua a ser o 
Governador e tem que assumir as responsabilidades de Governador e não 
ficar levantando o passado, mas governar no presente. Está é fazendo · 
campanha política para 2002. Muito obrigado. · ' 

*-Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra; pelo art. 164 do Regimento Interno, o 

Deputado Rogério Correia. · 
O Sr. Presidente- Com ·a palavra, o Deputado Rogério Correia. 

~~----------------------------------------------------~ 
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O Deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, público 

presente, um debate que gosto de fazer com o partido do FMI é acerca do 
funcionalismo público. Quando vejo tucano falar de funcionalismo público, fico 
a pensar se isso é simplesmente demagogia ou verdadeira cara-de-pau. 

O Presidente Fernando Henrique Cardoso escolheu o funcionalismo público 
como aquele que deve ser eliminado do Pais, persegue funcionários de todo 
tipo, com diversos projetos de lei. Para citar alguns, temos a malfadada 
reforma administrativa, depois a reforma previdenciária, em que os tucanos . 
foram fiéis ao Presidente Fernando Henrique, retirando direitos e mais direitos ' 
dos servidores públicos. Ataca o serviço público a todo ó instanté:·como se 
ele fosse um malefício ao País. É isso que faz o partido da chamada sociál~ 
democracia brasileira, na verdade, o partido do FMI, que obedece aos 
ditames do capital financeiro internacional, que manda destruir o serviço 
público para privilegiar as empresas e o capital privado, em especial o capital 
financeiro internacional. E, assim, vai privatizando nossas estatais, mandando 
embora servidores públicos, diminuindo salários, achatando e perseguindo. É 
isso que faz, fez e promete que continuará fazendo o Partido da Social-
Democracia Brasileira, mais entendido como Partido do FMI. 

Não posso, de forma alguma, aceitar, nem como brincadeira, que o PSDB 
insinue que o PT possa ser "partido da boquinha". O PT, nosso partido, faz 
política, compõe governos em cima de critérios políticos. Não é o partido da 
"bocarra", o partido do FMI, que é o PSDB, esse, sim, aliado de Antônio 
Carlos Magalhães para cumprir o que determina o capital financeiro 
internacional, que nada faz e nada fez em favor do funcionalismo público. Cito 
alguns exemplos: o que foi feito com o IPSEMG nos quatro anos do Governo 
Eduardo Azeredo? Qual foi o rombo que ficou no IPSEMG? O Governador 
Itamar Franco assumiu, cumprindo o acordo que fez com o funcionalismo 
público, e hoje o IPSEMG recebe corretamente o que lhe deve. É claro que o 
Governo não pode ter dinheiro para cobrir todo o rombo que o Governo 
Azeredo e o Sr. Hélio Garcia fizeram no caixa do IPSEMG, mas está 
depositando, mês a mês, aquilo que cabe ao IPSEMG, evitando que esse 
déficit seja ainda maior. 

Simplesmente, o PSDB, toda vez, pede o seguinte: "Vamos esquecer o 
passado". Aliás, o Presidente FHC já disse que era para esquecer tudo o que 
tinha dito! Os tucanos fazem o mesmo aqui. Vamos esquecer que Eduardo 
Azeredo desviou R$104.000.000,00 da educação para gastar com 
empreiteiras, sendo R$31.000.000,00 para a FIAT, no último dia do seu 
Governo. Esses valores foram comprovados pela CPI. Essas verbas foram 
desviadas da educação para pagar a SMP & B, como disse o Deputado 
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Durval Ângelo. Foi muito bem lembrado que já pertenceu ao Sr. Clésio 
Andrade, que foi candidato a Vice-governador em sua chapa. Portanto, 
tratava-se de pagamento de divida de campanha. Para a FIAT, foram 
R$31.000.000,00, para que a esposa de Eduardo Azeredo saísse, depois da 
campanha, drstnbumdo kombis pelo interior do Estado, com o dinheiro que 
devena estar no Fundo de Desenvolvimento da Educação, mas preferiram 
desviá-lo. Deixar~m o Estado de Minas Gerais em uma situação 
absolutamente caotrca .. Derxaram o caixa vazio. Além disso, fizeram um 
acordo com o ~resid~nte Fernando Henrique Cardoso, de endividamento do 
Estado, o qual ni_ngué~ ·consegue pagar, obrigando o Governador Itamar 
Franco a decretar a moratória. Simplesmente, querem que o povo esqueça o 
passado, para, talvez um dia, tentarem fazer voltar o Sr. Eduardo Azeredo 
como alguém que fez algo pelo Estado, além de esvaziar o seu caixa e de 
entregá-lo a Fernando Henrique Cardoso, para que esse o entregasse ao 
FMI. Essa é a lógica desse projeto que está sendo questionado pelo Brasil 
inteiro, no Dia Nacional de Luta, quando os trabalhadores estão, agora, na 
Praça Sete, fazendo uma passeata até a CEMIG, ·para--denunciarem que o 
Governador Azeredo e dos tucanos, ou seja, do partido FMI, simplesmente, 
queria entregar a CEMIG para os sócios estrangeiros, amigos do PSDB de 
mão beijada, apenas com 33% da venda de ações, mas com o direito de ;elo. 
Tudo isso não será esquecido pelo povo de Minas Gerais. O partido do FMI 
tem de pagar caro pela "vendilhama" que fez e vem fazendo com o País. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Vêm à Mesa requerimentos dos Deputados Rogério· 

Correia e Antônio Carlos Andrada, em que solicitam a inversão da pauta da 
reunião, de modo que os Projetos de Lei n"s 418 e 424/99 sejam apreciados 
após o Projeto de Lei Complementar n° 4/99. A Presidência, tendo em vista a 
importãncia da matéria, solicita ao Sr. Secretário que proceda à 'chamada dos 
Deputados para recomposição de "quorum". · · . · 

O Sr. Secretário (Deputado Gil Pereira)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 31 Deputados. Não há 

"quorum" para votação. Estão prejudicados os requerimentos dos Deputados 
Rogério Correia e Antônio Carlos Andrada. 

Discussão de Proposições 
O Sr. Presidente - Discussão, em turno úniéo, do Veto Total à Proposição 

de Ler no 14.170, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de 
Varginha o imóvel que especifica. A Comissão Especial perdeu prazo para 
emrtrr parecer. Nos termos do § 2° do art. 145 do Regimento Interno a 
Presidêncià designou relator da matéria o Deputado Rêmolo Aloise, que 
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solicitou prazo regimental para emitir seu parecer. A Presidência indaga ao 
relator se está em condições de emitir seu parecer. 

Questões de Ordem 
o Deputado Carlos Pimenta - Gostaria de indagar se já foi encerrada a 

discussão do veto ....• 
o Sr. Presidente- Não, o relator ainda não emitiu seu parecer. _ 
o Deputado Carlos· Pimenta - Então, o senhor deve encerrar a sessao, Sr. 

Presidente. Isso está virando brincadeira. O senhor me perdoe, mas, com o 
Plenário cheio, pede-se a recomposição de "quorum"; o PT sai por. i~_t!lresse 
próprio; V. Exa. coloca o projeto ein discussão sem a presença do relator; 
enfim, já não há clima. Ou V. Exa. encerra a sessão, ou daremos a ela uma_ . 
seqüência normal. _ · _ 

o Sr. Presidente- A Presidência anunciou a discussao. Como o relator nao ., 
está presente... . _ · o Deputado Carlos Pimenta - Então, deve-se fazer a des1gnaçao de outro · 
relator. _ 0 · ·'" o Sr. Presidente- Perfeitamente, V. Exa. tem razao. Nos termos do § 2 . ~o· 
art. 145 do Regimento Interno, a Presidência designa novo rel~tor da matena.) 
0 Deputado Dinis Pinheiro e indaga se S. Exa. está em cond1çoes de em1t1r o, 
parecer ou se fará uso do prazo regimental. . , 

Questão de Ordem 
o Deputado João Leite - Sr. Presidente, esperamos votar; inclusive, há . 

pessoas aguardando essa votação. Portanto, esperamos q~e V. Exa. ten~a 
rapidamente a resposta do relator e não haja essa pressao para que nao 
aceite relatar no momento. Muito obrigado. .: 

o Sr. Presidente - A Presidência aguarda a manifestação do Deputado 
Dinis Pinheiro. o Deputado Dinis Pinheiro- Sr. Presidente, farei a leitura do parecer nesse 

. exato momento e fico muito feliz em observar o consenso dos Deputados do 
PT e do PSDB em torno do meu nome. 

-O Deputado Dinis Pinheiro emite o seguinte parecer: 
PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI 

N°14.170 
Relatório 

Por meio da Mensagem n° 53/99, o Governador do Estado encaminhou a 
esta Casa as razões pelas quais opôs Veto Total à Proposição de Lei no 
14.170, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Varginha o 
imóvel que expecifica. . • . 

Com fundamento no art. 222, § 3°, do Regimento Interno, a Pres1denc1a 
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incluiu o veto na ordem do dia para votação em Plenário, em virtude de ter-se 
esgotado o prazo para o exame da proposição pela Comissão Especial. 

Nos termos do § 2° do art. 145, este relator passa a emitir seu parecer 
sobre a proposição. 

Fundamentação 
O Governador suscita razões de ordem legal e de interesse público para 

justificar o veto oposto à Proposição de Lei n° 14.170. 
O imóvel objeto da proposição é parte de um terreno com área de 8 

alqueires mineiros, doado ao Estado pelo Município de Varginha, no qual 
atualmente funciona o Educandário Olegário Maciel, que foi construído pelo 
Governo Federal à conta do orçamento do então Ministério da Educação e da 
Saúde. Terminada a edificação, foi o imóvel entregue à· Federação de 
Assistência aos Leprosos e Defesa contra a Lepra, em 8/6/41, ali se 
desenvolvendo atiVidades' para esse segmento da populaÇão,'" que, à época~ 
era muito numeroso. Com o decorrer dos anos, controlada; embora não 
erradicada a doença, a Sociedade Eunice Weaver, de Varginha, cóntinua 
utilizando o imóvel; diversifica, ·:todavia, suas atividades para garantir 
assistência social a pessoas portadoras de doenças contagiosas e a menores 
filhos sadios de hansenianos. 

Sobre o imóvel exerce o Estado de Minas, hoje, poderes de proprietário, 
segundo ·preceitos do Direito Constitucional e Administrativo, buscando fazer" 
com que ele satisfaça precip.uamente o interesse público de maior relevo para 
sua correta utilização ou alienação. ·· 

A entidade que trabalha no local há 57 anos vem prestando inestimáveis.' 
serviços sociais para a comunidade próxima a Varginha. Não há sentido em 
desalojar uma instituição de assistência social do local para estabelecer outra. 
Seria injusto, desumano e contrário ao interesse público. E, além disso, a 
Prefeitura Municipal de Varginha ainda tem, próximo à área onde foi 
construído o Educandário, a propriedade sobré mais 4 alqueires de terreno 
totalmente abandonado, que poderia ser utilizado para cumprir os objetivos 
traçados no prÓjeto de lei. 

Conclusão 
Em face do aduzido, opinamos pela manutenção do veto oposto à 

Proposição de Lei n° 14.170. 
, Questões de Ordem 

A Deputada "Maria Tereza Lara - Sr. Presidente, gostaria de fazer uma 
solicitação aó relator, porque existe uma campanha estadual e nacional com 
relação ao termo "leproso". Parece que, oficialmente, esse termo ainda está 
escrito na entidade. Portanto, não estou criticando o relator. Gostaria que 
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pudéssemos fazer uma correção, porque o Movir:nento Nacional de 
Reintegração dos Hansenianos faz uma campanha publica e permanente 
para mudar esse termo, ou seja, o termo "leproso" deve ser alterado para 
hanseniano, em todos os locais onde estiver escrito. _ 

o Sr. Presidente - Isso pode ser corrigido na redação, Deputada Mana 
Tereza Lara. -.. .-· , 

A Deputada Maria Tereza Lara ~ Sr. Presidente, solicito a verific,<;ção de 
"quorum". . . .. . . , o Sr. Presidente -A Presidência verifica, de plano, que persrste o quorum 
para o prosseguimento dos nossos trabalhos. 

- Vem à Mesa requerimento do Deputado João Leite em que solic~a o 
adiamento da discussão do veto. 

Questões de Ordem 
o Deputado João Leite- Sr. Presidente, antes de V. l;xa. colocar o veto em 

discussão, existe um requerimento de nossa autoria para ser votado. _ . 
o Sr. Presidente - O requerimento de V. Exa. precisa ser votado, e ~ao ha 

número regimental para votação, Deputado João Leite, mas o ha para 
discussão. . . . . o Deputado João Leite - Sr. Presidente, V. Exa. Ja drsse o numero de 
Deputados presentes em Plenário mais o número de Deputados em 
comissões, perfazendo o total de Deputados para a votação do requerimento. 

o Sr. Presidente- A Presidência não percebe a presença de 39 Depu~dos. 
A Presidência registrou a presença de 27 Deputados, se~do 14 e~ Plenano e 
13 nas comissões. A Presidência vai dar inicio à discussao da matena .. 

o Deputado João Leite - Sr. Presidente, V. Ex~. já tinha conhecrmento 
desse requerimento que deveria ser posto em votaçao? _ . . . 

o Sr. Presidente - O requerimento do Deputado Joao Le~e solrcrta~do ~ 
adiamento da discussão do veto está prejudicado, uma vez que nao ~a 
:·quorum" para votação. Aliás, estamos na fase de discussão, De~utado Joao 
Leite, porque na última chamada não houve "quorum" para votaçao. Portan:o. 
a Presidência estava trabalhando com um "quorum rnfenor para votaçao, 
mas suficiente para discussão. Por isso, a Presidência vai conceder a palavra 
ao Deputado Rogério Correia. 

Questão de Ordem 
o Deputado João Leite - Ainda estou com a palavra e gostaria de d!zer que 

esse requerimento é um documento importante, justamente porque, Ja qu~ se 
trata de uma matéria que tem de ser discutida com o conJunto do Plenano, 
vemos que não temos número suficiente até para essa discussão. 

Solicito que v. Exa. encerre, de plano, a reunião, por falta de "quorum". 
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O Sr. Presidente - A Presidência, quando lhe concedeu a palavra, estava 

consciente, sim, de que havia "quorum" e, por isso, o fez; porém, no decorrer 
da intervenção de V. Exa., verificamos que vários Deputados sairam do 
Plenário e que já não há número regimental para continuarmos os trabalhos. 
Isso posto, a Presidência solicita à Sra. Secretária que proceda à chamada 
dos Deputados para recomposição de "quorum". 

A Sra. Secretária (Deputada Maria Tereza Lara)- (-Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente -_Responderam à chamada 15 Deputados, que, somados 

aos 15 presentes em comissões, perfazem o total de 30 Deputados. Há, 
portanto, número regimental para a discussão da matéria em pauta. Com a 
palavra, para discutir o veto, o Deputado Rogério Correia. 

Questão de Ordem 
O Deputado João Leite -_ Sr. Presidente, de, quanto tempo dispõe o 

Deputado Rogério Correia? · 
O Sr. Presidente - De 1 hora. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Rogério Correia. 
O Deputado Rogério Correia*- V.' Exa. deseja um aparte? 
O Deputado Antônio Carlos Andrada (em aparte) - Seria um aparte, porém, 

dirigido à Mesa, para esclarecer às galerias que, diante da sistemática· 
adotada por esta Casa, principalmente ·pela Bancada do PT, não se vai votar 
nada agora, nem à noite, nem amanhã. Podem ter a certeza de que a Casa 
vai estar parada, e só na semana que vem, quando o expediente de 
obstrução do PT acabar, conseguiremos votar os projetos. 

O Deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, apenas para também 
esclarecer às galerias, quero dizer que está na pauta também a votação das' 
contas do Governador Eduardo Azeredo, que o "Partido do FMI" quer aprovar. 

Então, Sr. Presidente, não poderíamos deixar de apreciar o veto, para, 
simplesmente, aprovar, sem nenhuma discussão, as contas de 1997 do 
Governador Eduardo Azeredo. Por isso, estamos discutindo._o veto. Só dos 
fundos, houve um desvio, detectado pelo Tribunal;· de Contas, de 
R$255.000.000,00. Isso nos obriga a fazer a discussão do veto, para que 
possamos nos aprofundar nesse assunto e não deixar que seja aprovado a 
toque de caixa. 

Também foi em 1997 que R$951.000.000,00 da venda de ações ordinárias· 
da CEMIG, mais R$258.000.000,00 de ações preferenciais ... 

O Sr. Presidente (Deputado José Braga)- A Presidência espera que V. Exa. 
mantenha o assunto em discussão. 

O Deputado Rogério Correia* - Vou manter. Segundo o próprio parecer do 
Tribunal de Contas, averiguou-se que não se prestaram contas do que foi 
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feito com esse dinheiro. Então, para não deixar que a coisa seja aprovada 
dessa forma, passo a discutir o veto do Governador Itamar Franco à 
Proposição de Lei n° 14.170, cujo projeto antoriza o Poder Executivo a doar 
ao Município de Varginha o imóvel que especifica. 

As razões do veto são as seguintes, Sr. Presidente, e esperamos que, após 
a apreciação do veto e das contas do Governador Eduardo Azeredo, . 
possamos contar ,com a presença de todos os Deputados para votação de 
todos os projetos inerentes ào funcionalismo público. Já pedi, inclusive, que 
os que já esião ·na pauúi, como é o caso do plano de carreira __ e o da 
MinasCaixa, viessem logo a seguir. Assim que tivermos a garantia de que não 
haverá obstrução por parte da Oposição na semana que vem, certamente 
votaremos o conjunto desse projeto. 

Mas, Sr. Presidente, as razões do veto são no seguinte sentido. A 
Proposição de Lei n° 14.170, que autoriza o Poder Executivo a doar ao 
Município de Varginha o imóvel que especifica, tem suscitado divergências no 
tocante ao direito real de propriedade sobre o bem em questão, devido a 
acordos firmados, há mais de 50 anos, envolvendo o Estado, a União e o 
Município de Varginha. Ainda que reconheçamos os nobres motivos que 
levaram o Deputado Dilzon Melo a apresentar o Projeto de Lei no 10/99, ele 
tem confrontado com algumas questões de ordem legal e de interesse 
público. 

* - Sem revisão do orador. 
Questão de Ordem 

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

Encerramento 
O Sr. Presidente - 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 11, às 9 horas, e para a reunião especial também 
de amanhã, às 20 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. 

ATA DA48• REUNIÃO ESPECIAL, EM 21/10/99 
Presidência dos Deputados Anderson Adauto e Marco Régis 
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Registro de presença - Destinação da reunião - Palavras do Sr. Presidente -
Palavras do Sr. Fu Mengzi - Palavras do Sr. Luiz Gonzalez Sousa - Palavras 
do Sr. Carlos Alberto Teixeira de Oliveira - Palavras da Sra. Cristina Vilani -
Esclarecimentos sobre os debates - Debates - Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Anderson Adauto - Dilzon Melo - Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro 

Leão - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto -
Antônio Andrade - Antônio Júlio - Arlen Santiago - César de Mesquita -
Cristiano Canêdo - Dimas· Rodrigues - Djalma Diniz - Doutor Viana - Eduardo 
Daladier- Elbe Brandão- Ivo José - João Pinto Ribeiro -José Henrique- Luiz 
Fernando Faria - Marcelo' Gonçalves : MárciÔ Cunha - Marco Régis - Maria 
Olívia- Maria TerezaLara- Màuri Torrês- Wanderley Ávila. 

' Abertúrã · · '1 

O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Às 20 horas, 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, pará proceder à leitura 
da atá da reunião anterior. 

Ata 
- A'Deputada Maria Olívia, 2•-secretária "ad hoc", procede à leitura da ata 

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

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomarem assento à mesa os 
Exmos. Srs. Fu Mengzi, Diretor do China lnstitute of · Contemprary 
lnternational Relations; Luiz Gonzalez Sousa, Professor 'de Relações 
Internacionais da Faculdade de Ciências Políticas da Universidade Autônoma 
do México; José Pedro Rodrigues de Oliveira, Presidente do BDMG e 
mediador dos debates; Carlos Alberto Teixeira de Oliveira, Diretor-Presidente 
do jornal "Mercado Comum"; e Cristina Vilani, Professora de· Ciência Política 
do Departamento de Sociologia da PUC-MG. 

Registro de Presença 
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, em Plenário, do Sr. 

Ivan Arruda de Oliveira, representante do Reitor da UEMG, Prof. Gerson 
Boson. 

Destinação da Reunião 
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à abertura do quinto eve~to 

Políticas Macroeconômicas Alternativas para o Brasil, com o tema "Os Novos 
Atores no Mundo". , 

Esie fórum terá continuidade, no próximo dia 27, com o tema "Admirável 
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Mundo Novo", e, no dia 28, com o tema "O Mercado e o Homem". 

A Presidência, em nome do Poder Legislativo mineiro, agradece a todos 
que prestigiam este fórum técnico. A participaçã~ de todos os _Presentes, na 
fase dos debates, com certeza, enriquecera a d1scussao do tema, 
possibilitando-nos uma visão cada vez mais abrangente do assunto. 

Palavras do Sr. Presidente · 
limos. Srs. Fu Mengzi, economista; P;of. Luiz Gonzale~ Sou~a •. Dr. José 

Pedro Rodrigues de Oliveira; Dr,, Carlos Alberto Te1xe1ra _de Ohve1ra, Profa. 
Cristina Vilani, Deputados, senho!:_as ~-senhores, a his_tória dos homens e d~s 
nações é singela em seus movimentos. _,Ela se desenvolve na tensao 
permanente entre a liberdade e a tirania, entre <:_s n?os e os pobres. Um dos 
mais poderosos pensadores do ocidente - se nao t1ver s1do o ma1_or de!es -, 
Platão resumiu-a em uma frase, ao dizer que, na c1dade - 1sto e, na 
comu~idade política -, há duas cidades, a cidade dos ricos e a cidade dos 
pobres. . . . .. o mundo, sendo uma comunidade política, esta lambem d1V1d1do entre as 
nações ricas e as nações pobres, entre os povos que lutam pela liberdade e 
os grupos que, ocupando o poder nas nações ricas, exploram o trabalho e os 
bens naturais dos países pobres. _ _ 

Mas como na história dos homens e das nações, os poderosos nao sao 
poder~sos para sempre nem os pobres condenados à pobreza eterna. De vez 
em quando, na luta permanente que empreendem, os pobres_muda_m a 
situação e se livram dos jugos, impondo a justiça, seja com a rebehao poht1ca, 
seja com o sangue de seus heróis. 

Temos dois convidados estrangeiros que representam povos que emergem. 
Um deles, o Prol. Fu Mengzi, vem do outro lado do mundo, da velha Ch1na, 
que sempre se renova; daquele celeste Império do Meio,_ que os nossos 
ancestrais portugueses foram dos primeiros europeus a v1s1tar. Os chineses 

· estão nos dando uma lição, a de que é possível integrar-se a uma econom~a 
mundializada, sem perder as referências culturais, sem abdicar da soberama 
política. . . o Prof. Fu Mengzi vai nos dizer como a Ch1na esta chegando ao _futuro, 
sem perder o passado. É nessa escolha que reside a sua invulnerabilidade; 
os chineses monstram-nos a sua habilidade comercial e a sua fi~m~za 
política. Gostaríamos de ouvir do Prof. Fun Mengzi algumas das expenenc1as 
de seu país no caminho que estão seguindo. . . . . . _ 

o Prol. Luiz Gonzalez de Souza é nosso v1z1nho. O Mex1co e das naçoes 
mais sacrificadas na história de nosso continente. Ali, os conquistadores 
encontraram uma civilização forte, derrotaram-na e a destruíram, usando dos 
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ardis da perfídia. As sementes de grandeza e de dignidade permaneceram no 
entanto, para construir líderes mestiços como Mareies e Juarez. Os 
mexicanos tiveram que afrontar guerras de conquista continuada: aos 
colonizadores espanhóis, derrotados na luta de libertação, seguiram-se os 
norte-americanos, com a guerra do Texas e a anexação de grande parte de 
seu território histórico. Logo depois tiveram que se defender da invasão de 
nações européias, conduzidas por um príncipe fraco, infeliz e ambicioso, 
Maximiliano d'Austria. Ao derrotá-lo e julgá-lo, de acordo com as leis 
imemoriais da guerra, Juarez recusou os pedidos de clemência que 
chegavam do mundo com a frase definitiva em seu saber e em sua honra: "el 
derecho ajeno es la 'paz" - o direito dos outros é a paz. · 

Mas o México traz-nos também a memória de uma ditadura conduzida por 
tecnocratas: a do Gen. Porfírio Diaz, que, depois· de ser um dos mais bravos 
oficiais na luta contra Maximiliano, entregou o seu país às empresas norte- ' 
americanas e só foi derrotado pela Grande Revolução conduzida por homens ., 
de cultura, como Madero, mas também pelos líderes mais singelos e mais 
autênticos do povo, como Pancho Vi lia e Emiliano Zapata. 

O Prof.· Luiz Gonzalez tem sido um atento observador do movimento 
zapatista 'que surgiu em Chiapas. Esse movimento é muito importante, como 
nova forma de rebelião libertadora, e coincide com a luta política urbana, 
ancorada nas idéias de Lázaro Cárdenas, o grande Presidente nacionalista 
dos anos 30, na hora exata em que se fala na integração econômica da 
América - a nosso ver fórmula despótica e dissimulada' de colonialisrno. 
Estamos certos de que o novo século; que abre o terceiro milênio, ·será o 
século de novos construtores da História. De povos como o chinês e de 
povos como o latino-americano. E nesse caminho, brasileiros, mexicanos e 
chineses, temos muito o que aprender uns· com os outros, e muito que 
conviver, parceiros que somos de uma mesma resistência e de um mesmo 
destino. 

Agradeço aos conferencistas e aos debatedores Fu Mengzi, economista e 
Diretor do Instituto de Relações Contemporãneas· da China; Luiz Gonzalez 
Souza, Prof. de Relações Internacionais na Faculdade de Ciências Políticas 
da Universidade Autônoma do México; Carlos Alberto Teixeira de Oliveira, 
Diretor-Presidente do jornal "Mercado Comum"; Cristina Vilani, professora de 
Ciências Políticas do Departamento de Sociologia da PUC-MG; e José Pedro 
Rodrigues de Oliveira, a aceitação do convite para estarem aqui esta noite, 
em nome desta Casa e em nome dos mineiros. Agradecemos, também, a 
presença dos senhores e jovens que se encontram aqui, para, assim como 
nós, participar desta palestra e deste debate. Muito obrigado.(- Palmas.) ', 
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Palavras do Sr. Fu Mengzi 

Sr. Presidente, senhoras e senhores, é uma grande honra estar aqui para 
lhes falar sobre a situação econômica da China hoje. Como todos sabemos, a 
Ásia acabou quebrando, separando-se. A crise financeira de julho de 1 g97 foi, 
na verdade, o seu início. Há um impacto muito além da nossa compreensão, 
da nossa limitação. Essaé a razão pela qual a Ásia tem sustentado o 
crescimento nessa crise. Muitos pesquisadores já fizeram análises em 
relação à causa dessa crise. Temos a teoria da sobreespeculação, a teoria da 
recessão durante o crescimento, a teoria das desvantagens do sistema e 
também a teoria de uma especulação cánspiratória: Hoje, -não que-ro repetir 
essa análise, pois não a acho significante. Gostaria, _apenas, de deixar com. 
vocês algumas idéias em relação a essa crise. E insignificante para o 
desenvolvimento futuro da China e. de outros países ficar falando de crise. O r 
grande promotor da crise foi esse ambiente quente de competição. de 
concorrência que ocorre durante a globalização. Todos os países estão, na 
verdade, enfrentando uma concorrência cada vez mais aquecida e acirrada 
nesse ambiente de globalização. A globalização forneceu novas e boas 
oportunidades para todas as naçôes, ou seja, tornaram-se capazes de usar 
todos os recursos externos para promover crescimento econômico. 
Entretanto, em época de desenvolvimento, .ainda vemos concorrência muito 
acirrada. 

As áreas de concorrência de cada país estão diretamente abertas para o 
globo como um todo. Os mercados domésticos de qualquer Estado estão 
cheios de concorrentes externos, muito mais do que já houve em sua história. 
Existem mais rivais com poder maior no mercado. As corporações 
transnacionais se garantem no seu poder e aceleraram a velocidade das 
estratégias globais, tentando, na verdade, tomar territórios de todos os 
países. Também podemos dizer que as áreas de concorrência estão muito 
concentradas em termos de produção industrial. Obviamente, os países mais 
fracos e menores têm sofrido pressões cada vez maiores. Eles exportam 
cada vez com mais dificuldade. Em algum momento, esse crescimento 
econômico rápido encoraja o sentimento de especulação. Por um lado, a 
fundação de uma economia física foi enfraquecida; e, por outro lado, essa 
economia explosiva causada pelo grande investimento está inflacionando, 
aumentando o desequilíbrio existente entre a economia física e a economia, 
não física, que vai criar então essa condição de crise não econômica. 

As conseqüências imediatas da crise asiática foram muito sérias. Na 
verdade, seu impacto é muito amplo e abrangente e merece mais atenção e 
mais observação. Podemos dizer que, primeiro, é a quebra dos canais 
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financeiros; segundo, esse fluxo escondido de produtos. Isso gera um 
problema social importante, porque ~uitas pessoas estão perdendo s~us 
empregos e caindo na pobreza. Gostana de falar sobre o resuJtado ma1s seno 
dessa crise, que está levando a uma grande dependência da Asia, dos países 
europeus e dos Estados Unidos. Por um lado, toda e~sa economia está 
levando a um poder maior dos Estados Unidos sobre a Asia, o que é muito 
perigoso. . _ . _ 

Vou falar um pouco mais sobre a s1tuaçao da Chma Sob grande pressao, a 
China finalmente alcançou um crescimento econômico rápido. Sabemos que, 
enfrentando a desvalorização da moeda asiática, a moeda chinesa encontrou 
uma pressão muito grande. Entretanto, o Governo chinês suportou a pressão 
e manteve sua promessa' de nãó deixar ocorrer a desvalorização do remibi 
(?), que ajudou a· deteriorar ainda mais a situaçã_o .. Portanto; a China é 
considerada um membro responsável da comunidade 1nternac1onal. 

A China não é apenas um fator importante para a êstabilidade da Ásia, mas 
é a chave dessa estabilidade econômica na região. As pessoas podem estar 
preocupadas por que a China teve todo esse problema, sofreu tanto na cris:. 
Existem várias razões. Sabemos que formamos, na verdade,· uma tensao 
econômica·. O Governo chinês prestou muito mais atenção e, na· verdade, 
adotou uma estratégia macroeconômica que levou a todo esse desequilíbrio 
da estrutura, acarretando a queda das ações e uma economia conturbada. 
Então, ajustamos nossa econàmia mais precocemente do que outros países 
da Ásia. Pode até ter sido bom para nós resistir a essa crise da Ásia. - ., 

Em segundo lugar, acho que o remibi (?) ainda não está comprometido. A 
especulação internacional pode ficar afastada desse ataque à moeda 
chinesa. Juntamente com esse crescimento econômico rápido, o poder · 
econômico legendário da China está se tornando cada vez mais forte: Essa é 
a parte mais importante. Eu também tenho que dizer que temos um poder 
financeiro ancorado. A China tem um superávit da balança comercial de 1.150 
bilhões para reserva de moeda estrangeira. Ainda há muito lastro para 
resistirmos a esse risco externo e a esse jogo que vem dessas crises 
econômicas externas. Apesar de a China não ter entrado direto na crise, não 
significa que não tenha problema. A China sofreu muito, principalmente em 
1998. Podemos dizer que, em 1998 e na primeira metade de 1999, a 
exportação da China teve um crescimento negativo, e a economia chinesa 
ainda nãó atingiu seu objetivo predeterminado, além de ter caído também o 
investimento estrangeiro na China. 

Se eu quisesse falar sobre os efeitos da crise na China, acho que mais 
importante é nossa perspectiva sobre o ambiente externo com relação ao 
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desenvolvimento econômico da China. Achamos que o ambiente externo e o 
interno têm sido muito mais rígidos que antes. Na década de 90, a economia 
mundial entrou em um novo período de crescimento sustentado. As pessoas 
tendem a ser mais otimistas com relação ao crescimento sustentado futuro da 
ec6nom.ia global. ·cada país formula planos de desenvolvimento. Na China, 
também foi feito um planejamento para o desenvolvimento em longo prazo, de 
1995 até 2010. Entretanto, com. o desencadeamento da turbulência 
econômica as'1ática de 1997, assim como da crise financeira da Rússia.~ do 
Brasil, em graus variados, as preocupações s~mpre se ligaram. muito a uma. 
perspectiva econômica mundial. Acreditamos que esse amb1~nte externo 
futuro não será tão favorável quanto o previsto, mas, mesmo ass1m, o 
Governo chinês já antecipou um crescimento menor para a economia, indo de 
mais ou menos 8% em 1998 para 7%. Em segundo plano, obtivemos uma 
compreensão melhor com relação ás vantagens e às desvantag~ns: <?orno 
todos devem saber, a globalização pode ajudar a otimizar a d1stnbU1çao de 
fatores de produção como trabalho, capital e tecnologia. . . 

Tendo passado pela crise financeira asiática, temos que ter a ~ent: ma1s 
sóbria e mais objetiva quando observamos essa questão da global~zaçao .. Ela 
é justa ao desenvolvimento econômico de cada país. Entretanto, nao s1gmfica 
justeza em substância. Todos os Estados do mundo têm diferentes poderes 
econômicos, diferentes estruturas industriais, diferente compet1t1v1dad: 
industrial assim como são diferentes em níveis tecnológicos. A base e 
diferente.' Então, o resultado da concorrência também será diferente. N~sta 
era da globalização, a ordem econômica mundial ainda é inju~ta. Os pa1ses 
em desenvolvimento, principalmente os pequenos e fracos, terao de enfrentar 
desafios mais sérios. Nos países desenvolvidos, os méritos da globalização 
superarão os deméritos. Entretanto, para as nações em desenv~lvimento, ? 
caso é oposto. Mesmo sendo útil para os países, a globahzaçao a1nda e, 
muito mais, danosa para os países em desenvolvimento. Certamente, o nsco 
externo tem de ser acompanhado bem de perto por ocasião da abertura 
econômica. 

A segurança econômica é muito importante para a segurança nesta era de 
aberturas e liberalização. Todo e qualquer pais vai ficar completamente 
sozinho se as portas forem fechadas. Entretanto, a política de abertura ex1ge 
consideração das condições nacionais de cada país, assim como da 
capacidade da economia de superar pressões. A abertura deve ser graduaL 
Os pesquisadores da China, hoje, jà chegaram a um certo consenso de que 
as medidas de abertura devem ser implementadas cuidadosamente, com 
considerações adequadas com relação aos riscos. Pode ser ainda mais 
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perigoso abrir tudo de uma só vez, para acatar as necessidades dessa 
liberalização, sem se prestar atenção às condições nacionais. É importante 
procurar essa oportunidade, mas temos de acompanhar a velocidade do· 
desenvolvimento e, para isso, temos de ter coragem para dar o primeiro 
passo à frente. Isso não significa, entretanto, que não tenha que ser baseado 
nessas melhores condições, ao invés de ser nessa velocidade rápida. 

Concordo que uma outra causa da crise asiática é que um poder tão grande 
quanto o dos Estados Unidos entrou para promover essa liberalização tirando 
vantagem do processo de globalização. O "New York Times" publicou um 
artigo dizendo que essa liberalização muito rápida e sem reflexão pode levar 
à crise financeira e ao caos bancário. 

A crise também ··nos alertou para o fato de que, na globalização, as 
preocupações 'i:om relação à segurança do Estado devem ser mais amplas. 
Em termos de segurança econômica, o Governo éhinês já êon.sideiou ·a 
segurança financeira como sendo um i:onteúdo chave. Mas a segurança 
financeira não pode ser garantida, e tudo o que a construção econômica pode 
alcançar será destruído de uma só vez. 

Com relação à situação eeànômica da China, posso dizer que ela está 
melhorando desde o iniCio deste áno, mesmo tendo sofrido muito em 1997. 
No início deste ano, o PIB da China cresceu quase 8%. A exportação também 
está aumentando, assim como o investimento estrangeiro no país. 

Vocês sabem que a República da China foi fundada em 1949. Neste ano 
estamos comemorando os 50 anos da República da China. O pais passou por 
uma revolução cultural de 1956 a 1976. Passamos por uma revolução 
industrial muito grande, um período de muita turbulência, de muita confusão 
no país. Quando passamos por esse período, vimos que o mundo estava 
mudando muito rapidamente. Mas estamos tentando desenvolver o nosso' 
pais da melhor maneira possível. Em 1970, a China começou a implementar 
uma política de reforma e abertura para o meréado mundial. De 1979 para cá,; 
já alcançamos muito em termos econômicos. Uma estatística que posso' 
mostrar a vocês é que, de 1979 a 1999, a China.'alcançou altíssimo· 
crescimento econômico. O crescimento médio anual do Produto Doméstico 
Bruto, o PDB, foi de 9,8%. Agora, a China está se tornando cada vez mais 
forte. O padrão de vida das pessoas tem melhorado muito e rapidamente. 

Sabemos que a China já é ou está se tm'nãrido a 7• economia do mundo. O 
Brasil é a a•. Como pais em desenvolvimento, o que a China já alcançou é 
pior. Muitos países prestam muito mais atenção ao milagre econômico chinês, 
mas tenho de dizer aqui qual é a razão de a China alcançá-lo . 

Em primeiro lugar, a China está explorando uma nova concepção para 
• 
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construir o país, à qual chamamos de socialismo chinês, para falar de uma 
maneira geral. Na verdade, estamos combinando a teoria do socialismo com 
a realidade chinesa, com as condições do país. A China é um país enorme e 
tem 1.200.000.000 de habitanies. As condições são diversas em diferentes 
lugares, em diferentes províncias da· China. Cada província precisa ter a sua 
própria política, baseada nas condições locais de sua. popUlação. A China· 
está entrando nesse delineamenio de leis e desenvolvim'ento econômico, mas 
estamos enfatizando que podemos ter diferentes políticas· para· desenvolver 
nossa economia. · - ,. · _,!' · 

O segundo fator é que as pessoas achavam que a China era um país muito 
fraco, principalmente no final de 1970. Entã'o, começaram a prestar mais 
atenção ao mundo. O país precisava se desenvolver. Chamamos a isso de 
arquitetura chinesa, pensada por aquele que foi o pai da reforma chinesa. Foi 
uma pessoa que se tornou uma lenda na China. Ele falou que poesia não é 
socialismo. O desenvolvimento é uma necessidade obsoleta para a China. 
Em todo o país, as pessoas estão concentrando suas economias e seus 
recursos no desenvolvimento da economia chinesa, tentando fazê-lo da 
melhor maneira possível, trabalhando e investindo muito. E estão prestando 
muita atenção na educação, para poder progredir tecnologicamente. Esse é o 
segundo fator. 

O terceiro, eu diria, também relacionado a um desenvolvimento tão rápido, 
é que buscamos políticas de uniformidade e de abertura para o mercado 
global de maneira gradual e pensada. Não tínhamos experiência alguma com 
essa politica de reformas e de abertura para o mercado. Precisávamos de 
tempo para criar essas políticas, para pensar. 

A reforma, que se iniciou em 1979, começou na verdade no interior do pais. 
Nós alocamos a terra às pessoas. Na China atual, como no passado, a terra 
pertence ao governo. As pessoas não têm a propriedade da terra. Assim, são 
mais incentivadas a engajar na produção industrial, porque ganham a terra. 
Como a pessoa recebe um pedaço de terra do governo, ela trabalha muito, 
porque a terra é dela. A reforma começou no interior, nas fazendas. 
Continuamos a expandi-la para as áreas urbanas do país, passo a passo, 
atingindo empresas de porte médio e também de grande porte. 

Com relação à abertura, prosseguimos de maneira gradual e bem 
ordenada. Vocês sabem que a China passou por um período muito fechado, 
não tínhamos abertura para o mundo, não tínhamos conhecimento do mundo 
externo. Precisávamos pensar sobre o que poderíamos e deveríamos fazer, 
de tal sorte que a abertura fói gradual e de dentro para fora, começando pelo 
interior. A abertura industrial também foi feita etapa por etapa. Prestamos 
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mais atenção no exempl? dos russos. A Rússia está em transição, passando 
de uma economia soc1ahsta para uma economia de mercado. Isso começou 
no início da década de 90. 

Um grande economista americano :fez, certa vez, uma sugestão para a 
China. Ele falou que o país tinha de abrir a economia de uma só vez da noite 
para o dia. Foi o que esse americano falou para a Rússia. Mas a Rú;sia ainda 
não alcançou uma reforma econômica bem sucedida e nem uma abertura 
completa. O PIB agora é metade, é 50% do que já foi. 

O quarto fator respon_sáyel pelo crescimento da China atual é que 0 país 
~rec1sava_ da global1~açao; El? precisa de capital e de tecnologia estrangeira. 
E 1mposs1vel para nos desenvolvermos a nossa economia baseados apenas 
em cap1tal e tecnologia estrangeira. Temos que desenvolver' a· nossa · 
economia e todo o país baseados no nosso próprio esforço. Esse é 0 fator 
mais importante de todos. _,. . 

Na minha opinião, é improvável esperar que outros países nos apóiem todo 
o ~empo d~rante ess~ processo de globalização. Tudo tem de ser feito pelo 
propno pa1s. Essa e uma política excelente: voar com as próprias asas. 
Temos de tentar da melhor maneira possível coordenar essa certa 
dependência que ocorre na globalização e essa integração à comunidade 
internacional. Muito obrigado a todos pela atenção. 

Palavras do Sr. Luiz Gonzalez Souza 
_ Estou muito honrado em estar nesta instituição de tamanho prestigio e tão 
1mporta~te para a democracia brasileira. Gostaria de fazer alguns 
comentanos que talvez possam soar um pouco esquemáticos para vocês. 
Entretanto, como ainda teremos tempo, nos debates, para enfatizar os 
pnnc1pa1s pontos, talvez possamos ter um ''feedback" dos debatedores, dos 
comentadores e dos senhores da platéia. 

Em Pr!~eiro lugar, gostaria de dizer que, em minha opinião, para fazermos 
uma a~ahse mais profunda da globalização, precisamos distinguir pelo menos 
do1s ~1ve1~ ou ângulos desse fenômeno. Um deles é a compreensão da 
globahzaçao como um processo objetivo, um processo' histórico que, há não 
mUlto tempo, era chamado de interdependência; antes ainda de 
tra~snacionalização de capital, e assim por diante. 'A partir dessa persp~tiva; 
entao, a globahzação tem estado conosco há ·muito tempo e ainda continuará 
conosco por um longo futuro. Digo isso porque, a partir de certos pontos de 
~~~_' a global1zação _está ,refletindo o progresso do ser humano como u~- _ 

Entretanto, em outro nível, a globalização é uma certa ideologia - como 
acontece na interpretação desse processo, a partir de um ponto de vista 
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muito peculiar, como sendo o ponto de vista das grandes corporações. 
Segundo esse segundo sentido, ideológico, esse processo da globalização -
que não é o único possível -, na verdade, enfraquece alguns e fortalece 
outros, porque essa globalização tem sido extremamente comercial, elitista e 
excludente para muitos países e pessoas. Esse tipo de globalização, repito, . 
não é o único possível. Mas, nesse nível ideológico, tentam convencer a·· 
todos de que não há outro tipo de globalização, apenas a de mercado, a · 
globalização comercial. Estão tentando. nos dizer, ainda; ' que essa~ 
globalização de mercado é irreversível, não póde sei' freada, e assim pÓr . 
diante. Estão tentando nos dizer que essa globalização tem de eliminar a' 
soberania nacional. E é nesse ponto que entramos diretamente no tópico da 
minha palestra de hoje. 

De acordo com essas idéias, então, a soberania nacional tornou-se alguma 
coisa antiga ou algum tipo de oposição, por assim dizer, ao progresso. Mas a 
verdade é que várias outras coisas já ocorreram, como a privatização, o 
enfraquecimento do Estado, a desregulamentação sistemática do Estado e do 
mercado e esse tipo de coisas. Além disso, se fizermos uma observação 
cuidadosa do mundo de hoje, veremos que a soberania nacional está sendo 
enfraquecida ou até desaparecendo no hemisfério sul. Em outras palavras, no 
Sul do mundo, nesse mundo de subdesenvolvimento, de dependência e de 
pobreza, a soberania desaparece. Mas, se olharmos para o hemisfério norte, 
para as grandes potências, com os Estados Unidos à frente, veremos o 
oposto, ou seja, no momento, os Estados Unidos estão cada vez mais 
nacionalistas, mais poderosos e mais soberanos do que há 20 ou 30 anos. ' 
Mais do que isso: no momento, os Estados Unidos estão caindo em um certo 
tipo de paranóia contra a migração, contra os trabalhadores que estão 
imigrando para aquele pais; estão desenvolvendo uma política de xenofobia; 
estão rejeitando tudo o que vem do exterior. 

Então, há essas duas incoerências que não podemos mais admitir, não 
apenas do ponto de vista intelectual, mas também do moral. Talvez 
possamos falar o seguinte: é verdade, sim, que, no mundo atual, existe uma 
lista crescente de problemas globais, transnacionais, devido à própria gênese 
do problema ou às suas conseqüências - por exemplo, a poluição, as~ 
epidemias como a AIDS, a pobreza, o terrorismo, o tráfigo de drogas, etc. Se 
realmente quisermos solucionar esses problemas, temos de deixar de lado 
aquele conceito antigo de soberania, mas não a essência da soberania em si. 
Temos de estabelecer mecanismos supranacionais, multilaterais, 
multinacionais, para solucionar criativamente esses problemas globais. Isso 
significa que a soberania antiga, entendida como algo muno próximo, algum 
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tipo de fortaleza nacional, com todo aquele nacionalismo antigo no meio tem 
de ser posta de lado. Isso é verdade. ' 

Entretanto, ~ essência da sobérania é muito mais importante do que já foi, 
porque, se nao reforçarmos as raizes da soberania - que é a democracia 
profunda, a democ!acia alimentando a si mesma a partir das próprias raízes 
da comumdade, nao apenas das municipalidades ou dos Estados mas das 
comunidades em si, das comunidades étnicas, culturais, trabalhisias, etc. -, 
realmente nossa soberania vai acabar desaparecendo, porque, para 
enfrentarmos essa globalização de mercado, precisamos de raízes cada vez 
mais fortes - e raízes fortes significam democracia profunda. Então, uma 
coisa é a essência d_a soberania, que, insisto, é algo que deve ser não apenas 
mant1do, mas lambem reforçado; outra coisa é a abrangência da soberania, 
ou o lado externo da soberania, que tem de ser modernizado, para que 
possamos enfrentar esses problemas globais. 

Mas o fato verdadeiro é que os grandes poderes não se importam com 
essas distinções, e não estão apenas desenvolvendo políticas até 
"neoprotecionistas", mas se entrincheirando em grandes blocos regionais -os 
Estados U~idos, na.~mérica ~o Norte, com o ALCA e o NAFTA; a Europa, 
com a Un1ao Europe1a; o Japao, na Bacia do Pacífico, ou seja; já temos três 
blocos comerciais regionais, e, a qualquer momento, se perdermos a idéia de 
todo o processo dessa globalização, eles podem-se tornar blocos de guerra, 
que podem_ desenvolver uma terceira guerra mundial. Temos de lembrar que 
as duas pr1me1ras guerras mundiais estavam ligadas precisamente a essas 
disputas de mercado, de comércio, etc. Hoje, já podemos ver um certo tipo de 
guerra comercial entre o Japão e os Estados Unidos, e, a qualquer momento, 
1sso pode: envolver também a União Européia, deteriorando para uma guerra 
m1htar, nao apenas comercial. Então, eles estão protegendo sua soberania, 
expa~d1ndo~a corn os parceiros comerciais desses blocos, mas estão pedindo 
'! pa1ses como o nosso, o Brasil, o México, países da América Latina, da 
Africa e da Ásia, que esqueçamos a soberania. Isso é uma armadilha. Eu diria 
que é uma armadilha conceitual, que precisamos evitar. 

Tendo dito tudo isso, gostaria de falar um pouco sobre a ALCA, que é o 
acordo de livre comércio das Américas, lançado em uma reunião no 
Congresso de Miami, em dezembro de 1994, pelo Presidente Bush - que era 
republicano, não democrata como o Clinton. Desde o meio do ano de 1990, 
essa em_presa livre dos Estados Unidos foi marcada pela administração Bush, 
que d1z1a que iria criar um bloco comercial hemisférico do Alasca à 
Patagônia, que pudesse concorrer com outros blocos comerci~is. Além disso 
disseram, literalmente, que nessa emprenada para as Américas, como u~ 
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todo, 0 NAFTA - assinado em 1993 e reforçado em janeiro de 1994 - seria a 
pedra basilar de todos esses contratos hemisféricos, de toda a ALGA. Isso 
não seria problema se não fossem fatos como os segu1ntes: pnme1ro, esse 
acordo é exatamente o que a integração não deve ser, se qwsermos que a 
integração seja uma coisa positiva. Essa integração com os Estados Unid~s 
historicamente já era desigual, era uma integração subord1~ad_a. mJu~ta, nao 
democrática, etc. O NAFTA apenas legaliza toda essa tendenc1a h1stonca em 
direção a uma integração assimétrica, desigual. Quanto mais nos_ integrarmos 
na estrutura do NAFTA, mais veremos como essas desigualdades 
aumentarão entre os Estados Unidos e o México, em todo e qualquer 
indicador econômico, seja PIB, renda "per capita", nível de salários, 
produtividade, etc, e assim por diante. . 

Então, aqui, temos exatamente uma estrutura com um esquema ~e 
integração que prefiro chamar de "integração perversa" ou . de "1ntegraçao 
negativa", porque não podemos ficar esperando que essa _diferença cresça 
eternamente, pois isso tem que crescer em ambas as naçoes. Estamos, na 
verdade testemunhando uma polarização crescente entre e dentro dos 
Estados' Unidos e do México. Portanto, o NAFTA fez isso também, entre 
outras coisas, porque colocou os princípios nacionais de comércio como 
sendo cruciais para todo o acordo. Isso significa que, já que temos o NAFTA, 
todas as corporações estrangeiras no México têm o mesmo t~atamento, ~mo 
se fossem nacionais. Por isso, temos grandes corporaçoes no Mex1co, 
concorrendo diretamente com pequenas empresas mexicanas. São grandes 
corporações americanas e não precisamos ser gr~ndes matemátic~s, nem 
estatísticos, nem mágicos, para saber qual sera o resultado d1sso: O 
resultado será uma quebra geral de todas as empresas de pequeno e med1o 
porte no México. . . 

Por outro lado com o NAFTA, estamos também vendo que aquele pa1s esta 
· se tornando cada vez menos independente, mesmo com relação à política 

estrangeira, em que o México era extremamente independente. Lembramos o 
Grupo Contadora, para interromper a invasão da Nicarágua ~a década de 80, 
ou 0 Tratado ( ... ), exigindo o desarmamento nuclear, ou a1nda o Grupo ~e 
Estocolmo, que pedia que as principais potências se ~esarmassem. ~ao 
temos mais isso no México. Temos um governo mex1cano CUJa poht1ca 
estrangeira, para ser honesto e sincero, está cada vez mais limit~ndo-se ao 
propósito de não deixar que os Estados Unidos tenharn ra1va do Mex1co. E~sa 
é a nossa política estrangeira hoje. Podemos discutir esse a~sunto, pnnc1p!o 
por principio: autodeterminação, soluções pacifi~as de c~nfhto, cooperaçao 
para desenvolvimento, não intervenção nas questoes do Mex1co, etc. 
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Então, o NAFTA, na verdade, vai ser a pedra basilar da ALGA, que é a 

edição mais atualizada da doutrina de Monroe: América, para os americanos, 
ou os Estados Unidos, para os americanos, significando que americanos são 
os norte-americanos. Temos isso muito vivo hoje. A ALGA está tentando ser 
essa estrutura legal para a volta dessa doutrina do ex-Presidente dos Estados 
Unidos, Monroe. 

O que poderíamos fazer contra isso? A resposta é muito complexa. Não 
tenho essa resposta ainda, mas tenho algumas idéias quanto a isso. Eu diria 
que, antes de tudo, poderíamos pensar novamente no grande potencial da 
América Latina. Temos que repensar todo o ideal de Bolivar. Não estou 
querendo pegar literalmente, como foi falado no século passado. Mas, como 
já disse antes, quando falei sobre a soberania, precisamos recuperar a 
essência desse ideal bolivariano. Temos que atualizá-lo e usá-lo para 
proporcionar à Américà Latina "uma presença da sua potência na globalização 
de hoje. Não estou dizendo que temos que interromper as relações com os 
Estados Unidos. Não estou querendo isso. Nem estou, também, instigando o 
antiimperialismo, da maneira antiga. Não estou, também, instigando uma· 
atitude anti-norte-americana. Tudo o que eu quero é ganhar a força' 
necessária, não apenas a força econômica, mas também a cultural, todo esse .. 
poder moral e cultural, para que possamos obrigar os Estados Unidos a se ' 
relacionar com a América Latina de uma maneira mais igualitária, mais justa, 
mais equilibrada. Em longo prazo, mesmo os norte-americanos irão gostar 
disso. Do contrário - e poderemos falar sobre isso mais tarde -, com esse 
NAFTA e com a América Latina tornando-se o grande depósito dos Estados 
Unidos, eles acabarão sofrendo com isso, porque destruirão a possibilidade 
de ter parceiros, concorrentes verdadeiros e de ter verdadeiras nações 
soberanas ao seu redor. Isso vai acabar também acabar destruindo a 
possibilidade de os Estados Unidos se reeducarem para ver o objetivo da 
globalização de uma maneira mais construtiva, de uma ·maneira mais 
respeitosa, mais lucrativa e mais proveitosa para todos. 

Portanio, acredito que a América Latina poderia e deveria tornar-se um 
bloco forte. Isso poderia ocorrer dentro ou fora da ALGA. A decisão será dos 

. Estados Unidos. Se eles quiserem uma relação igualitária com a América 
Latina, poderemos fazer isso com a ALGA. Mas, se eles insistirem em usar a 
ALGA apenas para duplicar ou repetir esse circulo vicioso do NAFTA em todo 
o continente, acho que teremos que dar prioridade a uma solução externa, 
que, acho, está até se desenvolvendo através do MERCOSUL, guardadas as 
devidas proporções. · • ' 

Acho que o MERCOSUL é uma boa nova, em primeiro lugar, porque é o 
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primeiro ponto de equilíbrio, vamos dizer assim, da ALCA. Poderíamos dizer 
que ele é não apenas o ponto de equilíbrio para a ALCA ou para o Projeto 
Pan-americano, mas também poderia ser uma opção verdadeira, apontando 
em direção a uma integração positiva como a Europa, por exemplo, onde os 
países mais atrasados, como à Espanha, a Grécia e Portugal, lentamente, 
gradualmente, pouco a pouco, passo a passo, estão chegando perto dos 
países mais desenvolvidos da região, como a Alemanha, a Grã- Bretanha e a 
~~ . 

Então isso está sendo empiricamente testado. A distância entre os países 
mais avançados e os menos avançados na Europa está se estreitando, cada 
vez mais, em oposição à distância entre os Estados Unidos e o México. AIL 
acontece o oposto: essa distãncia está crescendo. Esse tipo de integração é 
o que eu chamo de integração construtiva positiva, em que todos saem 
ganhando, e não um jogo em que os Estados Unidos ganham sempre e o . 
México perde sempre. Essa é a história da nossa relação até hoje. 

O MERCOSUL tem de ser o primeiro desenvolvimento dessa alternativa. 
Mas, se quisermos ser honestos e objetivos, temos que reconhecer algumas 
coisas: primeiro, até agora, o projeto do MERCOSUL está perdendo 
credibilidade e força, devido a duas razões primordiais. Uma delas, pelo que 
vejo, é que é muito difícil desenvolver essa alternativa enquanto os governos 
envolvidos no MERCOSUL estiverem em desordem, principalmente o 
argentino e o brasileiro. Enquanto eles reproduzirem essas incoerências que 
ocorrem hoje no MERCOSUL, tentando apresentar um projeto de autonomia, , 
assim como os Estados Unidos, um projeto de função independente, como os 
Estados Unidos, mas, ao mesmo tempo, submetendo-se, enquanto governos, 
às políticas do FMI, do Banco Mundial e, em termos mais gerais, ao tipo de " 
globalizaçâo que temos que mudar, a globalização elitista, excludente, que " 
desumaniza. Então, com relação a esses governos, acho que eles estão . 

·agindo em uma função dupla. Algumas vezes, para um certo público, eles se 
apresentam e fingem ser os defensores de um projeto independente, como o 
ALCA, por exemplo. Por outro lado, algumas outras vezes, eles deixam de 
lado sua soberania em favor das políticas do FMI ou do Banco Mundial. Essa 
incoerência enfraquece o MERCOSUL. 

Outra razão, que está muito ligada à anterior, é que, devido a essa 
incoerência ou a essa esquisofrenia, como vocês desejarem chamar, em 
termos gerais, vemos que o MERCOSUL beneficia, não exclusivamente, mas 
principalmente a elite empresarial, seja no Brasil, seja na Argentina, seja no 
Uruguai ou seja no Paraguai. Pior do que isso é descobrirmos que essas 
elites empresariais estão cada vez mais relacionadas a grandes corporações 
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transnac1ona1s. e acordo com_ esse ponto de vista, muitas pessoas poderiam 
d1zer . que o MERCOSUL e apenas uma maneira inteligente e mal 
mtenc1onada de reaphcar o NAFTA sob a bandeira do nacionalismo mas 
sempre beneficiando: principalmente, a elite empresarial, essa comu~idade 
el1t1sta, a~ corporaçoes transnacionais. Acho que isso é que tem de ser 
1nterromp!do, pedindo a esses governos que sejam mais consistentes com 
suas poilt1cas e projetos originais para com o MERCOSUL, como uma 
mane1ra de 1r contra a ALCA e para dar espaço a outros governos. Temos um 
cená~io eleitoral muito intessante, ou o teremos em um futuro muito próximo, 
~o Mex1co. No ano que vem, a coalizão em torno de Gualtemo Cárdenas, que 
e. de centro:sq~~rda; p~e até ganhar as eleições naquele país. Não vai ser 
fac1l, mas nao ~ 1~pr?vavel. Também no Uruguai, temos a Frente ( ... ), que 
provavelmente lera· sucesso. Na Argentina, temos 0 Frepasso e a sua 
coalizão, que podem ajudar também. , ... -

No <;:hile, com a coalizão em torno do Gustavo Agos, que p~de ir até além, 
o cenano eleitoral perm1te, s1m, um certo otimismo.· :• "" · ·' . 
? que ~contece, no entanto, é que, enquanto a sociedade de todos esses 

pa1se~ nao sentir o projeto MERCOSUL como o seu próprio projeto; enquanto 
el~ nao perceber que _o MERCOSUL· é para beneficiar a maioria em seus 
pa1ses; enq~anto ela nao o pressionar para que os projetos sejam aprovados; 
enquanto n_ao houver a pressão necessária para que os Estados Unidos 
modifiquem o ~roje:to da Lei Monroe ou que não obstruam os projetos latino- , 
amencanos, nos nao andaremos. 

Para quê isso ocorra, temos que conhecer o projeto e ponderar movimentos ,, 
que . sejam novas forças, pelo menos potencialmente, como é caso do ., 
mov1mento zapat1sta no México e o movimento dos sem-terras do Brasil: · 

Esses mov1mentos estão nos dizendo o que vai ocorrer no próximo século. 
O movimento zapat1sta, longe de ser uma organização de guerrilheiros, como 
a que se v1u na Guatemala, está provando, a cada dia, ser uma nova maneira 
de lutar. Usam ação militar apenas por 12 dias. Depois disso chamam 0 
governo ~ara neg~ciar. Apesar desse processo de negociação 'estar sendo 
mu1to errat1c~ e caot1co, pelo menos permitiu acabar com o confronto militar. 
As revoluçoes que deram origem ao movimento zapatista iniciaram-se no 

d1a em que o_NAFTA entrou em ação, precisamente no dia 1°/1/94. Fizeram 0 · 
que fizer~m para dizer: "Se a elite mexicana quiser comemorar a . 
mcorporaçao do México ao Primeiro Mundo, precisa ouvir que não há nada a , 
comemorar, porque nós, pelo menos 10 milhões de indígenas nativos, l 
continuamos na pobreza e segregados como antes. Basta!" A isso chamaram 
de gnto zapat1sta, que foi um grito de dignidade. Eles não estão tentando 

~--------------------~ 
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derrubar o governo. Estão apenas dizendo que aquele que quiser ser do 
governo tem que atender às solicitações da sociedade. Dessa mane1ra, eles 
praticam a democracia nas comunidades mexicanas. Há muito ter:n_po, 
criaram em assembléias, sob consenso, as diretrizes do mandato pol1t1co, 
dizendo o que o político tem que fazer, se quiser ser líder. Caso não cumpra o · 
que está determinado, ele deve abandonar o cargo e passá-lo a outro, sem 
ter que esperar o fim do mandato. ._. .. · .. . _ . _ 

Esse é um exemplo de reação positiva à globalização, como intençao para" 
unificar a todos, mas não da maneira traiçoeira como tem sido fe1!a a 
unificação da economia de mercado: o mercado trabalhista nã_o, tem 
permissão de ser globalizado. Só os mercados capital e comercial o. tem. Os 
trabalhadores estão enfrentando muralhas cada vez . maiores. E o que 
estamos vendo em San Diego, na fronteira do México com os Estados 
Unidos. 

Esses movimentos estão dizendo que querem a globalização, mas, em 
primeiro lugar, a globalização da justiça, da dignidade, das oportunidades, dos 
direitos humanos e da solidariedade. Somente, então, deve-se parti'. para a 
globalização da economia, sob diferentes bases. 

Esses movimentos estão nos dizendo que existem novas forças 
enfrentando o futuro, o século XXI. 

Não se trata de movimentos fundamentalistas, que estejam envolvendo 
questões étnicas, de limpeza racial, como o que vimos acontec~r na 
Iugoslávia, na Chechênia e na Argélia. A reação zapatista é o oposto: e uma 
proposta para um mundo em que possamos colocar tudo junto, do ponto de 
vista étnico, cultural e dos sexos. 

Eles querem um mundo onde se possa respeitar a diversidade do ser 
humano e confiar nela, para poder empurrar o homem para o nível de 
verdadeira civilização.(- Palmas.) 

Palavras do Sr. Carlos Alberto Teixeira de Oliveira 
Sr. Presidente, senhor mediador, senhores conferencistas e debatedores, 

senhores e senhoras, é sempre motivo de orgulho voltar a esta. Casa da 
democracia e da liberdade mineira. Agradeço, portanto, pela oportumdade. 

Uma matéria especial publicada no "Financiai Times", do dia 27/9/99, disse 
que uma das melhores notícias do final do milênio é que os dois p~ises mais . 
populosos do mundo, representando basicamente 1/3 da populaçao mundial 
quais sejam, a China e a Índia, iriam continuar apresentando taxa~ de 
crescimento acima da taxa média mundial, e que essa taxa med1a, 
lamentavelmente, como resultado da crise financeira, tende a ser menor nos 
anos subseqüentes. 
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Inicio, assim, minha participação neste encontro, cumprimentando, é claro, 

a excelência das duas primeiras exposições, mas tentando inserir, na 
colocação de ambos os conferencistas, a realidade brasileira. 

Começarei pelo tema globalização, tão bem tratado pelo Prof. Gonzalez. 
A globalização precisa ser cercada em algumas de suas facetas, sobretudo 

naquela que diz respeito à atuação, à ação, à rapidez, aos processos mais 
avançados, aos processos mais lentos e à forma de efeito mais atuante. 

Em primeiro lugar, tem-se verificado avanço mais significativo nas 
telecomunicações: Internet, estações de televisão via satélite, telefonia 
celular, telefonia móvel e outras coisas mais. 

Em segundo lugar, o comércio exterior também apresenta avanço. Os 
registros são bem visíveis, e ele praticamente quase que triplicou nos últimos 
três anos, com crescimento que supera a média do PIB internacional. 

Em terceiro' lugar,·. màis· ou menos no mesmo ritmo, mas com uma 
intensidade taivez niaior, . avançaram os capitais internacionais, trazendo, 
como conseqüência maior, a vulnerabilidade· das economias em geral, e, 
como repercussão mais" significativa, o obsoletismo das instituiÇões 
tradicionais; que, pelo menos" em "iese," deveriam ser os guardiães, os xerifes, 
os reguladores de determinada órdem mundial. Refiro-me, especificamente, 
ao papel do FMI e do Banco Mundial: 

Por outro lado, há um descompasso no tocante à questão do trabalho e, 
sobretudo, ~aquilo que o Prof. Gonzalez disse: humanização, solidariedade, · 
direitos humanos. Na mesma equivalência, há descompasso na equalização 
do trabalho no mundo, e, como um dos terríveis efeitos, vêm o desemprego e ·· 
o aumento; ·a passos cada vez mais preocupantes, das distorções e do "gap" 
existentes entre os países ricos e os países pobres. · 

Um detalhe muito importante: nos últimos 30 anos, os Estados Unidos 
aumentaram ainda mais sua participação na economia mundial, em termos de 
PIB, sem "contar que, não obstante já ter participação na renda média 
mundial, conseguiu ampliá-la ainda mais. Enquanto· isso, com raríssimas 
exceções, como é o caso da China, alguns países, como o Brasil, tiveram 
declínio. ' · · 

Aproximadamente 20% da população de países considerados de alta renda 
detêm aproximadamente 80% não só da produção, mas também do consumo 
mundial e também do comércio éxterú. 

Esse é, no meu" ponto-de vista, um dos elementos mais extraordinários que 
ainda se fincam como o grande desafio da globalização. Nisso, acredito. E 
posso dizer que'esíou""voltando da reunião anual do FMI, do Banco Mundial,. 
em Washington. Não é a primeira vez que participo. Nos últimos 17 anos, já 

~~-----------------------------------------------,--~ 
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participei 14 vezes. A minha percepção é que começa-se a fomentar a 
necessidade de um novo. ordenamento social, mas principalmente um 
ordenamento econômico. , . 

Gostaria de comparar a ,realidade chinesa com a brasileira. A China, nos 
últimos 20 anos, teve um dos melhores desempenhos em termos de política 
macroeconômica. e _de, resultado econômico em todo o mundo. Há um 
profundo contraponto na relação entre o sucesso obtido pela China, e, noutra 
vertente, o fragoroso fracasso das políticas macroeconômicas implementadas 
no Brasil, durante o mesmo período. Parecia que um estavà in&• · nu'ma . 
direção e o outro completamente na oposta. 

Apenas para efeito comparativo, enquanto a China, nos últimos 20 anos, 
cresceu a uma renda per capita próxima de 10% ao ano, o Brasil, no mesmo 
período, cresceu apenas 15%. Ou seja, a China, em quase dois anos, 
cresceu, em termos de renda per capita, mais que o Brasil em 20 anos. 

Outro elemento importante dessa consideração é que a China passou a 
galgar um espaço considerável na economia mundial, sendo um dos grandes 
exportadores, com nível de reserva cambial de US$150.000.000.000,00 e, 
nos últimos 12 meses, obteve um superávit de US$30.000.000.000,00. Abriu 
a sua economia gradativamente à importação, objetivando exportações, sem, 
em nenhum momento, desconhecer a importância com que se constituía e se 
constitui o seu colossal potencial de mercado doméstico. Uma das maiores 
conquistas dentro de todo esse processo de tecnologia é a capacidade 
chinesa de conciliar a questão tecnológica com a ampliação do quadro e do 
nível de renda e de emprego. 

Hoje, a China é a sétima maior potência mundial em termos de PIB. O 
Brasil, até 31 de dezembro do ano passado, era a oitava potência. Em função 
do processo de desvalorização acentuada, ocorrida no Real este ano, 
lamentavelmente o Brasil cairá da oitava posição, podendo chegar a ter um 
PIB próximo ou inferior ao do México. Na nossa expectativa, a uma taxa 
média de dólar de R$1,70, que hoje já está em R$2,00, chegaríamos ao final 
deste ano com um PIB de aproximadamente US$520.000.000.000,00, contra 
US$770.000.000.000,00 no ano passado. Pior ainda, com uma renda "per 
capita" equivalente ao início dos anos 90, ou seja, ao contrário da China, não 
avançamos. Se antes tivemos uma década considerada perdida, a década 
em que estamos pode ser considerada desperdiçada. 

Outro detalhe interessante, há dez ou doze anos, o Brasil, que detinha uma 
participação nas exportações mundiais próxima a 1 ,4%, hoje tem a sua 
participação reduzida para cerca de 0,9%, ou seja, menos de 1%. Há dez 
anos, México e China exportavam menos que o Brasil. Hoje, a China exporta 
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tres vezes ma1s q~e o Brasil; o México também exporta mais que o Brasil. 

au:ro parabemzar os dois co~f~ren~istas por suas apresentações, e 
lambem o nosso companheirO ch1nes. E importante que esta casa traga 
esses exemplos mternac1ona1s para que nós, brasileiros, percebamos que é 
s1gmficante estarmos ate~tos a esses exemplos bem sucedidos no mundo, 
Sinalizando os _lados pos1t1v_os e negativos do processo de globalização e, por 
o~tro lado, venficar que a umca resposta, e talvez 0 maior desafio que ainda 
nao consegUimos vencer neste século, é a questão de um desenvolvimento 
soc1al, de um, crescimento social mais justo e equalizado para todo cidadão 
deste mundo. 

É_ dessf forma que IÍejc;' e imagino o mundo chamado globalizado. Muito 
obngado. 

Palavras da Sra. Cristina Vilani 
Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria de agradecer o convite que me foi 

fe1to pelos coordenadores deste evento, e saudar os componentes da Mesa 
que fi:eram os s_eus pronunciamentos e muito contribuíram para· as nossas 
reflexoes a respe1to da globalização. :· 

Acab.amos de ouvir algumas análises qüe nos ajudam a entender· 0 
processo de gl~balização. É imp;>rtante ressaltar que essa globalização tem-
se dado_ sob ~ eg1de ou s?b a dominação do projeto neoliberal. Isto é, 0 que 
caractenza a epoca atual e a hegemonia neoliberal. 

Diante de todos os problemas gerádos por essa hegemonia, alguns dos 
qua1s foram levantados pelos membros desta Mesa, como se manifesta e 
com~ se tem manifestado a resistência popular ao neoliberalismo? · 

Gostaria d: destacar um aspecto levantado pelo Prof. Luiz Gonzalez e 
Souza, que e o poder do voto do cidadão. Falarei sobre a resistência ·ao 
projeto neollberal, através do voto, em algumas regiões do mundo.· " 

Vejamos a ma_nifestaçã~ do eleitor em duas regiões do globo, a América 
Lat1na e a Umao Europeia. Selecionei essas duas regiões- porque sãci 
1nte1ramente diversas, uma pertencente ao capitalismo centrál e a outra ao ,. 
charr:ado mundo dos países em desenvolvimento. 

Começarem':s pelo último, continente a que pertencemos, a América · 
Lat1na. A adesao da América Latina ao projeto neoliberal foi provavelmente a · 
ma1s rad1cal e se deu através da adesão ·ao chamado Receituário do · 
Consenso de Washington. Sabemos que o Consenso de Washington foi o ': 
nome dado a uma reunião realizada, no começo dà década de 90 em 
Washington, onde estavam presentes o Governo dos Estados Unidos ~ FMI 
e o Banco Mundial. ' 

Nessa reunião, formulou-se um receituário' que deveria ser adotado para os 
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países em desenvolvimento, especialmente para_ a. América Latina. Na 
verdade o nosso continente aderiu a esse rece1tuano de forma quase 
incondiclonal. Os elementos contidos nessas recomendações eram o controle 
da inflação, o ajuste fiscal, a abertura comercial e financeira. Dentro dessas 
premissas, o Estado deveria ser forte no controle do dmhe1ro, mas parco_ nos 
gastos sociais e na intervenção econômica. _ -_ . . . • . . 

As conseqüências desse receituário já conhecemos: uma po~1t1ca recess1v~ 
que gerou amplo desemprego, instabilidade, uma crise econom1ca enor!lle, 
pobreza e miséria. Há poucos dias, o. próprio FMI _declarou . que as 
conseqüências dessa receita para a Ame:nca Latma cnaram ma!S danos 
sociais do que benefícios econômicos. E interessante nota~mos que_ o 
cidadão tem o instrumento fundamental, um mecanismo democrat1co, que e o 
voto. Através do voto, manifesta a sua vontade política, o seu apoio ou a sua 
oposição. _ _ 

Se observarmos, na América Latina existem várias manifestaçoes que nos 
mostram a oposição e a resistência da população e do cidadão a esse projeto 
neoliberal a Argentina e o Brasil, por exemplo. 

Embora' o Brasil tenha dado o seu voto e tenha reeleito o Presidente 
Fernando Henrique Cardoso, ultimamente tem manifestado. de forma 
veemente 0 seu protesto, através de uma impopularidade crescente de _nosso 
Governo. Na Argentina, tudo indica que nas próximas eleições será ele1to ~m 
candidato de oposição. No Uruguai e no Chile, da mesma form_a. As .e~e~çoes 
estão próximas e todas as pesquisas apontam para a provavel v1tona de 
candidatos de viés mais à esquerda. 

Parece-me que essas são manifestações claras da vontade_ política do 
cidadão de transformação, de mudança nesse projeto que tem v1gorado nos 
países latino-americanos e que tem criado uma recessão enorme, grande 
prejuízo e uma realidade extremamente perversa em termos soc1a1s .. 
_ Vejamos a Europa, o capitalismo central. Na Euro~a tem ocorndo algo 
muito interessante. Depois da vitória neoliberal, na decada de 80,. que fo1 
liderada pela Inglaterra, seguida pela Alemanha e por outros pa1ses da 
Europa, hoje, dos 15 países da União Européia, 13. são governados_ por 
líderes de centro-esquerda, terceira via ou nova soc1al-<1emocrac1a. Van?s 
nomes têm sido dados aos projetos desses governantes eleitos nos Ires 
países da União Européia. 

Em nenhum desses casos me parece que a via liberal foi abandonada. 
Embora a proposta da terceira via, ou da nova social-democracia, seja um 
tanto vaga, aponta para um novo acordo que contempla novos atores e novos 
mecanismos proporcionadores do bem-estar. Dos 15, destacana a Inglaterra, 
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a Alemanha, a França e a Itália. Em novembro, teremos um encontro da 
terceira via, no qual o nosso Presidente estará presente, e não por acaso o 
tema fundamental será a sociedade civil, e o grande ator desse acordo 
pretendido por essa terceira via é a sociedade civil. 

Pretende-se a promoção da virtude cívica ou do engajamento cívico, em 
que o parceiro do Governo será a sociedade civil, principalmente com o 
envolvimento do terceiro setor, das associações voluntárias. O que esses 
programas ou esses líderes têm manifestado é a chamada renovação das 
comunidades, o aproveitamento da iniciativa local, através da auto-
organização da própria sociedade. 

O que nos tem chegado ainda é uma proposta vaga, mas pode nos apontar 
para outra solução. Gostaria de chamar a atenção para a importância da 
manifestação do eleitor através do seu voto. 

Outro ponto importante sobre o projeto neoliberal é a posição dos· órgãos de 
poder internacional, mais especificamente o Banco Mundial, o FMI e as 
Nações Unidas. A imprensa tem veiculado informações sobre uma possível 
reviravolta na política desses órgãos que,' na verdade, têm sido formuladores 
e fiscalizadores do receituário neoliberal no mundo, especialmente para os 
países em desenvolvimento. Esses órgãos, hoje, unem-se, aparentemente, 
numa erítica à ortodoxia neoliberal, que, ao mesmo tempo, é uma espécie de 
"mea culpa". 

O Banco Mundial, por meio do seu Vice-Presidente, economista-chefe, 
desde 1998, tem chamado a atenção para os efeitos nefastos do projeto 
neoliberal e da ortodoxia neoliberal do Consenso de Washington, pensando já 
num pós-Consenso de Washington, falando da necessidade de ampla e 
profunda revisão da proposta neoliberal. Chegou a afirmar que os países que 
se saíram melhor foram aqueles que não aderiram a essa orientação 
predominante e dá como exemplos a Índia e a China. · 

O FMI tem reavaliado suas políticas em vários países, inclusive a Rússia, 
admitindo que causaram diversos danos. Chegou a elogiar a Malásia pelas 
políticas adotadas, contrárias às suas próprias recomendações, durante a 

' ~ cnse. 
As Nações Unidas, por meio principalmente da Conferência para o 

Comércio e Desenvolvimento, sob liderança de um brasileiro, Rubens 
Ricúpero, no seu relatório, afirmam que a economia mundial nos últimos anos 
teve um . comportamento extremamente medíocre sob a égide do projeto 
neoliberal. 

Esse relatório aponta que a 'economia mundial cresceu uma média de 2% 
em 1998 e parece que em 1999 aponta para o mesmo índice. Os países e'!' 

~~--------------~--~--~----------------------__J 
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desenvolvimento cresceram apenas 1 ,8% e, se tirarmos a China desse 
conjunto de países em desenvolvimento, temos uma média de crescimento 

, de 0,8%. 
Outra coisa que aponta é que a distância entre os países ricos e os pobres 

está aumentando. Pela primeira vez em 10 anos, o dos países ricos foi maior 
do que o crescimento dos ·países pobres. E isso é muito sério, muito drástico. 
Tudo isso Rubens Ricúpero aponta como conseqüência da adoção ou da 
ortodoxia neoliberal. " · 

Então, poderíamos nos perguntar: significa que acabou a crença nos 
princípios liberais por parte desses órgãos? Ou que descobriram que é viável 
uma agenda única imposta a todos os países que apresentam diversidades 
muito grandes? Parece-me que não. 

Nos últimos dias, o FMI chegou a falar que os jornalistas brasileiros foram 
extremamente ingênuos ao acreditar que aquelas suas colocações estavam 
significando transformação ou mudança na política do FMI. Ele dizia que o 
FMI continua defendendo a liberalização da economia e o ajuste fiscal, 
incorporando a "dimensão social" como pilar de uma nova arquitetura 
financeira mundial. Mas não dizem nem como nem quando. 

Queria só levantar essas questões, que podem nos ajudar no debate. 
Quando fui convidada como debatedora, pediram-me que insistisse, 
enfatizasse esse ponto, qual seja como se tem dado a resistência ao 
neoliberalismo, hoje, no mundo. Muito obrigada. (- Palmas.) 

Esclarecimentos sobre os Debates 
O Sr. Presidente (Deputado Marco Régis) - Agradecemos a Profa. Cristina 

Vilani e vamos entrar na fase de debates. Passamos a palavra ao Presidente 
do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, Sr. José Pedro Rodrigues de 
Oliveira, para que atue como mediador. 

O Sr. Coordenador (José Pedro Rodrigues de Oliveira) - Sr. Presidente, 
debatedores, expositores, todos aqui presentes, esta Coordenação está 
informada de que o Sr. Luiz Gonzalez Sousa vai viajar nas primeiras horas da 
manhã, então, estamos solicitando permissão ao Sr. Fu Mengzi para que as 
perguntas dirigidas ao Sr. Luiz Gonzalez Sousa sejam formuladas antes. 

Temos muitas perguntas, mas ainda temos a possibilidade de que aqueles 
que estão presentes no auditório possam formalizar perguntas, desde que no 
momento adequado ocupem um dos microfones e se identifiquem. 

Debates 
O Sr. Coordenador - Dr. Luiz Gonzalez Sousa, pergunta de Everton 

Bartolozzi(?) da UMES-CEFET: "O Chiapas e o Movimento dos Sem-Terras 
têm, dentro desse quadro de poder econômico atual, político e militar, nas 
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mãos de poucas grandes empresas do mundo, alguma chance de levar os 
seus mov1mentos a bom termo ou ao sucesso?" 

O Sr .. Luiz Gonzalez Sousa - Essa pergunta está relacionada ao que a 
Profa. V1~am estava perguntando durante a sua palestra. Diria que é claro que 
esses sao movimentos ma1s ou menos como David enfrentando Golias. 
Entretant~, acho que têm duas ou três coisas que são ingredientes 
md1spensave1s em quaisquer das alternativas. 

Uma _delas é ~ue ~sses são movimentos enfatizando a necessidade de se 
vol~ar as questoes e!1cas e morais. Acho que além de qualquer coisa, as 
polit1cas neol1bera1s tem negligenciado as questões morais e éticas de toda a 
sociedade. Ess~~ movimentos estão dizendo: queremos um novo tipo de 
poder para serv1r as pessoas e não para sermos usados pelas pessoas. 

Um segundo ponto importante é que esses são movimentos chamando pela 
necess1d~de de se t1rar vantagem dessa diversidade. Acho que, ao final• 
desse seculo, se . t1ve~mos alguma coisa para aprender dos aspectos 
negativos da global1zaçao, um deles é que não podemos uniformizar toda ~a 
humamdade de acordo com culturas ccimo a do "Me Donalds" a cultura de 
Hol_lywood e esse tipo de coisa. Estão nos dizendo que a hu~anidade tem 
mwto ma1s cultura, tem culturas muito mais ricas e queremos S'obreviver com 
essas culturas, queremos construir baseado nessas culturas. Essa é outra 
lmha mu1to Importante. 
Finalm~nte, acho que a biodiversidade é vital para que a natureza possa se 

~eproduz1r. Podemos d1zer que a1nda mais importante é a diversidade social e 
etmca. A soc1edade simplesmente morreria se tentarmos uniformizar todo 
mundo de acordo com certa cultura. 

Esses são ~ovimentos novos, muito fracos, tendo em vista os grandes 
poderes econom1cos, mas, pelo menos, são um início. 

O Sr. Coordenador- Sr. Luiz Gonzalez Souza, pergunta de Felipe Augusto 
da. UFMG: "Como poderia, em sua proposta, fazer com que os Estado~ 
Umdos adotassem uma política mais igualitária para a América Latina? Como 
conter esse expansionismo americano?" 

O. Sr. Luiz Gonzalez Sousa - Definitivamente, não é uma tarefa fácil. 
Rapidamente responderia, usando o bom senso, temos um ditado no México 
que d1z que o abuso das pessoas dura até a hora em que o covarde decide 
lutar. Isso s~ aplica ao México e aos Estados Unidos, à América Latina e aos 
~stados Umdos. Temos pessoas como Carlos Fuentes, que devem conhecer 
e um dos melhores es<?ritores do México. Temos um ministro de relaçõe~ 
estrangeiras, um ex,celente representante da política estrangeira mexicana, 
que fo1 Jorge Castanheira, que infelizmente já faleceu, mas essas duas 

~~--------------------~ 
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pessoas conheceram os Estados Unidos bem de perto, porque deram aula 
nas melhores escolas americanas, moraram muito tempo lá. Escreveram e 
deram palestras sobre a cultura norte-americana. É muito interessante o que 
nos disseram: "não se enganem, se quiserem ter respeito dos Estados 
Unidos têm de ficar e olhar para eles nos olhos, face a face. Do contrário, se 
quiser~m ser tratados_ coino _escravos, simplesmente vão para lá e se 
ajoelhem. 

Acho que os Estados Unidos mais cedo ou mais tarde entenderão que, no 
futuro, será melhor- que todos tenham relações mais equilibradas, porq~e a 
sociedade americana está entendendo isso, também a elite política lera de 
entender. 

O Sr. Coordenador- ... do Colégio Marconi: "Sr. Luiz Gonzalez, acredita ser 
possível a união entre alguns países de forma a resistir ao neoliberalis~,~? 
Quais serão os paises-<;have para isso?" 

O Sr. Luiz Gonzales Sousa - Na América Latina, não há dúvida: o México e 
o Brasil deveriam e poderiam ser, nessa estratégia, os parceiros-chave. Se 
fizessem algum tipo de aliança, mesmo para a questão da divida externa, ~~ 
chegassem a uma postura comum para renegociar essa divida, teriam forças 
contra tudo isso. Agora, penso que essa parceria tem de ser mu1to 
estratégica. Diria que essas parcerias devem expandir, o mais rá~ido 

possível, em direção à África do Sul, que significa muito, de muitas mane1ras, 
mas principalmente nessa luta exemplar contra o "apartheid" e todos os seus 
efeitos colaterais. Também iria à Índia e à China. Esse seria o meu "dream 
team", a minha seleção brasileira de futebol, se pudesse escolher. 

O Sr. Coordenador - Pergunta do Sr. José Costa, da UFMG: "O senhor 
acha que a África pode ser salva? A partir de que estratégia isso será 
possível?". . . 

O Sr. Luiz Gonzales Sousa - Acho que temos de salvar a Afnca. Do 
_contrário, vamos perder um dos espaços mais ricos do mundo para a 
diversidade social e étnica. Seria uma perda enorme para toda a human1dade 
em termos de enriquecimento espiritual e cultu~al. Temos de _parar 
urgentemente com essa grande segregação da Africa, em funçao da 
chamada modernização inclusiva. Essa é a melhor prova de que esse hpo de 
globalização não está incluindo todo o mundo, mas, na verdade, e~cluindo 
grandes segmentos da sociedade até dentro dos próprios Estados Umdo~. 

O Sr. Coordenador - Pergunta de Eliane Starling Bechelani, de Starhng & 
Bechelani Consultores: "O povo brasileiro, assim como muitos outros povos 
do Ocidente, encontra-se vulnerável a um intenso bombardeio de valores 
políticos e culturais norte-americanos. Em que medida o controle chinês sobre 
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a influência cultural ocidental permitiu a adoção de um caminho independente 
de sucesso para o modelo de desenvolvimento de seu pais? Que conselhos 
daria aos dirigentes de países periféricos ocidentais, nesse momento 
particular da história humana?". 

o Sr. Fu Mengzi - Em primeiro lugar, a globalização não é a ocidentalização 
e especialmente, não é a americanização do mundo. Todo o mundo é 
diversificado; cada pais tem suas vantagens culturais. Então, é impossível 
unificar o mundo todo, com uma única cultura_ 

A China sempre esteve aberta ao aprendizado com os outros países, mas 
não podemos nos perder; perder nossa cultura. Se não tivermos uma cultura, 
não vamos existir no- inu-ndo-. Diria que, se a globalização é uma característica 
da economia mundial, 'liâcionalização - que é seu oposto - é outra 

' característica, que vai em direção diferente. Obrigado. _ __ _, . 
o Sr. Coordenador - Pergunta de José Costa, da UFMG: "A China tem se 

notabilizado em mercados como o brasileiro como produtor e exportador · 
especialmente de bens de- éonsumo de baixo· valor agregado - têxteis, 
plásticos e _ brinquedos -, enquanto o Ocidente continua investindo no 
desenvolvimento de produtos e serviços de última geração, como "softwares", 
grandes aviões, biotecnologia e supercomputadores. Faz parte da estratégia 
chinesa entrar nesse combate? Quando acha que isso vai acontecer? Como ) 
isso pode' acirrar a competição em um ambiente global, com relação aos 
países que controlam o Ocidente?". 

O Sr. Fú Mengzi - As pessoas fora da China têm a impressão de que só 
produzimos coisas baratas, mas a situação está mudando. No início da 
reforma e da abertura de nosso mercado, a China precisou de investi~ento 
estrangeiro. 

Esse investimento estrangeiro intensificou a industrialização da China, que, -> 
então, começou a desenvolver todo o seu parque industriaL E já que tem ' 
essa vantagem para o desenvolvimento do parque industrial, num estágio · 
mais precoce da reforma não teve outra escolha além dessa que menciona. 
Mas estamos prestando muita atenção: se formos produzir só brinquedos de 
plástico, não vamos ser fortes, vamos continuar sendo fracos. Então, estamos ~ 
tentando, da· melhor maneira possível, elevar a nossa estrutura industrial, 
modernizá-la. Acabamos de formular uma estratégia para fazer progredir a -
nossa ciência e a educação. Modernizá-las. 

Se for à China, vai ver que o pais está se desenvolvendo rapidamente, em 
termos de parque industrial de alta tecnologia, como computadores, 
informática e outros~ A China já está tentando começar a aumentar o valor 

~ agregado de seus produtos. Então, podemos ter uma boa posição na • 
~ 
<~----------------------------------------------------~ 
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globalização, sim, e nesse mercado globalizado. 

o Sr. Coordenador - Pergunta do telespectador Eng"- Nelson Prata: 
"Gostaria que o Sr. Fu discorresse sobre a chamada _'ponte euroasiática' 
como alternativa ao neoliberalismo_ Ponte euroasratrca srmbohza a 
possibilidade de ligação, em todos os campos, entre Ocidente e Oriente"_ 

o Sr. Fu Mengzi - Não· tenho muito conhecimento sobre essa ponte 
euroasiática. Peço desculpas._ _ , .. . _ . . 

o Sr. Coordenador - Pergunta do Sr. Nivaldo Pascoarelr, da N~k'?n Paper. 
Plastic: "Dr. Fu, a China não respeita propri!'ldade intelectual. Copia tud_o. Não 
paga "royalties". O salário do trabalhador chinês é insuficiente, contrnua 
escravo do Estado. A China, em economia globalizada e integrada aos~ 
tratados internacionais, seria tão competitiva? A concorrência dos senhores é ,, 
desumana e desleal, dentro do conceito global." .. 

o Sr. Fu Mengzi - Não concordo com a primeira parte da pergunta. É 
verdade que esse problema de direitos autorais existe na China, mas ? um • 
pais sério. Pelo meu conhecimento, a mídia, principalmente a ocrdental, e_qu~ 
está nos julgando, é que está passando essa imagem da Chrna. Isso nao e 
verdade. Mas temos de prestar mais atenção, porque, com esse 
desenvolvimento econômico rápido, parte dos chineses tentam enriquecer o 
mais rápido possível, então, fazem de tudo. Isso não é bom, mas em termos , 
de princípios internacionais a China já aceitou a maior parte das drretrrzes 
para comércio internacional. . _ . . 

Estamos negociando para ser membros da Organrzaçao Mundral do 
Comércio. Acredito que a China precisa da OMC e ela precrsa da Chrna. O ,

1 interesse é mútuo. Sem a presença da China, a OMC não vai poder ser , 
considerada uma organização global. Com relação ao que foi falado, apesar. 
de a China ter esse crescimento econômico rápido, a renda "per caprta" d~ 
chinês não está ruim. Ontem dei uma palestra, e a mesma pergunta me for 
feita sobre o salário do chinês. Penso que isso vai mudar. Se tiver um 
emprego na China, poderá manter um nível de vida bom. Também ouvi dizer 
que mesmo se se tiver três empregos, pode-se passar f?me em algun~ 
países. Na China isso não acontece. Com um emprego voe~ ~e s~stenta. E 
muito difícil para mim escutar isso, porque não temos um salarro mrnrmo ~OJ~ 
na China, mas podemos ter uma garantia mínima de segurrdade sacra!. ~ao e 
muito alto mas é suficiente para garantir uma vida decente para o crdadao. 

O Sr. C;ordenador- Pergunta de Iara, aluna da PUC: "No Ocidente, a _:nídia 
e também muitas pessoas, de propósito, apresentam o sucesso economrco 
chinês como fruto de uma abertura chinesa para o Ocidente, e não como 
conseqüência de uma estratégia clara de desenvolvimento, da qual faz parte 
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a experiência do socialismo chinês. Essas pessoas não sabem que existem 
regras claras para a entrada de empresas ocidentais na China e que isso é 
feito sob total controle do Estado, com a participação de empresas chinesas e 
com o foco voltado não para o mercado, mas para a geração de empregos, a 
absorção de tecnologia e a melhoria das condições de vida da população 
chinesa. Que tipo de regras existem ou qual é a orientação do governo chinês 
para a entrada de empresas estrangeiras na China? 

O Sr. Fu Mengzi- E uma pergunta complexa, porém de resposta simples. A 
China precisa de capital e tecnologia estrangeiros, portanto oferecemos um 
acordo muito viável para as companhias estrangeiras, principalmente nos 
ramos em que precisamos desenvolver mais tecnologias. Por exemplo, agora, 
temos excesso de 'mão-de-obra e fabricamos certos produtos a baixos 
preços, como brinquedos, mas precisamos de capital estrangeiro para as · 
nossas indústrias· de- àlta' tecnologia e informática. Além disso, permitimos 
investimEmtos estrangeiros na educação da China. Na agricultura, que não é -
muito forte, precisamos também de encorajamento do capital estrangeiro. 

O Sr. Coordenador - Pergunta de Sabrina: "Depois da queda da União 
Soviética, a China parece ser o único ·país capaz de fazer frente, no próximo 
século, tanto do ponto de vista· econômico quanto militar, ao poderio norte-
americano. Supondo que os russos, no lugar da abertura do mercado, 
tivessem escolhido um caminho chinês para seu desenvolvimento, havendo o 
surgimento de uma nova China, em que medida isso afetaria os planos dos 
sete grandes de consolidar, vitoriosamente, sua estratégia de controle global? 

O Sr. Fu Mengzi - Asseguro-lhes que a China está se tornando cada vez 
mais forte. De acordo com a pesquisa da Organização de Desenvolvimento 
Econômico, a OECD, o PIB da China aumentou em 23%, comparado ao dos 
Estados Unidos, em 1978, e em 52% em 1995, sendo que a previsão é de 
chegar a 60% em 2000 e a 100% em 2015. Em outras organizações, 
incluindo o FMI, há as mesmas previsões com relação ao poderio da China. 
Isso se baseia no cálculo do poder de participação econômica da China. 
Acreditamos que vamos ficar cada vez mais fortes, mas vamos ter que saber 
lidar com esse processo. De acordo com a· minha análise, se pudermos 
manter de 60% a 80% do crescimento econômico de agora até 2015, a China 
poderá tornar-se a segunda potência econômica do mundo, sendo que os 
Estados Unidos continuarão sendo a primeira. 

Com relação às leis da China no futuro, mesmo tornando-se a segunda 
potência, teremos dificuldades de lutar contra essa hegemonia mundial. A 
China precisa desenvolver suas relações com os Estados Unidos. O nosso 
pais não os afeia muito, mas, por outro lado, sua hegemonia pode interferi: 
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em nosso crescimento. Mas se isso acontecer, lutaremos contra. A China já é 
a sétima economia do mundo, e alguns pesquisadores têm-na aconselhado a 
participar do Grupo dos 7, mas não é fácil entrar. Talvez precisemos de mais 
tempo. 

O Sr. Coordenador - A próxima pergunta: "Gostaria de saber se existe 
déficit na China e qual a sua relação, em percentagem, com o PIB da China." , 

O Sr. Fu Mengzi- Diria, nesse caso, que a China tem US$1.500.000.000,00 
em reserva de moeda estrangeira e quase US$1.400.000.000,00 em dívid~~- ' 
Isso significa que não estamos tão fortes ainda. Se desenvolvêssemos o pa1s, ~ 
a nossa dívida cairia. .. , _ . 

Agora, quanto ao PIB, posso mostrar a estatística. O PIB da China é de 
quase US$900.000.000.000,00. Acho que os dados mais recentes são quase 
1 O vezes maiores. 

Então, o que gostaria de dizer é que essa previsão otimista é ~elhor do que 
o cálculo do PIB, do poder de compra, não taxa de moeda camb1al, taxa de 
cámbio no mercado, mas poder de compra. 

O Sr. Coordenador - A soberania nacional é um elemento imprescindível 
para a evolução dos povos e da humanidade? _ 

O Sr. Fu Mengzi - Sim, é um elemento importantíssimo. Escutamos murto 
sobre esse assunto. As pessoas falam que não podemos tocar na questão 
dos direitos humanos, e isso também é muito complicado. 

Em termos de direitos humanos, uma vez que a China tem 1.200.000.000 
de habitantes, precisamos prestar mais atenção, para tentar melhorar a vida, 
tentar desenvolver a nossa economia, para podermos ter o direito de falar 
sobre direitos humanos. Acham que têm direitos suficientes para falar sobre 
essa questão? O que estou querendo dizer é isto: está relacionado a direitos 
humanos, à cultura, tradicionalmente. 

A soberania é muito importante, porque também está relacionada com os 
direitos humanos. A economia também é muito importante. 

O Sr. Coordenador - Dr. Fu, a China teria o mesmo crescimento econômico 
dos últimos 20 anos se tivesse um modelo político democrático? 

O Sr. Fu Mengzi - Sim. Até conversei com um estrangeiro, certa vez, sobre 
isso e vão concordar comigo. A China é um país socialista, comunista, 
por~ue tem o partido comunista e tudo. Economicamente falando, a China é 
capitalista, é verdadeiramente capitalista. Então não concordo muito com 
essa separação. Somos como um país socialista, mas estamos tentando 
obter um rápido crescimento econômico. Com isso, estamos tentando 
estabelecer a nossa própria sociedade democrática para o futuro. 

Precisaria de mais tempo para pensar sobre isso e responder mais 
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adequadamente à pergunta. Paro por aqui, porque não tenho tempo. 

o Sr. Coordenador - Pergunta de Ana Paula, da FEAD: Quais princípios 
regem a relação da China com o resto do mundo e quais as lições que outros 
povos e países podem tirar desse processo de desenvolvimento chinês? 

o Sr. Fu Mengzi - Lembrei-me de algo sobre a última pergunta. O 
socialismo chinês tem uma característica diferente: o sistema é chamado 
socialismo, mas tem uma característica chinesa. O modelo econômico é 
chamado de modelo socialista de economia de mercado e é uma 
característica da China. 

Talvez estejam 'me perguntando sobre a experiência que outros países 
podem absorver. É isso? Não entendi direito a pergunta. 

o Sr. Coordenador·:. Óual experiência chinesa poderia ser aprovertada por 
outras riações? A próximà pergunta talvez ajude a completar essa. É do Sr. 
Gérson, do Tribunal de Contas do Estado: "Como a experiência chinesa, no 
desenvolvimento econômico de 1976 'a 1998, poderia servir ao Brasil, no 
aspecto de combate às desigualdades regionais internas?" 

O Sr. Fu Mengzi - Depois que voltar para a China, terei de fazer uma 
pesquisa para responder a essas perguntas. Realmente não sei. Tenho de 
estudar mais o inglês para entender melhor não só a língua, mas também a 
cultura ocidental, para absorver melhor essas perguntas. 

Na década de 70, quando a China começou a sua política de reforma e 
abertura, o Brasil tinha uma renda per capita. muito mais alta que a da China. : 
Agora, após 20 anos, a distância ficou muito grande. A China está se 
comparando aos Estados Unidos. A mudança foi muito grande, porque a 
China se desenvolveu muito rapidamente, e o Brasil" está se desenvolvendo 
muito lentamente. Mas, para comparar as situações econômicas, a China 
teve um crescimento econômico mais rápido, e não sofremos um choque 
externo que afetasse a nossa economia. O Brasil tem sofrido as crises, as 
altas inflações passadas, as crises econômicas. O que vejo e escuto sobre o 
Brasil é diferente. O que vejo é muito melhor do que pensava ser, o que · 
escuto sobre o Brasil não é ... Qual a razão? Talvez muitas razões existam, 
penso. Muito esforço tem sido feito pelo Governo do Brasil, que, talvez, não 
esteja conseguindo acompanhar o contorno estrangeiro. ' 

O capital estrangeiro e o movimento de globalização estão enfraquecendo o 
seu país e sua competitividade industrial. Mas também acredito que a China e 
o Brasil podem esperar um bom futuro. Temos uma tecnologia muito forte. 
Acho que a tecnologia brasileira é até maior que a da China em certas áreas. 

Como sabem, antes de vir aqui, no dia 14 de outubro, a China lançou um 
satélite produzido por seus cientistas. Essa é uma boa notícia e está criando 
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um exemplo que nunca tivemos. No lançamento desse satélite chinês _os 
brasileiros também ajudaram. É um grande exemplo dessa cooperaçao. 
Ainda estamos construindo uma nova barragem hidrelétrica, e o Bras1l tem 
muitas. Acho que podemos ter cooperação dos brasileiros para aprendermos 
sobre a construção de barragens hidrelétricas. 

o Sr. Coordenador - Pergunta da jornalista Vânia Santaiana: "O senhor 
afirmou que no seu pais 1.200.000.000 de pessoas vivem com dig~1dade, de 
forma que seus problemas básicos estão resolvidos. No Brasil, 1 ~ da'·" 
população detém mais de 55% da riqueza nacional:. enquanto 60 ~ ~a~ 
população é formada por miseráveis. Qual a situaçao do povo ch1nes, 
comparativamente?" ., . . .. · . 

o Sr. Fu Mengzi -Não tenho dados exatos com relação aos po~res e ncos 
da China. Por um lado, a nossa economia se desenvolveu mUlto rap1do, ~as, 
por outro, a distância entre os ricos e pobres está aumentando. Esse. e um 
problema sério que enfrentamos. Não podemos perm1t1r que 1sso cont1n~e ~ 
existir. A China é muito grande e tem 1.200.000.000 de habit'!ntes, nao e 
instável, estâ forçando essa revolução', que pode acontecer. E uma co1sa 
muito perigosa para a China e para o mundo como um todo. 

o Governo chinês está prestando muita atenção a esse problema da 
desigualdade social, da renda. Não concordo ~m a_ estrutur~ de rico e pobre. 
Na China, a estrutura é dividida em regiões, e reg1onal. A area da costa da 
China é rica, mas, no território continental, longe da costa, a _PObr~ 
prevalece. Para solucionar esse problema, o Governo chmes esta 
encorajando o investimento de capital estrangeiro e. o fato de. que o capital 
doméstico seja investido na região pobre, no 1ntenor da Ch1na, para q~e 
possa haver desenvolvimento adequado da região. O Governo ch~~es 
também investe muito para tentar melhorar a mira-estrutura das reg1oes 
pobres. Investindo mais no interior, para que tenha uma educação melhor. 

o Sr. Coordenador - Pergunta do Sr. Nilton Figueiredo, do Sindicato d~s 
Artesãos: "A abertura da China, com a entrada do capital estra~ge1ro, nao 
levaria 0 pais ao capitalismo futuramente, conflitando, por assim d1zer, com a 
política socialista chinesa?". o Sr. Fu Mengzi - É muito difícil responder a esta pergunta. 

o Sr. Coordenador - Pergunta do Sr. David Oliveira Pinto, da Faculdad~ de 
Ciências Econômicas: "A revista "Foreign Affairs" publicou artigo com o t1tulo 
"A China não é importante". Nesse artigo, diz que a China é u~a eterna 
promessa, que nunca se realiza. As taxas de crescimento econom1co do 
governo chinês não são confiáveis.. B?a parte do crescimento da 
produtividade nos últimos anos se deve a sa1da de pessoas do campo para a 
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cidade, o que acontece somente uma vez. E um enorme fluxo de capital 
estrangeiro para a China se refere, em sua maior parte, às transferências 
feitas por chineses que moram no exterior. Como vê essas questões?". 

O Sr. Fu Mengzi - Preciso ler esse artigo. Sabem quem o escreveu? Acho 
que é do Instituto de Estratégia Econômica de Londres. O professor que o 
escreveu não tem boa atitude com relação à China. O governo chinês sempre 
se recusou a dar visto a esse autor para entrar na China. Não sei por quê. 
Conheço o autor desse artigo, e é por isso que está escrevendo isso. "A 
China é importante ou não?" Acho que as pessoas podem julgar por si 
mesmas; mesmo na década de 70, a China era um pais muito pobre, e, ainda 
assim, até os Estados Unidos enfatizavam a posição da China no mundo 
globalizado. No inicio de 1997, a China e os Estados Unidos tiveram boas 
relações, o Presidente americano até á visitou. Agora, a China está muito 
mais forte, é umá potência nuclear. A China é uma potência econômica 
regional e também somos membros permanentes no Conselho de Segurança 
das Nações Unidas. Então, a China tem a sua própria posição, o seu próprio 
valor no mundo de hoje. Nem todos os pesquisadores, investigadores, 
pensadores gostam da China, o que significa que nem todos os autores vão 
escrever coisas boas sobre a China. · 

ó Sr. Coordenador - A última pergunta é de Camila Gomes Lopes, da 
Faculdade de Direito Milton Campos: "A Europa unificou' a sua moeda. Seria . 
possível o mundo futuramente unificar a sua moeda?". 

O Sr. Fu Mengzi - Essa união não é boa. Talvez uma coisa unipolar, ou 
seja, unificar o globo, o mundo todo, por exemplo os Estados Unidos · 
unificando o mundo, a moeda ser unificada, talvez isso seja até estável, mas 
não concordo com isso. Agora, podemos ver o euro, o yene japonês e o dólar 
americano. 

O valor do euro está aumentando. Isso é bom também. É bom equilibrar o 
poder do dólar americano. Sabem que o dólar americano é enviado para 
todos os países, e vice-versa. Então, se uma moeda dominar o mundo todo, 
não tenho a certeza se isso é bom ou ruim. Espero que isso não ocorra. 

O Sr. Coordenador- Com o agradecimento a ·iodos os que perguntaram ao 
Sr. Fu Mengzi, devolvemos a palavra ao Presidente desta reunião. 

O Sr. Presidente - Queremos acreditar que mais essa etapa de eventos do 
"Fórum de Políticas Macroeconômicas-Alternativas para o Brasil" tenha sido 
enriquecedora para o Brasil e para todos. Foram momentos enriquecedores. 
O Estàdo de Minas Gerais passa por um período de reflexão sobre a atual 
situação econom1ca mundial. ' Caracteriza-se, tradicionalmente, 
historicamente, por ser o Estado do equilíbrio nacional. Já dizia um 
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Governador deste Estado, Tancredo Neves, que Minas Gerais é o Estado do 
equilíbrio brasileiro, porque aqui se acabam as riquezas do Sul e com:ça':'1as 
misérias do Norte. Realmente, o nosso Brasil é dividido em uma reg1ao anda 
e paupérrima, que é o Nordeste, e uma região mais rica, que é o S~l. E 
justamente o Estado de Minas Gerais tem seu território nessas duas porçoes. 

o nosso Governador está na França, dando seqüência a uma palestra fe1ta 
aqui pelo Prof. Bernard Cassen, da Associação pela Taxação de Transações 
Financeiras de, Apoio ao .Cidadão, . movimento que parte. da" França, .. 
combatendo a "macdonaldização" do planeta, com incipientes movimentos no; 
Brasil. Temos a certeza de que vamos refletir mais sobre o fato de que talvez ·' 
seja melhor que tenhamos cidadãos trabalhando a preços ínfimos na China 
do que pessoas morrendo de fome, sem protestos, sob o jugo do ca~1tahsmo 
selvagem. Há cerca de alguns dias, um Juiz da Infância e da Adolescenc1a do 
Rio de Janeiro, Dr. Sirdarlan, falou peremptoriamente, durante entrevista num 
dos principais canais de televisão do Brasil, a Rede Bandeirantes, que 
preferia, como Juiz da Infância e da Adolescência, ver as nossas cnanças 
reagirem com violência a presenciar as crianças africanas morrerem com os 
olhos esbugalhados e com a boca aberta. . 

Com essas palavras, queremos manifestar nosso especial agradecimento 
ao Prof. Fu Mengzi, ao nosso mediador, Presidente do Ban~o de 
Desenvolvimento de Minas Gerais, José Pedro Rodrigues de Ohve1ra; ao 
nosso expositor Carlos Alberto Teixeira de Oliveira; à expositora Profa. 
Cristina Vilani, aos demais presentes e aos telespectadores da TV 
Assembléia. 

Encerramento 
o Sr. Presidente - Cumprida a finalidade da convocação, a Presidência 

agradece a presença dos expositores, das autoridades e dos dema!s 
convidados e encerra a reunião, convocando os Deputados para a reumao 
especial de segunda-feira, dia 25, às 20 horas, nos termos do edital de 
convocação. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 51• REUNIÃO ESPECIAL, EM 8/11/99 
Presidência do Deputado Alberto Pinto Coelho 

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Registro de presença - Destinação da reunião - Execução do Hin~ N~cional -
Exibição de vídeo - Palavras do Sr. Presidente - Palavras do Sr. S1mao Pedro 
Toledo- Palavras do Irmão Dino Girardelli- Palavras de Dom R1cardo Pedro 
Chaves Filho - Apresentação do Coral da ASLEMG - Entrega de placas -
Encerramento. 
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Dilzon Melo - Gil Pereira - Agostinho Patrús - Aílton Vilela - Alberto Pinto 
Coelho - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Júlio - Arlen Santiago -
Bilac Pinto - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas 
Rodrigues - Doutor Viana - Eduardo Daladier- Ermano Batista - Fábio Avelar 
- Glycon Terra Pinto - José Henrique - Luiz Fernando Faria - Marcelo 
Gonçalves - Márcio Cunha - Marco Régis - Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise -
Sebastião Costa -Sebastião Navarro Vieira- Wanderley Ávila. 

· '' · · Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Às 20h15min, declaro 

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

Ata 
- O Deputado Glycon Terra Pinto, 2°-Secretário "ad hoc", procede à leitura 

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

O Sr. Presidente - A PresidênCia convida a tomar assento à mesa os 
Exmos. Srs. Dom Ricardo Pedro Chaves Filho, Arcebispo da Arquidiocese de 
Pouso Alegre, representando o Reitor do Seminário Arquidiocesano; Irmão 
Dino Girardelli, Diretor do Colégio São José, de Pouso Alegre; Simão Pedro · 
Toledo, Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado; Adriano Matos, 
Secretário Municipal do Meio Ambiente, de Pouso Alegre, representando o 
Prefeito; Ten-Cel. Wilson Pereira Gonçalves, Comandante do 20° Batalhão da 
Polícia Militar de Pouso Alegre; Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Chico 
Rafael, autores do requerimento que deu origem a esta homenagem. 

Registro de Presença 
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença em Plenário do Sr. 

Pauló Roberto Belato de Carvalho, Prefeito Municipal de Elói Mendes. 
Destinação da reunião 

O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião a homenagear o Seminário 
Arquidiocesano e Colégio São José, de Pouso Alegre, pelo seu centenário de 
fundação. 

Execução do Hino Nacional 
O Sr: Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir o Hino 

Nacional. 
-Ouve-se o Hino Nacional. 

Exibição de Vídeo 

<~--------------------------------------------------~~ 
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O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a assistir à exibição 

de um vídeo institucional do Seminário Arquidiocesano e Colégio São José. 
c Procede-se à exibição do vídeo. 

Palavras do Sr. Presidente . . 
Esta reunião especial, em que comemoramos os cem anos de _fundação do 

Seminário Arquidiocesano e Colégio São José, de Pouso. ~legre, faz-nos 
lembrar duas máximas sobre a validade da educação. ~ . _ ... 
-A primeira é de Confúcio, o filósofo chinês, para quem a pedra preciosa ~ão · 

pode ser polida sem fricção, nem o homem aperfeiçoado _sem, prov~s. Ja ~ 
segunda é do filósofo Pitágoras, conforme citação do lrmao Dmo Grrardelh, 
Diretor do Colégio São José, em correspondência recente ao Presrdente da 
República: "Eduquem-se os meninos, e não será preciso punir os homens". 
São duas verdades eternas que acabamos de registrar. 

Realmente o trabalho da educação não se faz sem esforço para o 
educador e ~ra o educando. Quanto à necessidade de ensinar as jovens 
gerações, seu atendimento irá evitar que, no futuro, tenhamos que reforçar o 
sistema carcerário. 

Educar é trabalho, é necessidade e é um fim em si mesmo. Essa, sem 
dúvida, foi a filosofia que norteou os fundadores do Seminário Menor de 
Pouso Alegre, que deu origem às instituições que hoje homenageamos. 

A história dos estabelecimentos - atualmente instituições distintas - é do 
conhecimento desta Assembléia e da sociedade mineira. De outra forma, não 
os estaríamos homenageando nesta reunião, por iniciativa dos companheiros 
Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Chico Rafael. 

Assim em vez de nos estendermos sobre a trajetória das entidades e sobre 
a obra ~ue continuam a edificar em prol de Minas Gerais, preferimos tecer 
considerações sobre o momento educativo em nosso Estado _e no Brasrl. . 

Esta Assembléia, sempre atenta ao projeto de construçao da crdadanra, 
realizou seminário sobre a educação. Na oportunidade, pudemos constatar 
que muito nos falta para equacionar a questão em nosso Pais. Vários foram 
os problemas questionados, tais como a repetência no ensino fundamental, o 
currículo do ensino médio e a elitização indevida do ensino superror. Exrste, 
pois, um trabalho de correção de rumos a ser feito. Felizmente, a sociedade 
sobre isso se conscientiza e se movimenta. 

Lamentavelmente, o peso da educação parece não encontrar ressonância 
junto ao Governo Federal. Prova disso temos no Decreto no ~.048, de 6/5/99_, 
que praticamente eliminou a isenção das entidades fi!antroprcas ~uanto _a 
quota patronal da Previdência Social. No caso especrfico do Colegro Sao 
José, a exclusão do beneficio fez com que 180 alunos deixassem de estudar 
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e 18 docentes e funcionários perdessem seu emprego, sem mencionar a 
majoração das anuidades que se impôs. 

o episódio nos revela que, se o povo brasileiro não abre mão da educação, 
nossos governantes preferem atender a prioridades outras, sobretudo de 
interesse externo. Esta solenidade constitui demonstração da exigência social 
e deve servir de lembrete para o combate aos desvios do sistema. Porque é a 
educação que nos levará à realidade social próspera e justa, e são 
instrumentos como o Seminário Arquidiocesano e o Colégio São José de 
Pouso Alegre que nos vão auxiliar nessa trajetória. 

Aos dirigentes, - professores, funcionários e alunos do Seminário 
Arquidiocesano e do Colégio São José a mensagem calorosa da Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais. Estamos certos de que seu centenário 
é 0 marco inicial de novas e maiores realizações em beneficio do povo 
mineiro. Muito obrigado. · 

Chega às nossas mãos relação de alguns ex-alunos do Colégio São José, 
figuras ilustres que me permito citar. Entre outros, os escritores Menotti dei 
Pichia e Guilherme de Almeida, o Dr. Plínio Salgado, o Embaixador Francisco 
Rezeck, o ex-Deputado Simão Pedro Toledo, que compõe esta Mesa e hoje é 
Conselheiro do Tribunal de Contas; o ex-Ministro Luis Carlos Mendonça de 
Barros, o Desembargador José Artur e o ex-Ministro Paulo Paiva, que, não 
podendo comparecer a esta solenidade, em virtude de compromissos 
previamente agendados e inadiáveis, nos enviou a seguinte mensagem: (-
Lê:) 

"Estimado Deputado Dalmo Ribeiro, foi com muita alegria que, quando 
conversamos hoje, recebi a grata noticia de que a Assembléia Legislativa de 
Minas Gerais irá prestar uma homenagem ao Colégio São José, de Pouso 
Alegre, por ocasião da celebração de seu centenário. 

Foi, de fato, uma alegria dupla. Por um lado, porque tenho uma profunda e 
terna ligação com aquele Colégio, onde passei -quatro anos de minha vida, 
cursando o ginasial, nos anos 50. Por outro lado, por ser a proposição da 
iniciativa de um conterrâneo meu que muito estimo. ~ 

Gostaria, pois, meu caro Deputado, de associar-me·a V. Exa. e a lodos os 
seus colegas, nesta oportunidade. Tenho ainda presente em minha memória 
os tempos agradáveis que passei naquele Colégio: como aluno interno. 

Devo muito de minha formação educacional e humana à infiuência .do 
Colégio São José. Continuo até hoje fortemente ligado ao Colégio. 

Gostaria qi.re transmitisse aos meus caros irmãos Rino, que conheci 
naquele tempo, e Gino meus parabéns pela celebração. Mas, mais do que 
dar-lhes parabéns, quero agradecer-lhes por tudo que fizeram e estão 
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fazendo pelos jovens do Sul de Minas. Espero que esteja aí o Irmão Miguel, 

·que também estava em Pouso Alegre no meu tempo e agora mora em Patos 
de Minas. 

O Colégio São José é uma instituição, agora centenária, que tem a 
juventude como sua energia. É uma instituição que tem .contribuído para a 
formação educacional, religiosa e humana dos sul-mineiros .. Que tem, .• 
. .contribuído para o desenvolvimento integral da região. . '· . . . 

Por ele passaram pessoas que contribuíram para a literatura braslie1ra, .. , 
.como Menotti dei Pichia e Guilherme de Almeida; para a política, como o" ·1 
Deputado Simão Pedro, e tantos outros. Mas, sobretudo, passaram jovens 
que se tornaram homens íntegros, que contribuíram e estão contribuindo para 
o desenvolvimento do nosso País, nos diferentes setores de nossa 
sociedade .. 

Como você sabe, neste ano minha família comemora o centenário de 
nascimento de meu pai. É uma feliz coincidência. O ano de 1899 tem um 
significado muito especial para mim. Nasceu o meu pai e o Colégio São ~osé, 
duas marcas profundas na constituição de meus princípios, de meu carater e 
de minha formação educacional, religiosa e humana. 

Quero, nesta ocasião, através de V. Exa., render também minhas 
homenagens ao Colégio São José, seus Diretores, professores, alunos, ex-
alunos e funcionários. Homenagem que é prestada pelos representantes do 
povo mineiro, na Casa de Tiradentes, que é a Casa de todos nós, mineiros. . 

Deputado Dalmo Ribeiro, transmita aos Irmãos Gino e Rino meu_ ma~s 
carinhoso abraço e diga-lhes que, em breve, quero retorn_ar ao C?leg1o _e 
saborear aquela macarronada que só existe lá. Meus parabens, Coleg1o Sao 
José. Muitas felicidades. Minhas saudações. 

Palavras do Sr. Simão Pedro Toledo 
Exmos. Srs. Deputado Alberto Pinto Coelho, que preside a sessão festiva 

de hoje; Revmo. Dom Ricardo Pedro Chaves Filho, Arcebispo . da 
Arquidiocese de Pouso Alegre, representando o Reitor do Semmano 
Arquidiocesano; Irmão Dino Cirardelli, Diretor do Colégio São José, de Pouso 
Alegre; Adriano Matos, Secretário do Meio Ambiente da Prefeitura Mumc1pal 
de Pouso Alegre, que representa, neste ato, o Prefeito Municipal, Dr. Ja1r 
Siqueira; Ten.-Cel. Wílson Pereira Gonçalves, Comandante do 20° Batalhão 
da Polícia Militar de Pouso Alegre; Exmos. Srs. Deputados Dalmo R1be1ro 
Silva e Chico Rafael, autores do requerimento que deu origem a esta 
homenagem; Srs. Deputados; Sras. Deputadas; convidados; representantes 
da imprensa; alunos do Cotégio São José; senhoras e senhores, const1tu1 
para mim oportunidade singularmente grata a que ora se me oferece de poder 
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saudar, por honrosa delegação, o bravo e heróico Colégio São José e o 
Seminário Diocesano, hoje Instituto Teológico, na comemoração de seu 
centenário de fundação. 

Para quem, como eu, teve o privilégio de ser ex-aluno e também ex-
professor do velho Colégio, esta hora, por certo, será uma hora especial, 
marcada pelas mais puras e ternas emoções, eis que levam àqueles dias idos 
e vividos do inesquecível estabelecimento, que ocupa e ocupará sempre um 
lugar de destaque no escrínio do meu coração, pelas recordações dos 
momentos que marcaram, indelevelmente, os anos saudosos de minha 
adolescência. · · 

No calor. desta hora, acorrem-me à mente aquelas palavras imortais do 
grande Joaquim Nabuco, citadas por Paulo Pinheiro Chagas ao escrever 
aquele hino à sua infância, vivida numa velha usina de açúcar no sertão de 
Pernambuco. A beleza que brota das páginas de Massangana: "Está que 
todos nós trazemos, indelevelmente gravada no coração, a memória de 
nossos começos, assim como as conchas trazem, guardadas dentro de si, a 
memória do mar. Por isso, o reencontro do homem com as raízes de sua 
formação há que se impregnar daquele misterioso encantamento das velhas 
baladas do outro tempo". E será, por certo, essa a razão pela qual cada um 
de nós se sentirá envolto numa nuvem de melancolia ao experimentar essa 
volta ás origens, esse regresso aos sonhos da juventude. 

A exemplo da Massangana dé Joaquim Nabuco, o nosso vetusto colégio 
tornou-se para seus alunos e ex-alunos um roteiro, um oráculo de sua fé 
cívica, consolo das horas de dificuldades, sua fonte de inspiração 
permanente. 

Com a manifestação desses sentimentos e emoções, quero congratular-me 
com a egrégia Assembléia Legislativa de Minas Gerais, que, nesta reunião 
especial, inserida na tradição mineira de cultuar a memória de suas 
instituições, reverencia esses educandários que, como verdadeiros templos, 
são merecedores dos maiores encômios pelas grandes realizações em favor 
de Minas e do Brasil. 

Entre as realizações do homem nesta terra, nenhuma se compara àquela 
levada a efeito pelo educador. Sua missão o faz participar diretamente na 
obra criadora de Deus, na medida em que busca desenvolver ao máximo as 
potencialidades do ser humano, habilitando-o à consecução de suas 
finalidades últimas. 

Por isso, não seria fora de propósito chamar de templo a uma escola. Nela 
se realiza, cotidianamente, a liturgia da comunhão dos espíritos, pela qual os 
educandos se nutrem dos alimentos intelectuais e morais necessários :à 
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jornada da vida. 

Ao homenagear, nesta reunião, o Colégio São José de P_ouso Alegre e o 
Seminário Diocesano, hoje Instituto Teológico, a Assemble1a de Mmas se 
dobra em reverência a esses templos, que há 100 anos vêm formando para a 
comunidade gerações inteiras de mineiros que ilustram este_ Estado pela 
extensão e profundidade de seus conhecimentos e pela sol1dez de seus 
princípios. • .· . .. ·· ... , 

As instituições, como irmãs gêmeas, nasceram na mesma data~ e~ 
8/9/1899, fruto do idealismo e da clarividência do seu fundador, Pad~e Jose .. 
Paulino de Andrade. O primeiro Reitor foi o Padre Calazans P1nhe1ro, 
sucedido por uma plêiade de sacerdotes e leigos, notáveis pela virtude, pelo 
saber, pelo tino administrativo e pela vontade de servir~ socied_ade. 

Como primeiro colégio do Sul de Minas, o Sao Jose torno~-se o 
responsável pelo progresso intelectual e educacional de vasta reg1~o. Em 
1904 foi equiparado ao Colégio Pedro 11, do Rio de Jane1ro, adqu1nndo a 
prerr;gativa de conferir diploma de bacharel em Ciências e Letras a?s 
candidatos ao magistério secundário e coleg1al. Passou a ser entao 
sementeira de mestres que, formados segundo os mais puros valores 
cristãos, disseminaram o ímpeto civilizatório, plantando escolas em diversas 
cidades sul-mineiras. 

Dezenas de municípios sul-mineiros foram beneficiários da ação cultural do 
centenário Colégio, que, gerando educadores a manc~ei~s: propiciou a 
criação de tantos educandários que enriquecem o patnmomo de nossas 
comunidades. . . 

A partir do governo pastoral de D. Nery, o Seminário Diocesano e o C?leg1o, 
embora tivessem o mesmo Reitor, ganharam vida independente. No pnme1ro, 
estudou a nata do clero mineiro, constituída de sacerdotes notáveis não só 
pelo saber, mas também pela santidade e pelo zelo pastoral. Nos registros da 
instituição está, por exemplo, o nome do Padre Donizetti Tavares de Lima, . 
a~tigo pároco de Tambaú, homem de muitas virtudes, que foi ordenado 
presbítero em 1908. . . . . . 

Pelas salas do São José, passou uma ehte esp1ntual que bnlhana no 
cenário de Minas e do Brasil, nos mais diversos ramos de atividades. Delas 
saíram grandes nomes da literatura. das artes, da política e do mundo 
jurídico, profissionais liberais de grande renome e professores que, no 
exercido de suas respectivas funções, foram testemunhos v1vos da 
excelência da formação cristã e humanista recebida nos bancos escolares. 
Seja-me permitido citar os nomes de Menotti del Picchia, Guilherm~ de 
Almeida, Plínio Salgado, Mário Casassanta, Amadeu de Queiroz, ViniCIUS 
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Meyer, Orlando Magalhães Carvalho, entre tantos outros que respiraram 
aqueles mesmos ares pouso-alegrenses e se projetaram no cenário cultural 
de nossa Pátria. 

No setor político, citaríamos os nomes de ilustres figuras que enriqueceram 
o nosso parlamento, como os Deputados Carlos Mosconi, Cristóvam 
Chiaradia, Milton Reis, José Fernandes Filho, Milton Salles, João Rosa, além 
do Prof. Paulo Paiva, ex-Ministro da República, hoje Diretor do Banco 
lnteramericano de Desenvolvimento, em Washington. No campo do 
Judiciário, .para citar os contemporãneos, também ex-alunos do Colégio, 
citaríamos os nomes do ministro Assis Toledo, do Superior Tribunal de 
Justiça, dos Desembargadores José Artur Carvalho Pereira e José Francisco 
Bueno, além dó Ministro "Resek, hoje na Corte Internacional de Haya, e de 
outros tantos que, na advocacia, na Medicina . e no Ministério Público 
cumprem com dignidade destacado papel nas profissões que abraçaram. 

Cumpré registrar que o ano de 1949 representou um marco na história do 
educandário. Com meio século de existência e já senhor de uma tradição 
construída com trabalho sério e competente, foi transferido pela diocese aos 
Padres Pavonianos, que lhe imprimiram as marcas do carisma próprio da 
congregação. 

Fiéis ao pensamento do fundador, Padre Ludovico Pavoni, os religiosos da 
Congregação dos Filhos de Maria Imaculada deixaram sua pátria movidos · 
pelo zelo missionário para dedicàr~se, de corpo e alma, á causa de nossa 
juventÜde. 

Atentos á realidade regional, desenvolveram sua atuação, desde o começo, 
sob a égide do amor fraterno e da compreensão das condições de vida da 
gente brasileira, adequando os ideais de uma educação de qualidade à 
situação concreta do Brasil dos anos 50. Da alianÇa desse realismo com a fé·· 
que provém do compromisso incondicional com a mensagem evangélica, 
nasceu um colégio renovado, apto a atravessar outro meio século na 
vanguarda, como pioneiro da atividade educacional no Sul de Minas. 

O Seminário prosseguiu fiel à sua missão de· preparar padres para a 
comunidade católica e leigos comprometidos com a mensagem cristã, 
empÉÍnhados em fazer prevalecer na sociedade a justiça autêntica, alicerçada 
na verdade salvadora trazida a esta terra pelo Filho de Deus. 

Em 1g27, sendo Bispo diocesano Dom Octávio Chagas de Miranda, aquela 
casa -gánhou sede própria, ampliada em 1947. Na década de 60, o saudoso 
Dom José D'Ângelo Neto mobilizou toda a Diocese em prol da construção de 
um novo prédio, mais adequado às novas exigências da formação sacerdotal·. 
Com o apoio de toda a Igreja Particular de Pouso Alegre, elevada él 



I 
I 

[i 

608 
Arquidiocese em 1963. Dom José D'Ângelo Neto levou a termo o arrojado 
projeto e inaugurou a obra em julho de 1968". 

o. João Bergese, nomeado Arcebispo em 1991, promoveu uma reforma 
geral no imóvel, para que ele pudesse abrigar o futuro Instituto Teológico da 
Província Eclesiástica. A nova instituição, que é motivo de orgulho para a 
região e para Minas Gerais, foi inaugurada em 21/3/96 pelo Núncio Apostólico 
D. Alfio Rapisarda. · . · . . . , . . . 

Hoje, Pouso Alegre tem o privilégio de abrigar, além do lnst1tuto Teolog1co, .. 
0 Colégio São José, um dos melhores estabelecimentos de ensino do E~tad(). 
Neste último, tradição e modernidade se· juntam numa síntese harmon1ca, , 
produzindo como resultado uma educação dinâmica, atenta às realidades do·-
presente e, ao mesmo tempo, ciosa daqueles valores fundamentais que.:; 
sustentam a dignidade da pessoa humana. . . , 

Atualmente a instituição proporciona uma formação de qualidade a ma1s de _, 
1.500 alunos 'em cursos que vão do jardim de infância ao ensino médio. Seu 
corpo docente é composto por mais de 70 profissionais, que, na maioria, 
possuem cursos de pós-graduação. A rede física é, sem dúvida, a melhor da 
cidade incluindo além de salas amplas, arejadas e bem mobiliadas, 
laboraÍórios de Fí~ica, Química, Biologia e Informática. O complexo esportivo, 
que será enriquecido em breve com um moderno e amplo ginásio, conta com 
quadras para a prática de diversas modalidades de esportes e uma PISCina 
semi-olímpica aquecida. A biblioteca, com mais de 6 mil volumes, e a sala de'· 
recursos audiovisuais, com aparelhagem de última geração, constituem 
instrumentos valiosos para uma prática pedagógica atualizada. 

o estabelecimento conta com eficiente provedor de acesso á Internet e já 
informatizou a totalidade de suas rotinas administrativas. Sob a direção ) 
competente do Irmão Dino Girardelli, o Colégio São José antecipou-se a seu 
tempo e se apresenta hoje plenamente sintonizado com as necessidades , 
educacionais do terceiro milênio. ·• 

·Em nome da comunidade pouso-alegrense e da região sul-mineira, aqui tão , 
bem representada pelos nobres Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Chico 
Rafael autores do requerimento que ensejou esta reunião, externamos nosso , 
reconhecimento ao muito que o educandário tem feito, disseminando a 
cultura, formando grandes profissionais e preparando n~ssos jovens pa_ra o . 
exercício da cidadania. Alicerçado no trabalho das geraçoes que constrUiram 
sua história o estabe.lecímento centenário continuará, por certo, traçando os 
contornos d~ prática pedagógica do futuro, para orgulho de todos os mi~eiros. c 

o seminário, hoje Instituto· Teológico, prossegue fiel a sua m1ssao de. 
cultivar as vocações sacerdotais e oferecer à comunidade católica de nosso 
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País pastores bem preparados, notáveis pelo fervor de sua vida espiritual, 
pelo fulgor de sua inteligência e pela capacidade de fazer com que a eterna 
mensagem evangélica seja compreendida e vivenciada por homens e 
mulheres deste final de milênio. 

Pelo muito que têm feito pela educação e pela fé, cumprimentamos 
efusivamente o Colégio São José e o Instituto Teológico lnterdiocesano, ora 
homenageados pelo parlamento mineiro, intérprete fiel dos sentimentos do 
nosso povo, formulando votos para que as duas entidades, cujo passado 
engrandece este Estado por notável folha de serviços, tenham um futuro 
pleno de êxito e realizações, propiciando à juventude a oportunidade de 
constante aprendizado e crescimento intelectual, moral e religioso. Muito 
obrigado. :,. 

·Palavras do Irmão Dino Girardelli 
Exmo. Sr. Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente desta reunião solene, 

Exmo. Sr. Dr. Dalmo Ribeiro Silva, Exmo. Sr. Francisco Rafael, demais 
Deputados que compõem esta Casa, ·Dom Ricardo Pedro, nosso querido 
Arcebispo, demais autoridades que compõem a mesa, amigos presentes, ex-
alunos, professores e uma menção especial aos alunos presentes, o Colégio 
São José de Pouso alegre comemorou este ano seu glorioso centenário. 
Essa longa trajetória foi marcada por desafios e vitórias que acabaram por 
nos impulsionar para novas conquistas.· Nossos anais arrolam um expressivo 
número de alunos que, deixando nossos bancos escolares, têm enriquecido 
nossa política, nossa ciência e nossas artes. 

Imbuídos do ideal de "Educar com amor", ano após ano, nossa instituição 
entrega à sociedade um grupo de jovens aptos a exercer grandes papéis no 
mundo; visto que têm sido norteados por ensinamentos claros e firmes, 
embasados em sólidos princípios cristãos. 

Como atual Diretor do Colégio São José, coube-me a subida honra de 
receber estas simpáticas homenagens. Assim, torno-me porta-voz do corpo 
docente e discente, que aqui represento, para externar o contentamento e a 
gratidão de todos. 

Na certeza de que esta noite memorável consolidará o apoio que nos 
oferecem, emprestando-lhe caráter de permanência, aproveito-me deste feliz 
ensejo, para solicitar de todos os nobres representantes do povo aqui 
presentes um empenho cada vez maior e cõiistante em prol da educação. 

Fazendo coro com tantas vozes de instituições filantrópicas prejudicadas 
em decorrência das modificações da lei que concerne à filantropia, faço-lhes 
um apelo em nosso favor. Sei que está é uma questão de nível federal; no, 
entanto, sei também do peso da influência dos nobres deputados desta Casa: 
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sobre os destinos de nosso Estado e do País. 

Nosso colégio concede inúmeras bolsas de estudo e descontos de 
mensalidade a alunos de baixa renda. Como é do conhecimento dos nossos 
queridos amigos Deputado Francisco Rafael e Dalmo Ribeiro Silva e_ dos 
demais que compõem esta. casa, ela ainda mantém a Escola Pro_fissional 
Delfim:Moreira que abriga e educa 180 meninos de rua. É lamentavel que 
muitos de nossos dirigentes desconheçam o valor das verdadeiras entidades 
filantrópicas, pois qual seria o. custo-aluno se esses menino~ e~tives~em 
estudando em uma escola pública? . ._ 

Reiterando nossos mais sinceros agradecimentos pelas homenagens que, 
ora recebemos, estou certo de que diretores do futuro aqui estarão para , 
receber novas manifestações de reconhecimento pelos subseqüent~ anos . 
de gloriosa batalha em prol da educação dos cidadãos _do ~manha, po1s 
estamos preparados para a comemoração de novos centenanos. 

Obrigados a todos. . 
Palavras de Dom Ricardo Pedro Chaves Filho 

Senhores componentes da Mesa, Exmos. Srs. Deputados. senhoras e 
senhores, meus queridos alunos do Seminário, este importante momento será 
inesquecível para o Colégio São José e o Seminário Arqu~dioce~a~o de 
Pouso Alegre. Digo que será um momento inesquecível, por nao fug1r a bela 
tradição mineira de um povo cristão, um povo de fé, um p_ovo qu_e bu~c:<'· n<;~ 
educação, transmitir não somente as ciências, mas lambem a fe catoilca. E 
um momento que mexe com nossos corações. . 

Agradecemos aos Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Chico_Rafael pela feil7 
iniciativa de promover, nesta Assembléia, uma sessao dedicada. a 
comemoração dos centenários do Colégio São José e do Semmano 
Arquidiocesano. _ 

Quando procuro entrar em contato com nossos educadores do Col~gio Sao 
José, sempre o que neles me admira é seu empenho e esforço em ~ao de~xar 
fora da educação aquilo que é tão importante para todo cidadão: a fe cnsta. E 
0 homem de hoje que recebe essa educação tem um belo futuro pela frente. 
Por isso, meus agradecimentos a esta Assembléia Legislativa, pela gentileza 
e boa-vontade de destinar uma sessão especial a homenagear esses do1s 
centros de educação. São homens que lutam pelo bem do ~idadão, e joven~ 
que se formam para o bem do Brasil. Penso que um pa1s nunca podera 
progredir se não der prioridade à educação. A educação deve ser a pnme1ra 
preocupação de todo aquele que assume a responsabilidade de conduzir uma 
nação ou um Estado. Hoje; podemos compartilhar a alegna que sent1mos 
nesta sessão brilhante e tão importante, reconhecendo os valores dessas 
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duas entidades educativas. Nosso muito obrigado e que Deus os 
recompense! 

Apresentação do Coral da ASLEMG 
o Sr. Presidente - Convidamos os presentes a ouvir a apresentação do 

Coral da Associação dos Servidores do Legislativo - ASLEMG -. sob a 
regência de Guilherme Bragança, que também é servidor desta Assembléia. 

- Ouve-se o Coral da ASLEMG. 
Entrega de Placas 

o Sr. Presidente - A Presidência convida o Deputado Dalmo Ribeiro Silva 
para proceder à. entrega ao irmão Gino Girardelli de placa alusiva a esta 
homenagem, coin ·os seguintes dizeres: "No transcurso do centenário do 
Colégio São José: de.· Pouso Alegre, a Assembléia Legislativa consigna a 
excepcional contribuição dessa casa de ensino à formaÇão. de sucessivas 
gerações de vultos notáveis da história de Minas Gerais e do Brasil. Belo 
Horizonte, 8 de novembro de 1999". · 

-O Deputado Dalmo Ribeiro Silva procede à entrega da placa. 
O Sr. Presidente - A Presidência convida o Deputado Chico Rafael para 

proceder à entrega a Dom Ricardo Pedro Chaves Filho, Arcebispo da 
Arquidiocese de Pouso Alegre, de placa alusiva a esta homenagem, com os 
seguintes dizeres: "Nos cem anos de fundação do Seminário Arquidiocesano 
de Pouso Alegre, a Assembléia Legislativa celebra a ação precursora do 
Padre José Paulino de Andrade e homenageia as gerações de mestres e 
educandos que construíram esse tradicional centro de ensino superior, 
patrimônio cultural de Minas Gerais e do Brasil. Belo Horizonte, 8 de 
novembro de 199g". 

- O Deputado Chico Rafael procede à entrega da placa. 
Encerramento 

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus agradecimentos às 
autoridades e aos demais convidados pela honrosa presença e, cumprido o 
objetivo desta reunião, encerra os trabalhos, convocando os Deputados para 
a reunião ordinária de amanhã, dia 9, às 14 horas, com a seguinte ordem do 
dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada ·na edição de 9/11/99.). 
Levanta-se a reunião. 

ATA DA 5" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO 
Às dezesseis horas do dia trinta e um de agosto de mil novecentos e 

noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João 
Paulo, Maria Olívia e Marco Régis, membros da supracitada Comissão. Na 
ausência do Presidente, a Deputada Maria Olívia assume a Presidência e, 
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havendo número regimental, declara aberta a reunião. Em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Marco Régis, dis~ensa a le1tura da 
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e e subscnta pelos 
membros da Comissão presentes. Prosseguindo, a Presidente info~ma que a 
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e d1slnbu1 ao 
Deputado Marco Régis. os Projetos de Lei nos 1 O, 344 e 371/99 e ao 
Deputado João Paulo os Projetos de Lei n°s 48, 230, 61 e 381/9~. Encerrada 
a 1• Parte dos trabalhos, passa-se à 1• Fase da Ordem do d1a, com _a 
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apr,e~•açao 
do Plenário. Submetidos a discussão e votação, são aprovados os Pare.c.eres 
de Redação Final dos Projetos de Lei n°s 10, 344 e 371/99 (relator: Deput~do 
Marco Régis), e 48 e 230/99 (relator: Deputado João_ Paulo). P~ssa~se .. a 2" 
Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votaçao de pareceres s~br!; 
matéria de deliberação conclusiva das Comissões. Submetidos a d1scussao €l 
votação, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Le• •. 
nos 61 e 381/99 (relator: Deputado João Paulo). Cumpnda a finalidade da 
reunião a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membr~s da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a .. 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 30 de setembro de 1999. . 
Djalma Diniz, Presidente - Maria <?lívia - Luiz Fema'!do Fana. 

ATA DA 24• REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSAO DE DEFESA DO ., 
CONSUMIDOR 

Às quatorze horas e quinze minutos do dia vinte e um de setembro_ de mil .. 
novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Com1ssoes o~. 
Deputados João Paulo, Elaine Matozinhos, João Leite (substiluind~ o 
Deputado Mauri Torres, por indicação da Liderança do P~DB) e Marc1o 
Cunha (substituindo o Deputado Antônio Andrade, por md1c~çao da Liderança, 
do PMDB), membros da supracitada Comissão. Havendo -~umero reg1mental, 
0 Presidente, Deputado João Paulo, declara aberta a reun1ao e, em v1rtude da 
aprovação de requerimento da Deputada Elaine Matozmhos, d_•spensa. a 
lettura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e e su~~cnta 
pelos membros da Comissão presentes. A seguir, informa que a reun•<:,o se 
destina a apreciar a matéria constante na pauta e a d1scut1r, em aud1enc1a 
pública, a Lei n° 9.791, de 1999, que dispõe sobre a obngatonedade de as 
concessionárias de serviços públicos estabelecerem ao c~n~um1dor .e ao 
usuário datas opcionais para o vencimento de seus debltos~ Apos, o 
Presidente esclarece que serão ouvidos na reunião os Srs. Antonio Jorge 
Macedo da Cunha e Luiz Antônio Araújo, Gerente e Adm1n1strador do 
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Departamento Comercial, respectivamente, representantes do Sr. Aloísio 
Marcos Vasconcelos Novais, Diretor de Distribuição da CEMIG; Hélio Roberto 
da Silva e João Bosco Alexandrino, Gerente da Divisão de Cadastro e 
Faturamento e Consultor J uridico, respectivamente, representantes do Sr. 
Marcelo Lignani Siqueira, Presidente da COPASA-MG; Tércio Augusto Moss 
Cabral, Gerente da Divisão de Faturamento, representante do Sr. Ivan Ribeiro 
de Oliveira, Presidente da TELEMAR; Eustáquio de Paula e Carlos Alberto 
Nogueira Lemos. Alo contínuo, o Presidente tece as considerações iniciais 
relativas ao objetivo da reunião e, em seguida, concede a palavra aos 
convidados para fazerem suas exposições, exceto ao Sr. Eustáquio de Paula. 
Nesta fase, o Deputado João Leite apresenta questão de ordem quanto ao 
dispositivo do Regimento Interno desta Casa que versa sobre a exigência de 
traje adequado para que um convidado possa p~rticipar de reunião da 
Comissão. A Presidência responde a questão e dá seqüência aos trabalhos. 
Nesta oportunidade, o Deputado João Leite se ausenta da reunião. Abrem-se 
os debates entre Deputados e convidados, conforme consta nas notas 
taquigráficas. Após, a Presidência submete a votação, cada um por sua vez, 
em turno único, os Requerimentos n°s 627 e 632/99, que são aprovados. Alo 
contínuo, o Deputado João Paulo passa a Presidência à Deputada Elaine 
Matozinhos e apresenta requerimentos, em que solicita seja realizada 
audiência pública para debater sobre o golpe do consórcio de automóveis 
ocorrido neste Estado; e seja feito apelo às empresas concessionárias dos 
serviços públicos de água e telefonia (TELEMAR) para que se cumpra o art. 
52 do Código de Defesa do Consumidor e, quanto à COPASA-MG, seja 
observada à Lei n° 9.791, de 24/3/99. Submetidos a votação, cada um por 
sua vez, são aprovados os requerimentos. O Deputado João Paulo reassume 
a direção dos trabalhos e tece as últimas considerações sobre o assunto em 
tela. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos convidados e dos parlamentares, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião ordinária, determina a ·lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. · 

Sala das Comissões, 28 de setembro de 1999. 
Elaine Matozinhos, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Antônio Carlos 

Andrada. 
ATA DA 19" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POlÍTICA 

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL 
Às dez horas do dia vinte e dois de setembro de mil novecentos e noventa e 

nove, comparecem nà Sala das Comissões os Deputados João Batista de 
. ' ' i Oliveira, Paulo Piau, Dimas Rodrigues e Márcio Kangussu, membros da 1 
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supracitada Comissão. Está presente também o ~eputa~o Dr. Via~a. 
Havendo número regimental o Presidente, Deputado Joao Bat1sta de Ollve1ra, 
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requenmento do 
Deputado Dimas Rodrigues, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,_ a 
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Com1ssao 
presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a avaliar o 
processo de fechamento das barreiras sanitárias a . partir de 1°/8/99 e o 
resultado dos exames sorológicos que vêm sendo realiZados pelo IM!-. e_ pelo 
Ministério da Agricultura e do Abastecimento. Logo após, a Pr~s1denc1a 
registra as presenças dos Srs Célio Gomes Floriane, Altino Rodrigues Neto e 
Paulo Renato Couto de Carvalho, respectivamente, Diretor-Geral, Diretor-
Técnico e funcionário do IMA; Divaldo Melo Jardim, representante da 
Sociedade Mineira de Agropecuária - SMA -; Ricardo Pereira de Souza, 
representante da FAEMG; Oides Rodrigues Silva Júnior, Presidente do 
Sindicato Rural de Curvelo; Reinaldo Veloso Rabelo, Pres1dente do S1nd1cato 
Rural de Montes Claros; José Virgínia Gil de Freitas, Presidente do Sindicato 
Rural de Almenara; e Odilon Fernandes, representante do Sindicato ~ural de 
Governador Valadares. O Deputado João Batista de Oliveira passa a leitura 
do Oficio n° 311/99, do Presidente da Câmara Municipal de Nanuque, 
comunicando o apoio dessa Casa Legislativa ao projeto que b~nefic1a os 
produtores rurais; dos Oficios n°s 820 e 87 4/99, do Pres1den': da 
RURALMINAS, que encaminham relações de processos de leg1t1maçao de 
terras devolutas rurais e urbanas a serem titulados pela entidade; da carta_ da 
Escola Família Agrícola - EFA -, do Bairro Santa Amélia, nesta Capital, 
encaminhada aos Deputados Estaduais e Federais e aos Senadores por este 
Estado, publicada no "Diário do Legislativo" de 219/99; do Oficio no 1.984:99, 
do Delegado Federal de Agricultura em Minas Ger~is, que encam1nha cop1a 
de extrato de convênio firmado entre o M1msteno da Agncultura e do 
Abastecimento e a Associação Brasileira dos Criadores de Girolando; do 
Boletim Informativo da Livraria e Editora Agropecuária, de Guaiba, RS; e do 
Jornal da EMATER-MG, edição especial de agosto-99. Continuando, o Sr. 
Célio Gomes Floriane, seguido pelo Sr. Altino Rodrigues Neto, ambos do I MA, 
expõem sobre 0 processo de fechamento das barreiras sanitárias e suas 
conseqüências para o Estado, e sobre os exames sorológicos que vêm sendo 
realizados pela entidade e pelo Ministério da Agricultura e do Abastecimento. 
Logo após, os convidados e os Deputados se. envolvem em amplo debate, 
conforme consta nas notas taquigráficas. Encerrada essa fase, o Deputado 
Paulo Piau apresenta requerimento solicitando audiência pública para d1scut1r 
0 Projeto de Lei n° 497/99, do Governador do Estado, em tramitação nesta 
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Casa;e solicitando, ainda, seja convidado o Presidente da ASSOLEITE para 
expor sobre o trabalho da entidade e discutir a situação leiteira no Estado. 
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os 
requerimentos. O Deputado João Batista de Oliveira passa a Presidência ao 
Deputado Paulo Piau e apresenta requerimento solicitando sejam convidadas 
as Comissões de Política Agropecuária das Assembléias Legislativas dos 
Estados da Bahia, de Sergipe, do Espírito Santo e do Rio de Janeiro para, 
estudarem soluções e proporem ações que visem à erradicação da febre 
aftosa no circuito leste do Brasil, em reunião da Comissão. Colocado em 
votação, é ·aprovado o requerimento. Reassumindo a Presidência, o 
Deputado João Batista. de Oliveira recebe requerimento do Deputado Dimas 
Rodrigues 'em que solicita seja convidado o Diretor-Geral do IMA para 
participar da 'supracitada reunião com representantes dos Estados da Bahia, 
de Sergipe, do Espírito Santo e do Rio de Janeiro; esse parlamentar solicita 
ainda, sejam convidadas as autoridades que menciona para participarem das 
visitas da Comissão ao Município de Monte Azul e ao Projeto Jaiba. 
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os 
requerimentos. A Presidência recebe requerimento do Deputado Gil Pereira 
em que solicita seja realizada reunião especial em Montes Claros, com a 
finalidade de se discutir a situação dos produtores rurais do Norte e do· 
Nordesde de Minas, tendo em vista a prolongada seca que se abate sobre a · 
região, e informa que a matéria será oportunamente apreciada. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares 
e dos convidados e convoca os membros da Comissão para a próxima · 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos: 

Sala das Comissões, 6 de outubro de 1999. 
João Batista de Oliveira, Presidente - Paulo Piau - Di mas Rodrigues· 

Márcio Kangussu. 
ATA DA 73 REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA 
Às. quinze horas do dia vinte e dois de setembro de mil novecentos e 

noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Jorge 
Eduardo de Oliveira, Doutor Viana, Sargento Rodrigues e Amilcar Martins 
(substituindo este ao Deputado Agostinho Patrús, por indicação da Liderança 
do PSDB), membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, 
o Presidente, Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, declara aberta a reunião 
e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Doutor Viana, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros presentes. A seguir, informa que a reunião se 
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destina a debater, com diversos convidados, o Projeto de Lei n° 346/99, do 
Deputado Amilcar Martins, que autoriza o Poder Executivo a criar o Fundo 
Especial de Despesa de Reparação de Interesses Difusos Lesados, visando 
a obter subsídios para a elaboração do parecer do relator, Deputado Doutor 
Viana, no 1 o turno. A Presidência registra a presença dos Srs. Ângelo 
Oswaldo de Araújo Santos, Secretário da Cultura; Jarbas Soares Júnior, 
Promotor de Justiça de Defesa do Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural; 
Flávio de Lemos Carsalade, Presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico - IEPHA -; lima Arnudas de Araújo Abreu, Presidente da Associação 
de Defesa dos Usuários, Consumidores e Contribuintes de Minas Gerais; 
Diane Rocha Dutra, Presidente da Associação Ambientalista Serra do Curral;' 
Klaus Hannemann Wieloch; e Ana Luíza Paiva, representando a. : 
Superintendente da Associação Mineira de Defesa do Ambiente - AMDA. 
Com a palavra, o Deputado Doutor Viana, autor do requerimento que suscitou 
esta reunião, para fazer suas colocações iniciais. Após, usa a palavra o 
Deputado Amilcar Martins, autor do projeto de lei em discussão. Também 
usam a palavra, cada um por sua vez, os convidados citados, que 
apresentam várias sugestões para a alteração do projeto, conforme consta 
nas notas taquigráficas, e elogiam a iniciativa, que visa a ressarcir a 
coletividade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e 
direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico no 
território do Estado, com a intenção de que os recursos sejam aplicados na 
região ou no bem que tenha sofrido o dano. Encerrada a fase dos debates, o 
Presidente agradece as sugestões apresentadas pelos convidados e passa à 
3• Fase da Ordem do dia, com discussão e votação de proposições da 
Comissão. Neste momento, assume a Presidência o Deputado Doutor Viana, 
oportunidade em que o Deputado Jorge Eduardo de Oliveira apresenta 
requerimento em que solicita seja realizada audiência pública desta Comissão . 
com a Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais para tratar de· 
assunto referente à privatização de Furnas e aos recursos hídricos nacionais. 
Colocado em votação, é o requerimento aprovado. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos convidados e parlamentares, .. 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, .· 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. · 

Sala das Comissões, 29 de setembro de 1999. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Arlen Santiago - Sargento 

Rodrigues- Paulo Piau. 
ATA DA 1• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DAS OBRAS 

MUNICIPAIS 
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As quinze horas e trinta minutos do dia vinte e oito de setembro de mil 

novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os 
DeP_utado~ Dalmo Ribeiro Silva, Bilac Pinto, Antônio Carlos Andrada e 
Anto~10 Jul1o, membros da supracitada Comissão. Encontra-se presente, 
lambem, o Deputado Carlos Pimenta. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputa~o Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, em 
v1rtude da aprovaçao -~e requerimento do Deputado Bilac Pinto, dispensa a 
le1tura da ata da reumao antenor, a qual é dada por aprovada e é subscrita 
pelos membros da Comissão presentes. O Presidente acusa o recebimento 
de correspc:ndência d_o Sr. Ubiratan Soares de Sá, justificando sua ausência 
nesta. reuni§IO •. e mforma que esta se destina a ouvir os Srs. Ubiratan Soares 
de Sa, Secreta~1o de Assuntos Municipais, Marcus Vinicius Caetano Pestana 
da Silva, ex:Secret~rio do Planejamento, Maria Luízá Leal, ex-Diretora da.· 
Supennt~f1denc1a Central de Planejamento da Secretaria do Planejamento, e , 
Gilson L1bore1ro da S1_lva, Pres1dente da Associação dos Pequenos Municípios 
de M1nas Gera1s, sendo que os três primeiros convidados não compareceram.':l 
Com a ~alavra, o Dep~tado f1-ntônio Carlos Andrada, autor do requerimento 
que mobvou_ esta reun1ao, _tec~ s~as considerações iniciais a respeito do tema' 
a ser d1scut1do. Prossegwndo, a Presidência passa a palavra ao Sr. Gilson 
Llbore1ro ~a Silva, que faz sua exposição, seguindo-se amplo debate com a ' 
part1_c1paçao dos Deputados, conforme consta nas notas taquigráficas. ·· 
Reg1stra-se, neste momento, a·· presença do Deputado Doutor Viana:~ 

Encerrada esta fase, o Deputado Antônio Carlos Andrada, com a palavra,· 
apresenta d01s requerimentos, solicitando sejam convidados para comparecer · 
a reuni~o desta comis~ão os Srs. Armando Costa e Murílio Hingel, 
respectivamente, Secretanos da Saúde e da Educação, e seja reiterado 
conv1te ao Sr. U_b,:at~n Soares de Sá, Secretário de Assuntos Municipais; e 
seJa env1ado of1c1o as Secretanas de Transportes e Obras Públicas da 
Educação, do Trab~lho, da Assistência Social, da Criança e do Adolesc~nte, 
~e Esportes, da Sa~de, do Planejamento, da Fazenda, ao SERVAS, ao DER, 
a COPA~A~MG e a CEMIG, para que remetam a esta Comissão a relação 
dos convemos firmados com municípios em 1997 e 1998, indicando o objeto, 
o valor e as par~elas pagas pelo Estado, bem como as parcelas não pagas, 
todas relabvas as obras nos respectivos municípios e informem também 0 
prazo de vigência dos convênios, enviando a relação ~m prazo não superior a 
20 d1as. Colocados em votação, cada um por sua vez, são aprovados os 
requenmentos. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
pr~sença dos_parlame~tares, convoca os membros da Comissão para a 
prox1ma reun1ao ord1nana, determina a lavratura da ata e encerra os 
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trabalhos. 
Sala das Comissões, 5 de outubro de 1999. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente -Álvaro Antônio - Antônio Carlos Andrada -

Antônio Júlio - Chico Rafael - Arlen Santiago - Doutor Viana. 
ATA DA 22• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA 

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL . 
Ás dez horas do dia cinco dé outubro de mil novecentos e noventa e nove, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ronaldo Canabrava, Luiz -
Menezes e Cristiano Canedo. Havendo número regimental, o. Presidente,.· 
Deputado Ronaldo Canabrava, declara aberta a reunião e, em virtude ·da · 
aprovação de requerimento do Deputado Luiz Men"ezes, dispensa a leitura da·: 
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprováda e é subscrita pelos 
membros presentes. O Presidente, Deputado Ronaldo Canabrava, informa 
que a reunião se destina a apreciar a matéria constante_ na pauta e, em 
seguida, procede à leitura de oficios dos Srs. Marcelo de Araújo Castro, 
Chefe de Gabinete da Secretaria do Trabalho; Agnus Rodrigues Silva, Diretor 
de Qualificação Profissional da Secretaria do Trabalho, e Dóris Simch 
Brochado, Oficial-de-Gabinete da Casa Civil da Presidência da República, as 
duas primeiras publicadas na edição de 23/9/99, e a última, na de 30/9/99. 
Prosseguindo, designa os seguintes relatores para as matérias a seguir 
mencionadas: Projeto de Lei n° 526/99, Deputado Cristiano Canêdo; 527/99, 
Deputado Luiz Menezes; 535/99, Deputado Ivo José; e 542/99, Deputado 
Amilcar Martins. Passa-se à 2" Fase da Ordem do Dia, com a discussão e 
votação das proposições sujeitas à deliberação conclusiva da Comissão. O 
Presidente submete a discussão e votação, em turno único, os Projetos de 
Lei n°s 114, 491 e 494/99, os dois últimos com as emendas que receberam o 
n° 1 (relator: Deputado Luiz Menezes); 475 e 495/99 (relator: Deputado 
Cristiano Canêdo); 477 e 490/99 (relator: Deputado Amilcar Martins), os quais 
são aprovados. Passa-se à 3• Fase da Ordem do Dia, com a discussão e . 
votação de proposições da Comissão. Com a palavra, o Deputado Cristiano. 
Canêdo lê requerimento do Deputado Rogério Correia, em que solicita seja··. 
formulada moção de protesto contra a empresa de processamentos de dados'. 
DATAPREV, em virtude das perseguições à Sra. Wania Costa Vai, Diretora: 
da Federação Nacional de Trabalhadores em Processamento de Dados.·· 
Colocado em votação, é aprovado o requerimento. Neste momento, o 
Deputado Ronaldo Canabrava registra a presença do Deputado Ivo José e 
passa-lhe a direção dos trabalhos. O Presidente, Deputado Ivo José, submete 
a discussão e votação os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n°s 
247, 355, 359, 400, 406, 414, 417, 429, 431, 437, 438 e 441/99, que são 
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aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
pr~sença dos_parlame~tares, convoca os membros da Comissão para a 
proxima reumao ordinaria, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 19 de outubro de 1999. 
Ivo José, Presidente - Amilcar Martins - Cristiano Canêdo - Luiz Menezes -

Ronaldo Canabrava. 
ATA DA 24a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS 

HUMANOS -
Às nove horas e trinta minutos do dia seis de outubro de mil novecentos e 

noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João 
Leite, Glycon Terra Pi_nto, Marcelo Gonçalves e Maria Tereza Lara, membros 
da. supracit_?da Comissão. Estão presentes também" os Deputados Alberto 
BeJam, Antomo Roberto, Edson Rezende e Miguel Martini. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a reunião e, em · 
virtude da a~rovação de requerimento do Deputado Marcelo Gonçalves, 
dispen~~ a le1tura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
sub_:;cnt~ pelos membros da Comissão presentes. A Presidência procede, • 
enta~,. a leitura da seguinte correspondência recebida: oficio do Deputado 
Nilmano Miranda, Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara 
dos Deputados, em que encaminha o "Relatório da Sociedade Civil Brasileira., 
sobre o Pacto Internacional dé Direitos Econômicos, Sociais e Politicos" e 
solicita a esta Comissão a realização de audiências públicas Interativas sobre 
esse ~em_a; fax do Vereador Betinho Duarte convidando para reunião da . 
Assoc1açao Comunitária do Bairro São Pedro, no dia 30 de setembro último, · 
para tratar da violência na região; carta da Frente de Defesa dos Direitos da 
Cnança e do Adolescente de Minas Gerais criticando palavras do Deputado 
lram Barbosa em reunião da Comissão, sobre as organizações não 
governamentais pela cidadania infanto-juvenil, e solicitando da Comissão uma 
ret~atação; fax do Sr. Marília Malagutti Mendonça, Secretário Municipal de 
Saude _e Gestor do SUS-BH comunicando a interrupção do atendimento da 
Maternidade Ernesto Gazzoli ao SUS, a partir de 27 de setembro último e 
informa~d~ que o atendimento às usuárias desse hospital será absorvido p~la 
red_e propna e conveniada do SUS; moções de congratulação e de aplauso e 
sol1danedade encaminhados . ao Presidente desta Comissão pela Câmara 
Munipal de Bet?·Honzonte a requerimento dos Vereadores Antônio Pinheiro, 
Betinho ~uarte e outros; convite da Sra. Imaculada dos Santos, Presidente da 
As:ociaçao de Defesa da Comunidade Fraterna - ADCF -, para missa em 
açao de graças pelo reassentamento da comunidade Nossa Senhora da Boa 
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União, a realizar-se no dia 6 de outubro, às 19h30min, na Rua 1, Bairro 1° de 

' Maio; "e-mail" do Sr. Alessandro Amaro da Mata informando que mais de 700 
policiais selecionados para cursar a Academia de Polícia - ACADEPOL -, 
após 6 meses de treinamento, ainda não foram nomeados; fax do Sr. Fábio 
Alves dos Santos ela PUC-MINAS, informando que o Tribunal de Alçada de 
Minas Gerais de~idirá no dia 5 ele outubro do corrente o destino de 300 
famílias da Vila Padre Dionísio, no Bairro Novo Progresso, ·em Contagem, e 
encaminhando também artigo de sua autoria sobre falos recentes ocorridos 
na Delegacia de Furtos e Roubos e pedindo providências do Gove~nado~: ... 
Itamar Franco. O Presidente informa que a . reunião se destina a obter 
esclarecimentos a respeito de suspeita de irregularidades _no processo de 
cassação do mandato do Prefeito· de Manhuaçu e . da·. ameaça de morte 
sofrida pela Vereadora Maria Imaculada Dutra desse município e a apreciar a 
matéria constante na pauta. Passa-se à fase de discussão e votação de 
proposições que dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. 
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os 
Requerimentos n° 755/99, do Deputado Edson Rezende, e 757/99, da 
Bancada do PT. Passa-se à fase de discussão de proposições da Comissão. 
São aprovados os sequintes requerimentos: 1) do Deputado Marcelo 
Gonçalves, solicitando providências ao Governador do Estado para o 
pagamento da indenização devida aos herdeiros da Fazenda Ferrugem, 
localizada no Município de Contagem, pertencente à família Abreu e 
desapropriada há 56 anos; 2) dos Deputados Alberto Bejani e Marcelo 
Gonçalves, solicitando ao Governador do Estado empenho para que sejam 
nomeados os aprovados no último concurso realizado pela Policia Civil; 3) do 
Deputado Alberto Bejani, em que solicita seja encaminhado oficio ao 
Governador do Estado pedindo providências para receber os aprovados no 
último concurso da Policia Civil, que ainda não foram nomeados após 6 
meses de cursos e treinamentos; 4) do Deputado Alberto Bejani, solicitando 
que seja ouvido na reunião um representante dos aprovados no último . 
concurso da Policia Civil; 5) do Deputado Antônio Roberto, solicitando 
realização de audiência pública da Comissão para que sejam ouvidos o · 
Deputado Federal João Magalhães, a Prefeita, o Vice-Prefeito e os 
Vereadores do Município de Manhuaçu sobre as denúncias de corrupção na 
administração desse município; 6) do Deputado Miguel Martini, solicitando ao 
Presidente desta Casa proteção policial para a Vereadora Imaculada Dutra, 
sr. Geraldo Perígolo e seus familiares, até que seja solicitada inscrição deles· 
junto à Secretaria Nacional dos Direitos Humanos. É aprovado relatório de 
visita da Comissão ao Centro de Integração do Adolescente Monsenhor 
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Messias de Sete Lagoas, no último dia 4/1 0/9g. O Deputado João Leite 
transtorna em especial a parte da reunião destinada a ouvir os convidados. A 
Presidência convida a compor a Mesa os Srs. Geraldo Perígolo, ex-Prefeito 
de Manhuaçu, Eduardo Nepomuceno, Promotor de Justiça, Rômulo do Carmo 
Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal de Manhuaçu, Geraldo D"Ângelo 
Borel, Diretor Comercial da Rádio Manhuaçu e as Sras. Maria das Dores 
Rocha e Maria lmabulada Dutra, Vereadora do Município de Manhuaçu. 
Registra-se a presença do Sr. José Geraldo Magela Alves Pereira, 
representante·dos aprovados no último concurso da Policia Civil. Em seguida, 
o Presidente · pàssa a palavra ao Deputado Miguel Martini, autor do 
requerimento que originou à reunião. Em seguida, os demais parlamentares e 
convidados se manifestàm sobre ·a· assunto em pauta, conforme consta nas 
notas iàquigráficas. 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, 7 de outubro de 1999. 
João Leite, Presidente - Durval Ângelo - lrani Barbosa. 

ATA DA 16" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 

Às dez horas e trinta minutos do dia sete de outubro de mil novecentos e 
noventa e nove, comparecem .. n·a Sala das Comissões os Deputados Márcio 
Cunha, Eduardo Herrneto, Rêmolo Aloise, Rogério Correia e Aílton Vilela 
(substituindo este ao Deputado Mauro Lobo, por indicação da Liderança do 
PSDB), membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Márcio Cunha, declara aberta a reunião e, em virtude 
da aprovação de requerimento do Deputado Rogério Correia, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita 
pelos membros da Comissão. O Presidente informa que à reunião se destina 
a apreciar a matéria constante na pauta e comunica o recebimento da 
seguinte correspondência: ofício do Desembargador José Fernandes Filho, 
Presidente da Comissão Supervisara dos Juizados Especiais Cíveis e 
Criminais; do Sr. Homero Ferreira Diniz, Superintendente de Negócios da 
Caixa Econômica Federal; do Centro de Análise Econômica da Secretaria da 
Fazenda; do Sr. Maldonado Sanches, da Editora Prisma; do Conselheiro Sylo 
Costa, Presidente do Tribunal de Contas do Estado; dos Srs. Paulino Cícero, 
Secretário de Estado de Minas e- Energia; José Augusto Trópia Reis, 
Secretário de Estado da Fazenda, e Elias José Ferreira, Prefeito Municipal de 
Coromandel. O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposiçõE!s, 
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bem como os relatores a quem foram distribuídas: Projeto de Lei 
Complementar n° 11/99; Projetos de Lei n°s 411, 440 e 448/99 (relator: 
Deputado Rogério Correia); 360, 353, 517 e 479/99 (relator: Deputado Ohnto 
Godinho); 395, 444 e 482/99 (relator: Deputado Mauro Lobo); 362, 363, 365 e 
518/99 (relator: Deputado Miguel Martini); 401 e 418/99 (relator: Deputado 
Márcio Cunha) e 454/99 (relator: Deputado Rêmolo Aloise). Passa-se à 1• 
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de. 
pareceres sobre próposições sujeitas à apreciação do Plenário. Submetidos <;J. 
discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres 
mediante os quais os relatores concluem pela aprovação das segui_ntes. 
proposições, todas em 1° turno: Projeto de Lei Complementar n° 11/99 com a 
Emenda n° 1 (relator: Deputado Rogério Correia); Projetos de Ler nos 52/99 
(relator: Deputado Eduardo Hermeto); 360/99 na forma do Substitutivo no 1, 
da Comissão de Constituição e Justiça, e da Emenda n° 1, da Comissão de 
Educação (relator: Deputado Rêmolo Aloise); 411/99 com a Em':mda no 1, da 
Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Rogeno Correra). 
Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer mediante o qual o 
relator conclui pela rejeição da Emenda n° 2, apresentada em Plenário, no 1° 
turno ao Projeto de Lei n° 262/99 (relator: Deputado Rogério Correia). Passa-
se à 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a vo~ação, 
é o Requerimento n° 625/99 aprovado. A seguir, na fase de votaçao do 
Requerimento n° 763/99, o Deputado Rogério Correia apresenta a Emenda no 
1. Submetido a votação, salvo a Emenda n° 1, é o requerimento aprovado. 
Submetida a votação, é a Emenda n° 1 aprovada, com voto contrário do 
Deputado Eduardo Hermeto. Fica, então, aprovado o Requerimento no 763/99 
com a Emenda n° 1, do Deputado Rogério Correia. Passa-se à 3• Fase da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da 
Comissão. O Deputado Rogério Correia apresenta requerimento, em que 
solicita o acompanhamento permanente da Comissão na contratação de 
profissionais, nos serviços e nas obras de construção de três unidades 
prisionais nos Municípios de Belo Horizonte, Selim e Juiz de Fora. Submetrdo 
a votação, é o requerimento aprovado. A seguir, o Deputado Márcio Cun~a 
passa a direção dos trabalhos ao Deputado Rêmolo Aloise e apresenta Ires 
requerimentos: no primeiro, solicita seja realizada reunião conjunta da 
Comissão com a de Administração Pública para debater o Projeto de Lei no 
424/99; no segundo, pede a realização de audiência pública da Com~ssão 
para debater o Projeto de Lei n° 418/99; no terceiro, solicita a reahzaçao de 
reunião especial da Comissão para debater o projeto de lei que trata do. 
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orçamento do Estado para o ano 2000, tendo como convidados técnicos do 
Poder Executivo e consultores da Assembléia Legislativa. Submetidos a 
votação, cada um por sua vez, são os requerimentos aprovados. O Deputado 
Rêmolo Aloise retoma a direção dos trabalhos ao Deputado Márcio Cunha. A 
seguir, o Deputado Rogério Correia faz uso da palavra ,solicitando que a 
Comissão envide esforços junto ao Presidente da Assembléia para que o 
Secretário de Estado da Fazenda compareça a esta Casa para debater com 
os Deputados a questão da renegociação da dívida do Estado com a União, 
bem como para divulgar o resultado de leis que foram aprovadas pela 
Assembléia no primeiro semestre deste ano e tiveram repercussão financeira 
para o Estado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 14 de outubro de 1999. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente. 

ATA DA a• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE 
Ás quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e oito de outubro de mil 

novecentos e noventa e nove, .. compa'recem na Sala das Comissões os 
Deputados Edson Rezende, César de Mesquita e Elbe Brandão (substituindo 
esta ao Deputado Carlos Pimenta, por indicação da Liderança do PSDB). -r 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Edson Rezende, 
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da 
Deputada Elbe Brandão, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual ' 
é dada por aprovada e é subscrita pelos membros presentes. O Presidente, 
Deputado Edson Rezende, informa que a reunião se destina· a discutir os-
efeitos da Lei n° 13.315, de 21/9/99, que institui no Estado a Semana 
Estadual de Promoção da Saúde Bucal. Prosseguindo, o Presidente convida· 
para tóínar assento à mesa os seguintes Srs.: Arthur Luiz Ribeiro Álvares, 
Superintendente Odontológico do IPSEMG ; Arnaldo Almeida Garrocho, 
Diretor da Associação Brasileira de Odontologia - ABO -, representando a 
Presidente da ABO; Luiz Henrique Maia Santiago, Coordenador de Saúde 
Coletiva da Associação Brasileira de Odontologia; Amarílio de Vasconcelos 
Campos, Presidente do Sindicato dos Odontologistas de Minas Gerais; e 
Abilio dos Santos Baltazar, Coordenador de Saúde Bucal da Secretaria da 
Saúde. A seguir, a Presidência passa a palavra à Deputada Elbe Brandão, 
autora do requerimento que motivou o convite. O Presidente concede a 
palavra aos convidados, pela ordem acima mencionada, conforme consta nas 
notas taquigráficas. Participam dos debates todos os parlamentares e 
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convidados presentes. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamen.tares e do~ convi.d~dos, convoca os 
membros da Comissão para a prox1ma reun1ao ordmana, determ1na a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 4 de novembro de 1999. 
Edson Rezende, Presidente - Cristiano Canêdo - Carlos Pime~ta - Cêsar de 

Mesquita. . _ 
ATA DA 21• REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSAO DE MEIO AMBIEI\JTE E 

RECURSOS NATURAIS . . , • . 
Às quinze horas do dia treze de outubro de mil novecentos e nove!"ta e 

nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Cabo ~ora1s, 
Adelino de Carvalho Antônio Roberto e Fábio Avelar. Havendo numero 
regimental, o Preside~te, Deputado Cabo Morais, declara aberta a reunião. e! 
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Adeilno de Carvalho; 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e. e 
subscrita pelos membros presentes. O Presidente, Deputado Cabo Mora1s, 
informa que a reunião se destina a apreciar as matérias constante~ na pauta: 
Ato continuo a Presidência comunica que designou relator do ProJeto de Le1 
n° 346/99, ~m 1 o turno, o Deputado Adelino de Carvalho. A seguir, são 
submetidas a votação e aprovadas as seguintes proposiç9es: em 2" turn_o: 
Projeto de Lei n° 204/99, que dispõe sobre a criação. da Area de Pr_?teçao 
Ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Machado e da outras prov1denc1as. 
Parecer pela aprovação na forma do vencido no 1° turno, com a emenda no .1. 
Em 1° turno: Projeto de Lei n° 458/99, que declara de interesse comum e. 
imune de corte o buriti. Parecer pela aprovação com a Emenda no1, da 
Comissão de Constituição e Justiça. Requerimentos n°s 705/99, da Comissão 
de Assuntos Municipais e Regionalização; e 723/99, da Comissão de Meio 
Ambiente e Recursos Naturais. A seguir, o Presidente, Deputado Cabo 
Morais, submete a votação requerimento do Deputado Gil Pereira, ~m que 
solicita realização de audiência pública com a finalidade de tornar pubilco o 
"Diagnóstico de Saúde e Meio Ambiente da Bacia do Rio das_ Velhas". 
Aprovado. Ato continuo, o Deputado Cabo Morais passa a pres1denc1a dos 
trabalhos ao Deputado Fábio A velar e apresenta requenmento de sua autona, 
em que solicita sejam ouvidos em reunião os convidado~ que menciona, com 
a finalidade de se discutir o rebaixamento do lençol freat1co, decorrente das 
atividades da Cia. Mineradora FERTECO S.A. Aprovado. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
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Sala das Comissões, 22 de outubro de 1999. 
Antônio Roberto, Presidente- Fábio A velar- Ivo José. 

ATA DA 21• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO 

Às dez horas do dia dezenove de outubro de mil novecentos e noventa e 
nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Eduardo Brandão, 
Ailton Vilela e José Henrique, membros da supracitada Comissão. Havendo 
número regimental, o Vice-Presidente, Deputado Eduardo Brandão, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
José Henrique, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada 
por aprovada e é subscrita pelos membros presentes. A reunião se destina a 
apreciar proposições da Comissão. A Presidência recebe requerimento do 
Deputado Rogério Correia, em que solicita seja debatida na Comissão a 
concessão· de ·aumento salarial para os Secretários Municipais de Belo 
Horizonte. A seguir, encaminha a matéria à Consultoria para análise. São 
encaminhados, também, à Consultoria o Ofício n° 1.071/99, do Secretário da 
Cultura, em que solicita a possibilidade de ser dado o nome de "Milton 
Campos" a um município mineiro, e· Ofício n° 97/99, do Juiz Eleitoral da 
cidade de Mantena, por meio do qual encaminha resultado de plebiscito 
realizado em 3/1 0/99, sobre a mudança do nome de ltabirinha de Mantena. O 
Deputado Ailton Vilela é designado relator do Requerimento n° 5/99, do 
Deputado Carlos Pimenta, em que solicita a emancipação do Distrito de Vista 
Alegre do Município de Claro dos Poções. 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, 4 de novembro de 1999. 
Ambrósio Pinto, Presidente- César Mesquita- Dalmo Ribeiro Silva. 

ATA DA 1ga REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

Às quinze horas do dia dezenove de outubro de mil novecentos e noventa e 
nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Elbe Brandão, 
Alberto Bejani e Márcio Cunha. Havendo número regimental, a Presidente, 
Deputada Elbe Brandão, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação 
de requerimento do Deputado Márcio Cunha, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. A Presidente informa que a reunião se destina a 
apreciar a matéria constante na pauta. Dando prosseguimento, passa à 
leitura da seguinte correspondência: Ofício n° 199/99, do Presidente da 
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Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Minas Gerais, Sebastião 
Mauro Figueiredo Silva, comunicando que a referida entidade tem por 
responsabilidade hierárquica representar as CDLs, razão pela qual, quando 
uma instituição ou um órgão público propuserem uma ação direta com uma 
CDL, ela deverá ser estabelecida com a Federação, que se encarregará da 
divulgação da ação entre elas, para que os resultados sejam os mais 
satisfatórios possíveis; ofício do Sr .. Alfredo Dolabella Portella Filho, do 
Município de Montes Claros, que solicita apoio da Comissão. para a 
construção do monumento Empresário Desconhecido; Ofício no 34/99: do 
Secretário Adjunto de Estado de Indústria, Comércio e Turismo, p1avo V1e1ra 
da Silva, que encaminha proposta preparada por entidades sindicais €J solicita 
seja indicado membro da Comissão para participar de reuniões, debates e da 
elaboração de uma proposta de solução, a ser discutida pelo Governo, para. o 
setor pecuarista, referente â recuperação da cadeia produtiva do rebanho 
bovino em Minas Gerais. A Presidente indaga aos Deputados se estão de 
acordo com a indicação do nome dela para participar das reuniões de 
debates mencionadas. Estando todos de acordo, solicita â assessoria que 
tome as providências necessárias. A Presidente designa os Deputados 
Alberto Bejani e Pastor George para relatarem os Projetos de Lei n°s 502 e 
533/99, respectivamente. A seguir, passa â 2• Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo discussão e votação de proposições que não estão sujeitas à 
apreciação do Plenário. Submetidos a votação, são aprovados os 
Requerimentos n°s 687, 731, 736 e 772/99. Prosseguindo, a Presidente 
passa à 3• fase da Ordem do Dia, compreendendo discussão e votação de 
proposições da Ccmissão. Submetidos a votação, são aprovados três 
requerimentos: o primeiro, do Deputado Paulo Piau, em que solicita seja 
realizada reunião conjunta com a Comissão de Política Agropecuária e 
Agroindustrial para discutir, em audiência pública, o sistema de controle 
ambiental proposto pelo Sindicato da Indústria de Laticínios e Produtos 
Derivados no Estado de Minas Gerais e aprovado pela FEAM; o segundo, 
também do Deputado Paulo Piau, em que solicita seja convidado o Secretário 
de Indústria, Comércio e Turismo para esclarecer o posicionamento da Pasta 
com relação às condições e aos contratos de financiamento e certificados de 
liberação por parte do COIND até dezembro de 1998, bem como seJa 
esclarecido se houve mudanças no processo operacional com relação aos 
programas amparados pelo FINO e pelo FUNDIEST; o terceiro, do Deputado 
Márcio Cunha, em que solicita a realização de audiência pública para discut1; 
o Projeto de Lei n° 533/99, que trata da internacionalização do Aeroporto de 
Confins, implementando programas de apoio ao desenvolvimento do 
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comércio exterior no local. 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, 9 de novembro 1999. 
Elbe Brandão- Presidente- Marcelo Gonçalves - Pastor George. 

ATA DA 1• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

N° 24/99 
Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte de outubro de mil 

novecentos e :noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Cárlós Pimenta, Márcio Cunha, Paulo Piau e Marcelo Gonçalves, 
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados 
Alberto Bejaní,Arleri' Santiago e Doutor Viana. Havendo número regimental, o 
Presidente, Depuiado Carlos Pimenta, declara aberta .a reunião e, em virtude 
da aprovação de requerimento do Deputado Márcio Cunha,· dispensa a leitura 
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos 
membros presentes. A seguir, a Presidência informa que a reunião se destina 
a discutir o tema objeto da Comissão Especial - ·que prevê· dotação de 
recursos à UEMG e à UNIMONTES-, passa a Presidência ao Deputado 
Márcio Cunha e apresenta requerimento em que solicita sejam oúvidos nesta 
reunião os Srs. José Gama Dias, Pró-Reitor de Administração, Finanças e 
Planejamento, representando o Sr. Gerson de Britto Mello Boson, Reitor da 
UEMG; José Geraldo de Freitas Drumond e Paulo César Gonçalves de 
Almeida, Reitor e Vice-Reitor da UNIMONTES, respectivamente. Submetido a 
votação, é o requerimento aprovado. O Deputado Carlos Pimenta reassume a 
direção dos trabalhos e tece as considerações iniciais relativas ao objetivo da 
reunião. Ato continuo, a Presidência passa a palavrà aos convidados, que 
fazem as suas exposições e respondem às perguntas dos Deputados, 
conforme consta nas notas taquigráficas. Após, os debates, o Deputado 
Carlos Pimenta passa a Presidência ao Deputado Márcio Cunha e apresenta 
requerimento, em que solicita sejam convidados o corpo docente e o discente 
da UEMG e da UNIMONTES, para discutirem, em audiência pública, o tema 
objeto desta Comissão e que_ as reuniões sejam realizadas nesta Capital e 
em" Montes Claros, respectivamente. Submetido a votação, é o requerimento 
aprovado. Após, o Deputado Carlos Pimenta reassume a Presidência e tece 
as considerações finais. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos convidados e dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião, determina a lavratura da ata e 
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encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 28 de outubro de 1999. 
Carlos Pimenta, Presidente - José Milton - Márcio Cu~ha. 

ATA DA 283 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSAO DE DIREITOS 
HUMANOS 

628 

Às nove horas e trinta minutos do dia três de novembro de mil novecentos_ e 
noventa e nove, comparece111· na Sala das Comissões os Deputados Joao 
Leite, Marcelo Gonçalves e Maria Tereza Lara, membros _da "'supracitada 
Comissão. Está presente também o Deputado Sargento Rodngues. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara aberta ~ 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputa~o. Mar~~lo, 
Gonçalves, dispensa a leitura da ata da reunião ~nterior, a qual e dad~ por J 
aprovada e é subscrita pelos membros da Com1ssao presentes. A Pre_:;1denc1a, 
procede á leitura da seguinte correspondência recebida:_ correspondenc1a do ., 
Sr. Elpídeo Donizetti Nunes, Presidente da As~oc~açao dos Mag1str~dos 
Mineiros - AMAGIS -, conforme publicado no D1ano do Leg1slat1vo de. 
23110199; carta de funcionários do Hotel São Diego Flat denuncia~do 
tratamento discriminatório e desumano por parte da gerente, Sra. Ceha 
Marise, e pedindo providências da Comissão junto à Arco AdminiStrado':'; 
carta dos Srs. Marcos Antônio Cardoso e Wilson Luiz Que1roga, da Com1ssao 
Executiva Provisória do Conselho Estadual de Participação e 
Desenvolvimento da Comunidade Negra de Minas Gerais, solicitando a 
intermediação da Comissão junto ao Governador Itamar Franco e ao 
Presidente desta Assembléia para a apresentação de projeto de le1 que v1se 
transformar esse conselho em secretaria de Estado; ofício do Sr. Geraldo_ 
Ferreira Monção, Diretor do Conselho Estadual de Defesa. d':s D1re1tos 
Humanos - CONEDH-MG -, solicitando a parceria da Com1ssao para a 
comemoração solene da Declaração Universal dos Direitos Humanos no d1a 
10 de dezembro próximo; oficio do Sr. José Antõ~io de Mora~s, Correg_edor~ .. 
Geral de Polícia informando sobre a instauraçao de lnquento Pohc1al n 
38.050 para a apuração dos fatos narrados pelo ~r. José.João de Paula, em 
que Hedirley Mirusculo de Paula figura como v1t1ma; of1c1o do Sr. Geraldo 
Ferreira Monção, Diretor do Conselho Estadual de_ Defesa dos D1r_e1tos 
Humanos - CONEDH-MG -, solicitando informaçoes sobre. denu~c1a 
formulada pelo preso Balbino Pires de Oliveira; "e-~ail" do Sr. Jose Andre de 
Souza, endossando a lista de moradores de lpabnga que se manifestaram 
contra a construção do presidia nesse município; carta dos Srs. Pa~lo D1as, 
do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Ronaldo Cardoso de L1ma, da 
Comissão Pastoral da Terra, e do Vereador Joel Rodrigues Fonseca 
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informando sobre a situação de 41 famílias que ocupam a Fazenda Tira-
Teima, no Município de Arinos, e solicitando o apoio desta Comissão junto à 
Superintendência do INCRA para agilizar o processo de desapropriação da 
fazenda; carta do Sr. José Otávio Freitas denunciando a situação de 
exploração dos auxiliares de taxistas por parte dos permissionários (donos 
dos táxis) e pedindo ajuda; "e-mail" da Sra. Silvia Alessandra, denunciando a 
situação de violência em que vivem os alunos da Escola Estadual Maria 
Coutinho, no Bairro Jaqueline, e pedindo proteção policial nos horários de 
entrada e saída de aula para evitar que muitas famílias retirem seus filhos da 
referida escola. O Presidente informa que a reunião se destina a obter 
esclarecimentos sobre a morte de Wilson Roberto Rodrigues de Souza e a 
apreciar á matéria constante na pauta. Passa-se á fase· de discussão e 
votação de matéria sujeita à apreciação do Plenário da Assémbléia. Após a 
leitura do parecer' para o 1° turno do Projeto de.Lei. n° 267/99, é aprovado 
requerimento da Deputada Maria Tereza Lara solicitando o adiamento da 
discussão do parecer. Em seguida, submetidos a discussão e votação, cada 
um por sua vez, são aprovados: o parecer pela aprovação do Projeto de Lei 
n° 393/99, no 1° turno, com as Emendas n°s 1 a 4 apresentadas (relatora: 
Deputada Maria Tereza Lara); o parecer pela aprovação do Projeto de Lei n° 
537/99, no 1° turno, com as Emendas n°s 1 a 7 (relator: Deputado Marcelo 
Gonçalves). Passa-se à fase de discussão e votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. Submetido a votação, é 
aprovado o Requerimento n° 815199, do Deputado Carlos Pimenta. Em 
seguida, o Deputado João Leite, passa a Presidência à Députada Maria 
Tereza Lara em virtude da apreciação de matéria de sua autoria. Submetido a 
votação, é aprovado o Requerimento n° 823/99. A Presidência anuncia o 
início da fase de apreciação de matéria da Comissão. São aprovados os 
seguintes requerimentos do Deputado João Leite: 1) solicitando passagens 
aéreas para os Deputados que menciona para irem a Brasília a fim de tratar 
do Programa Nacional de Proteção a Vítimas e Testemunhas; 2) solicitando 
seja oficiado ao Secretário de Estado de Segurança Pública e ao Prefeito 
Municipal, ao Promotor e ao Juiz de Direito da Comarca de Betim, solicitando 
informações sobre a construção de estabelecimento penal no Bairro Pingo 
d"Água. Em seguida, a Deputada Maria Tereza Lara retoma a Presidência ao 
Deputado João Leite. Submetidos a votação, são aprovados os seguintes 
Requerimentos: da Deputada Maria Tereza Lara: 1) seja enviada mensagem 
de condolências ao Diretório Nacional do PT, ao Diretório Regional do PT de 
Mato Grosso do Sul e ao Diretório Municipal do PT de Mundo Novo, pelo 
falecimento da Prefeita Dorcelina Solador; 2) seja enviado ofício ao comando 
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da Policia Federal em Brasília solicitando rigor na apuração do assassinato 
da Prefeita Dorcelina Solador; 3) seja enviada mensagem de solidariedade ao 
Deputado lvair Nogueira, pelas agressões sofridas por seus familiares 
durante a invasão de sua residência; 4) seja oficiado ao Deputado Mauro 
Lopes, Secretário de Estado da Segurança Pública, e ~o Sr. Jos~ Roberto 
Rezende, Ouvidor de Policia, solicitando rigor na apuraçao das denuncias. de 
extorsão, por parte de policiais militares, apresent~das pelo empresano 
Márcio João Ribeiro; 5) seja enviado oficio ao Secretano Adjunto de D1re1tOs 
Humanos, ao Ouvidor de Polícia e ao Secretário de Estado_ da Segurança 
Pública solicitando providências com relação ao desaparecime!1to. do men~r , 
Paulo César Gonçalves dos Santos; do Deputado Marcelo Gonçalves: 1) seja 
enviado ofício ao Secretário da Educação e à Diretora da Escola Estadual 
Deputado Ma.noel Costa, no Bairro Céu Azul, solicitando esclarecimentos 
sobre a dispensa da Prof. Thalita Gema de Souza Lima;-~) dos ~eputados 
Rogério Correia e João Batista de Oliveira, solicitando aud1enc1a publica para 
apurar agressões contra os perueiros no último di~ ~ 27. de outubro em 
Contagem e Belo Horizonte. Nesse momento, a Pres1denc1a transforma em 
especial a parte desta reunião destinada a ouvir os convidados ~ conv1da a 
compor a mesa os Srs. José Roberto Rezende, Ouv1dor de PoliCia, Edson 
Moreira, Chefe da Divisão de Crimes contra a Vida do Departamento de 
Investigações, o Ten.-Cel. Reni Abel de Miranda, Comandante_ do 22" 
Batalhão da Polícia Militar, e José Márcio Rodrigues de Souza, 1rmao do Sr .. 
Wilson Roberto Rodrigues de Souza. Em seguida, a Pres~dência passa a 
palavra ao Sr. Geraldo Magela, morador do Bairro Pingo D'Agua, e~ Be!lm, 
que denuncia a construção de presídio nesse bairro. Ato contmuo, o 
Deputado João Leite passa a palavra ao Deputado MarceloGon~lves: autor 
do requerimento que originou a reunião, para sua~ cons1deraçoes lnlcla~s 
sobre 0 assunto em pauta. Em seguida, a palavra e conced1da aos d~ma1s 
parlamentares e convidados, conforme consta nas notas taqUJgraficas. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença ~~s 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a prox1ma reumao 
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 1 O de novembro de 1999. 
João Leite, Presidente - Marcelo Gonçalves - Maria Tereza Lara - Glycon 

Terra Pinto. _ . 
ATA DA 24• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSAO DE SAUDE . 

Às nove horas e trinta minutos do dia quatro de novembro de m11 
novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Edson Rezende, César de Mesquita, Carlos Pimenta e Cnst1ano 
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canêdo, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Edson Rezende , declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Carlos Pimenta, dispensa 
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita 
pelos membros da Comissão. A seguir, o Presidente distribui os Projetos de 
Lei n°s 104/99, no 2° turno, ao Deputado César de Mesquita; 575/99, em 
turno único, ao Deputado Carlos Pimenta; 579/99, em turno único, ao 
Deputado Cristiano Canêdo; 363/99, no 2° turno, ao Deputado Carlos 
Pimenta. Após, passa-se à discussão e à votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a discussão e votação, é 
aprovado, em turno. único, o Projeto de Lei n° 566/99 (relator: Deputado 
Carlos Pimenta).· A"seg"uir, a Presidência informa que a reunião se destina a 
expor a situação atual do Programa REFORSUS no Estado. Ato contínuo, 
passa a palavra 'ao· Deputado Carlos Pimenta, autor do requerimento que 
motivou o con"Íiite. Participam dos debates todos os parlamentares, conforme 
consta nas notàs ·. taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença do convidado e dos 'parlamentares, 
convoca os membros da· Comissão . para a próxima reunião ordinária, ' 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 11 de novembro de 1999: 
Edson Rezende, Presidente - Cristiano Canêdo - César de Mesquita 

Adelmo Carneiro Leão. 
ATA DA 2• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPI DO IPSM -

Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia quatro de novembro de mil 
novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Antônio Roberto, Cabo Morais, Márcio Kangussu e Sargento 
Rodrigues, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, :! 
o Presidente, Deputado Antônio Roberto; declara aberta. a reunião e, em ·-
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Cabo Morais, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita 
pelos membros presentes. Neste momento comparece o Deputado Glycon 
Terra Pinto. Em seguida, o Presidente informa que a reunião se destina a 
ouvir os Srs. Pedro Antônio Nolasco, Judas Tadeú Monteiro Lobato, Marco 
Antônio Ri poli e Antônio Rodrigues Alves e a discutir e votar proposições da 
Comissão. Registra-se o não comparecimento dos depoentes. Passa-se à 3• 
Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de proposições da 
Comissão. São votados e aprovados requerimentos do Deputado Cabo 
Morais, ein que soliciia a prorrogação do prazo de funcionamento da 
Comissão por mais 60 dias, e do Deputado Sargento Rodrigues, em que 
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solicita ao Diretor-Geral do IPSM relação de todos os empréstimos efetuados 
pelo Instituto em favor de Comandantes-Gerais e Chefes do ~stado Ma1or da 
PMMG Diretores-Gerais do IPSM e Chefes do Gab1nete Mll1tar, a part1r de 
1994. cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a pre~ença 
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a prox1ma 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos ... 

Sala das Comissões, 9 de novembro de 1999. . .. 
Cristiano Canêdo, Presidente - Márcio Kangussu - Sargento Rc;>dn9ues -

Cabo Morais. · . . , . . . _ _ . .. 
ATA DA 4" REUNIÃO ExTRAORDINÁRIA DA COMI~SAO DE ASSUNTOS 

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇAO . . 
Ás quatorze horas e trinta minutos do dia quatro. de novembro _de mil 

novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Cmmssoes. os 
Deputados Ambrósio Pinto, César de Mesquita e_ Dalm~ R1be1ro S1lva 
(substituindo este ao Deputado Antônio Genaro, por mdu~açao da ~1derança 
do PSD), membros da supracitada Comissão. Havendo nume!o reg1mental, o 
Presidente, Deputado Ambrósio Pinto, declara aberta a reumao e, ~m VIrtude,. 
da aprovação de requerimento do Deputado César de MesqUita, ~1spensa a,. 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprova~~ e e sub~cnta , 
pelos membros presentes. O Presidente informa que a reumao se. dest1na a 
apreciar proposição da Comissão. A segu1r, des1gna o Deputado A1lton VIlela 
para relatar o Projeto de Lei n° 228/99, do Deput~do 

0
Jorge Eduardo de 

Oliveira, no 2° turno, e o Requerimento de Emanc1paçao n 6/99, do Deputado 
Eduardo Brandão; e o Deputado José Henrique para rel:tar o Projeto de 
Resolução n° 309/99, do Deputado Eduardo Brandão, no ~ turno. Encerrada 
essa fase, 0 Deputado Ambrósio Pinto passa a Pres1denc1~ ao ~e~utado 
César de Mesquita e apresenta requerimento solicitando aud1enc1a pubhc;_a ~~ 
comissão para se discutir, com as autoridades que men<:1ona, a prev1dene1a 
municipal, visando a obter esclarecimentos sobre a int~nçao manifestada pelo 
INSS de bloquear o Fundo de Participação dos Mumc1p1~s qu~ optaram pelo 
regime próprio de previdência. Submetido a votaçao, e ap_rovado o 
requerimento. Reassumindo a Presidência, o Deputado Ambros1o Pmto 
agradece 0 comparecimento dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 9 de novembro de 1999. 
Ambrósio Pinto, Presidente - José Henrique - Carlos _Pimenta. 

ATA DA 22• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISS~O DE ASSUNTOS 
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇAO 
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Ás dez horas do dia nove de novembro de mil novecentos e noventa e 

nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ambrósio Pinto, 
José Henrique e Carlos Pimenta, membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Ambrósio Pinto, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Carlos Pimenta, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada 
por aprovada e subscrita pelos membros da Comissão. O Presidente informa 
que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. A seguir, 
procede à leitura da correspondência recebida, o Noticiário n° 407/99, do 
IBAM. Após, a Presidência redistribui o Requerimento de Emancipação n° 
5/99, do Deputado Carlos Pimenta, ao Deputado José Henrique. Encerrada a 
1 • Parte da reunião, o Deputado José Henrique emite parecer, mediante o 
qual conclui pela rejeição do Requerimento n° .. 5/99, ·do Deputado Carlos 
Pimenta. Submetido a votação, . é o requerimento rejeitado. A Presidência 
determina seja arquivada a matéria e, a seguir, procede à leitura dos 
Requerimentos n°s 798/99, da Deputada Elaine Matozinhos; 811 e 812/99, da 
Deputada Maria Olívia. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são 
aprovados os requerimentos. O Deputado Carlos Pimenta encaminha à Mesa 
requerimento em que solicita seja realizada audiência pública da Comissão 
para se discutir o destino final dos convênios celebrados entre a Secretaria de 
Estado de Assuntos Municipais - SEAM - e os municípios, nos dois últimos 
anos, os quais têm por finalidade a liberação de verbas destinadas à 
conclusão de obras municipais, e que, para essa reunião, sejam convidadas 
as autoridades que menciona. Submetido a votação, é aprovado o 
requerimento. O Deputado José Henrique procede à leitura de informação 
elaborada pela Consultoria da Casa sobre o Ofício n° 97/99, do Juiz Eleitoral 
da cidade de Mantena, publicado no "Diário do Legislativo" de 15/10/99. Após 
a discussão da matéria, a Presidência determina seja enviado ofício às 
autoridades interessadas, solicitando-lhes informações complementares. A 
seguir, o Deputado Carlos Pimenta prooede à leitura de informação elaborada 
pela Consultoria da Casa sobre o Ofício n° 1.071/99, do Secretário de Estado 
da Cultura, publicado no "Diário do Legislativo" de 6/10/99. A Presidência 
determina seja a matéria devolvida ao órgão de. origem, por entender que não 
se trata de assunto de competência da Comissão. 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, 10 de novembro de 1999. 
Ambrósio Pinto, Presidente- Aílton Vilela- José Henrique. 
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ATA DA 1• REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITI:!IÇÃO E 

JUSTIÇA, DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E _DE FISCALIZAÇAO 
FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA 

· Às dez horas e quarenta minutos do dia dez de novembro de mil 
novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Ermano Batista, Antônio Júlio, Adelmo Carneiro Leão, Eduardo 
Daladier e Paulo Piau,~ membros da Comissão de Constituição e Just1ça; 
Jorge Eduardo de Oliveira, Doutor Viana, Agostinho Patrús, Arlen Santiago, . 
Chico Rafael, Sargento Rodrigues e Sebastião Navarro Vieira, membros da 
Comissão de Administração Pública; Adelmo Carneiro Leão, Eduardo 
Hermeto, Miguel Martini, Olinto Godinho e Rêmolo Aloise, membr~s da 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo numero 
regimental, o Presidente, Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, declara aberta 
a reunião e informa aos Deputados que não há ata a ser lida por se tratar da 
primeira reunião conjunta destas Comissões. Informa, ainda, que a ~euniã~ se 
destina a apreciar, no 1° turno, os pareceres dos Deputados Antonio Juho, 
Sebastião Navarro Vieira e Rêmolo Aloise, relatores, respectivamente, no 
âmbito das Comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública e 
de Fiscalização Financeira e Orçamentária, sobre o Projeto de • Lei 
Complementar n° 18/99. O Presidente passa a palavra ao Deputado Anton1o 
Júlio, que solicita sejam distribuídos avulsos de seu parecer, mediante o qual 
conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e pela juridiscidade do 
projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. O Presidente deter~ina 
a distribuição dos avulsos do parecer. Cumprida a finalidade da reun~ao, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros 
da Comissão para a próxima reunião conjunta destas Comissões, logo mais, 
às 17 horas, com a finalidade de se apreciarem os Pareceres para o 1° Turno 
do Projeto de Lei Complementar n° 18/99, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 10 de novembro de 1999. 
Jorge Eduardo de Oliveira, .Presidente - Antônio Júlio - Sebastião Navarro. 

Vieira - Márcio Cunha - Sargento Rodrigues - Rêmolo Aloise - Eduardo 
Daladier- Mauro Lobo -José Henrique- Miguel Martini - Ermano Batista. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DA MENSAGEM No 58199 

Comissão Especial - Indicação de Conselheiro para o Tribunal de Contas 
Relatório 

Por meio da Mensagem n° 58199, o Governador do Estado submete a esta 
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Casa, nos termos do disposto no art. 78, § 3°, da Constituição Estadual, e no 
art. 16, inciso X, da Lei Complementar n° 33194, o nome do Auditor Eduardo 
Carone Costa para ocupar o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas de 
Minas Gerais, em razão da aposentadoria do Sr. Maurício Brandi Aleixo. 

Constituída a Comissão Especial, nos termos do art. 111, "c", ele o § 1° do 
art. 146 do Regimento Interno, procedeu-se à argüição pública do indicado, 
que respondeu às questões formuladas pelos Deputados. 

Cabe-nos, agora, emitir parecer sobre a matéria. 
O candidato demonstrou conhecimento sobre a entidade para a qual foi : 

indicado como Conselheiro, atendendo, ainda, aos critérios exigidos para a 
ocupação do cargo, julgando esta Comissão, por isso mesmo, tratar-se de . 
pessoa que o irá dignificar. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do nome do Sr. Eduardo 

Carone Costa para ocupar o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas de 
Minas Gerais. 

Sala das Comissões, 11 de novembro de 1999. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente- Antônio Júlio, relator - Dinis Pinheiro 

-Álvaro Antônio. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 219199 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De iniciativa do Deputado José Milton, o projeto de lei em tela objetiva 
declarar de utilidade pública a Associação Comunitária do ·Bairro Padre 
Adelmo, com sede no Município de ltabirito. 

Após o exame preliminar da Comissão de Constituição e Justiça, que 
concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da 
matéria, vem ela agora a este órgão cólégiado para deliberação conclusiva, 
nos termos do art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Associação Comunitária do Bairro Padre Adelmo trabalha junto à 

comunidade, buscando a melhoria da qualidade de vida das pessoas mais 
carentes. Para tanto, estimula a união dos moradores, para que, juntos, 
possam analisar e avaliar as suas necessidades ligadas à subsistência, 
procurando meios de supri-las. 

Em virtude do relevante trabalho desenvolvido pela Associação, 
entendemos meritória a declaração de sua utilidade pública. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 219i99 

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



na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 10 de novembro de 1999. 
Ronaldo Canabrava, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 550/99 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
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· . · , Relatório . 
De autoria do Dep~tado Anderson Adauto, o projeto de lei em epígrafe visa 

declarar de utilidade pública a Associação Amigos Caminhoneiros de . 
Pratápolis- AACAMP -, com sede no Município de Pratápolis. • . : _ 

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de Const1tu1çao e 
Justiça, esta concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 
Vem agora o projeto a esta Comissão para deliberação conclusiva, de acordo 
com o que preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Associação Amigos Caminhoneiros de Pratápolis tem por finalidade. a 

defesa dos direitos e o bem-estar de seus associados. Para tanto, mantem 
um fundo, cujo objetivo é financiar a reforma de veículo de carga pertencente 
a qualquer membro ou sua substituição em caso de roub~, o que const1tu1 
uma forma importante de auxílio aos caminhoneiros, que arnscam suas v1das 
e seus equipamentos na realização de suas atividades. 

Tais iniciativas fazem a Associação merecedora do título declaratório de 
utilidade pública ora proposto. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 550/99 na 

forma apresentada. 
Sala das Comissões, 10 de novembro de 1999. 
Ivo José, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 563/99 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
o Projeto de Lei n° 563/99, do Deputado Chico Rafael, _visa a declarar de 

utilidade pública a Associação de Valorização e lntegraçao dos Deficientes 
Ativos- A VIDA- com sede no Município de Pouso Alegre. 

Preliminarmente foi a matéria encaminhada à Comissão de Constituição e 
Justiça, que condluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalida~e 
com a Emenda n° 1, que apresentou. Vem agora o projeto a esta Com1ssao 
para deliberação conclusiva, nos termos do art. 103, I, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
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A A VIDA presta relevantes serviços às pessoas portadoras de deficiência. 

Para tanto, propõe iniciativas visando a proporcionar a seus associados 
meios de subsistência e desenvolve atividades sociais, culturais e esportivas, 
como forma de integrá-los na sociedade. 

Pelas atividades de caráter filantrópico desenvolvidas pela instituição, 
somos favoráveis a que lhe seja outorgado o título declaratório de utilidade 
pública. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 563/99 com 

a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 1 O de novembro de 1999. 
Cristiano Canêdo, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO. DE LEI N° 584/99 
Comissão do Trabalho, da Previdência ·e i::ta' Ação Social 

Relatório 
O Projeto de Lei n° 584/99, do Deputado Bené Guedes, visa a declarar de 

utilidade pública o Asilo Santo Antônio, com sede no Município de Leopoldina. 
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, nos 
termos do art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Asilo Santo Antônio é uma entidade filantrópica, que tem por finalidade 

prestar assistência moral, religiosa e material a pessoas idosas e inválidas. 
Além disso, mantém menores desamparados, contribuindo, dessa forma, para 
minimizar os problemas sociais. 

Pelo trabalho desenvolvido em favor da comunidade, entendemos ser 
meritório declarar a entidade de utilidade pública. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 584/99 

na forma proposta. 
Sala das Comissões, 1 O de novembro de 1999. 
Luiz Menezes, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 625/99 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O Deputado Adelmo Carneiro Léão, por meio do Projeto de Lei n° 625/99, 

pretende seja declarada de utilidade pública a Associação Antônio e Marcos 
Cavanis, com sede no Município de Belo Horizonte. : 

I 
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Publicada em 23110199, vem a matéria a esta Comissão para exame 

preliminar, conforme dispõe o art. 188, ele o art. 102, 111, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
' Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no Estado . 

podem ser declaradas de utilidadE) ~~blica estão enunciados na Lei no 12.972,) 
de 27/7198. . ~ .. , 

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro 
atendimento às exigências nele· ·mencionadas, razão. pela qual , não 
vislumbramos impedimento à tramitação do projeto em exame. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade 

do Projeto de Lei n° 625199 na forma original. 
Sala das Comissões, 11 de novembro de 1999. 
Ermano Batista, Presidente - lrani Barbosa, relator - Maria Tereza Lara -

Antônio Júlio. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 655/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Eduardo Hermeto, o projeto de lei em epígrafe visa 
a declarar de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Grajaú -
ASGRAJAU -, com sede no Município de Belo Horizonte. 

Publicada em 6/11/99, foi a matéria encaminhada a esta Comissão para o 
exame preliminar de seus aspectos jurídicos, constitucionais e legais, 
conforme preceitua o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Os requisitos legais para que sejam declaradas de utilidade pública as 

associações, sociedades civis e fundações de direito privado, dispostos no 
art. 1° da Lei n° 12.972, são os de servir desinteressadamente à coletividade, 
ter personalidade jurídica, estar em funcionamento há mais de dois anos e ter 
como Diretores pessoas idôneas e não remuneradas. 

Analisando os autos do processo, verificamos o atendimento desses 
requisitos, inexistindo, assim, óbice à tramitação da matéria na Casa. 

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

legalidade do Projeto de Lei n° 655/99 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 11 de novembro de 1999. 
Ermano Batista, Presidente -Antônio Júlio, relator - lrani Barbosa - Maria 

Tereza Lara. 
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PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 

16/99 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
De autoria do Deputado Anderson Adauto, o projeto de lei complementar 

em epígrafe, que dispõe sobre reforma de militar por incapacidade física, foi 
publicado e distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de 
Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para 
receber parecer. nos termos do art. 192, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 
A primeira Comissão concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e 
pela legalidade do projeto. Cabe, agora, a esta Comissão emitir parecer sobre 
a matéria quanto ao mérito. 

Fundamentação , · 
O projeto em análise estende ao militar excluído da Polícia Militar 'por 

incapacidade física definitiva antes da vigência do estatuto do pessoal 
daquela corporação, aprovado pela Lei no 5.301, de 16/10/69, o direito a 
estipêndio mensal vitalício correspondente ao do posto que OCUI'Java à data 
da exclusão. 

Nos termos do projeto, os militares excluídos dos quadros daquela 
corporação militar por incapacidade física definitiva no período compreendido 
entre 5/7/52, data de vigência da Lei n° 869 (Estatuto dos Funcionários 
Públicos Civis do Estado), e 14/8/58, data de publicação da Lei n° 1.803, que 
instituiu a aposentadoria por invalidez de servidores militares. ficaram 
prejudicados em virtude do tratamento diferenciado recebido do Estado. 

De fato, enquanto os militares de que trata o projeto em exame haviam sido 
sumariamente excluídos da Polícia Militar, o Estado assegurou aos servidores 
civis, a partir de 1952, e aos servidores militares. a partir de 1958, o direito à 
aposentadoria por invalidez, com proventos. Ao longo de todos esses anos, 
foi inobservado, portanto, o princípio constitucional da igualdade, já que todos 
são iguais perante a lei. 

A Lei·n° 869, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis 
do Estado, dedica o Titulo VI à vacância do cargo e reserva o Capítulo IV 
deste à aposentadoria. Com efeito, assim dispõem o art. 108, "caput" e § 5°: 

"Art. 108 - O funcionário, ocupante de cargo de provimento efetivo, será 
aposentado: 

c) quando verificada a súa invalidez para o serviço público; 
d) quando inválido em conseqüência de acidente ou agressão, rião 
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provocada, no exercício de suas atribuições, ou doença profissional; . 

·· e) quando acometido de tuberculose ativa, alienação mental,_ neo~las1a 
. maligna, cegueira, cardiopatia descompensada, lepra, leucemia, penfigo 
foliáceo ou paralisia, que o invalide para o serviço público. 

·······························--·· ······························---························· ··---······················ 
···§·;;~·~·A·~~~sentadoria a que se refe~em as letras "c", "d" e "e", somente será 
concedida quando for verificado não estar o funcionário com condições de 
reassumir o exercício do cargo · depois de haver gozado licença para· 
tratamento de saúde, pelo prazo máximo admitido neste Estatuto'. 

Já o art. 11 O do mesmo Estatuto estabelece que os proventos da 
aposentadoria serão integrais se o funcionário contar 30 anos de efetivo 
exercício ou se enquadrar numa das hipóteses contidas nas alíneas "c", "d" e 
"e" do art. 1 08. 

Vê-se, portanto, que, desde 1952, os servidores públicos civis fazem jus a 
aposentadoria por invalidez, com proventos integrais. 

Também os militares foram contemplados com semelhante tratamento, a 
partir da Lei n° 1.803, de 1958, que contém o Estatuto do Pessoal da Paliei~ 
Militar de Minas Gerais. Com a revogação expressa desta pelo art. 240 da Le1 
n° 5.301, de 1969, que contempla o atual estatuto do pessoal daquela 
corporação, a partir de então, vigora, no Título V, que trata da inatividade, o 
disposto no Capitulo 111, para a reforma de oficiais e praças (arts. 139 a 1_45), • 
inclusive por incapacidade física definitiva. E, ressalte-se, a reforma da ao 
militar o direito a proventos, integrais ou proporcionais, nos termos do art. 94, 
11, ele o art. 96, do mesmo Estatuto. 

Por todas essas razões, entendemos que a proposição em exame possui 
elevado alcance social em intensidade, ainda que não o seja sob o aspecto 
quantitativo de beneficiários. De fato, o projeto proporciona ao Estado a 
oportunidade de reparar a injustiça que vem sendo cometida há algumas · 
décadas contra alguns militares, que, idosos e incapacitados, têm sido 
prejudicados pelo tratamento discriminatório da administração pública 
estadual, dai decorrendo sérias dificuldades financeiras para uma vida digna , 
e para o sustento das respectivas famílias. .,. 

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

Complementar n° 16/99 no 1° turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 10 de novembro de 1999. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente- Sargento Rodrigues, relator- Chico 

Rafael - Agostinho Patrús - Doutor Viana - Sebastião Navarro Vieira - Arlen 

Santiago. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 267/99 

Comissão de Direitos Humanos 
Relatório 
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De autoria dos Deputados Rogério Correia e Márcio Cunha, a proposição 
em epígrafe dispõe sobre a organização e o funcionamento do Conselho de 
Defesa Social, criado pelo art. 134 da Constituição Estadual, com a redação 
dada pela Emenda à Constituição n° 33, de 18/3/98. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 30/4/99, foi o projeto distribuído • preliminarmente à Comissão de Constituição e Justiça, que lhe apresentou o 
Substitutivo n° 1 . 

Vem, agora, o projeto de lei a esta Comissão ·para receber'·parecer quanto 
ao mérito, em obediência ao disposto no art. 188, ele o art. 102, VI, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A segurança do cidadão e da sociedade constitui seção importante no 

capítulo da Constituição mineira que dispõe sobre a organização dos 
Poderes. Trata-se de tema relevante, que tende a merecer cada vez maior 
atenção das autoridades, considerando-se a intranqüilidade da população em 
aspectos relativos à segurança pública e à defesa social. ' ' · · · 

À defesa social, "dever do Estado e direito e responsabilidade de todos", 
nos termos do art. 133 da Constituição Estadual, cabe garantir a segurança 
pública, mediante a manutenção da ordem pública, com a finalidade de se 
proteger o cidadão, a sociedade e os bens públicos e privados, coibindo-se os 
ilícitos penais e as infrações administrativas. Cabe-lhe, também, prestar a 
defesa civil, por meio de atividàdes de socorro e assistência, em casos de 
calamidade pública, sinistros e outros flagelos. Constitui, ainda, dever da 
defesa social promover a integração social, com a finalidade de prevenir a 
violência e a criminalidade. 

O projeto de lei em análise dispõe sobre a organização e o funcionamento 
do Conselho de Defesa Social. "órgão consuliivo do Governador do Estado na 
definicão da oolitica de defesa social do Estado", (grifo nosso), nos termos do 
art. 134 da Constituição Estadual, com a redação dada pela Emenda n° 33, 
de 18/3/98. 

Em sua obra "Vocabulário Jurídico", Plácido e Silva conceitua "conselho 
consultivo" como a organização· pública ou particular destinada a ·dar 
pareceres sobre negócios de interesse do Estado ou da instituição que o 
criou. .. 

Destaque-se que a criação de um conselho consultivo da natureza do 
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proposto, considerada a sua importância, deverá ser precedida de 
determinações e critérios que lhe possibH"1tem o bom desempenho de sua 
funçâo. _ . 

1 
C · - d 

A esse respeito, cumpre-nos enfatizar a observaçao fe1ta pe a om1ssao e 
Constituiçâo e Justiça. quanto à nova redaçâo dada ao a~. 1 ~ da 
Constituiçâo Estadual pela Emenda n~ 33, de 1998. A nova redaçao, ale:_m de 
acrescentar-inciso ao "caput"-dessedispositivo, ampliando a compos1çao do 
Conselho de Defesa Social, "excluiu o § 1° e seus incisos e o§ _2° desse 
artigo. Tal medida, fruto _de lapso ou não, excluiu, respectivamente, as 
diretrizes a serem observadas na definição da politica de defesa soc1al do 
Estado e a determinaçâo de que a lei disponha "sobre a organizaçâo e 
funcionamento do Conselho de Defesa Social" . 

É importante destacar que a lei proposta busca resgatar: ~o art. 2~ do 
Substitutivo n° 1, as diretrizes a serem observadas na defimçao da pohtlca 
social do Estado. Tais diretrizes constituem fundamentos éticos e filosóficos, 
básicos e indispensáveis na busca da excelência do trabalho a ser realizado 
por órgão consultivo de tamanha importância. . 

A lei proposta representa, portanto, um avanço , um~ v:z q~e. antec1pa 
condições e estabelece critérios de funcionamento de or~ao publico a ser 
criado, destacando-lhe a importância a partir da sua competenCia func1on_a1. 

No entanto, propomos ao Substitutivo n° 1, apresentad~ pela Com1ss~o de 
Constituiçâo e Justiça, a Emenda n° 1, que amplia o n1vel de atuaçao do 
Conselho de Defesa Social. 

Propomos, ainda, as Emendas n°s 2 e 3, q~e propõem ~ repristinaçâo, 
respectivamente, do art. 3° e do 1nc1so 11 do art. 4 do _projeto ~mc1al. 

A Emenda n° 4 altera o inciso 111 do art. 3° do Subst1tut1vo n 1. 
Conclusão 

Em face do exposto, somos pela aprovaçâo do Projeto de Lei no 2671?9, no 
1o turno, na forma do Substitutivo n° 1, proposto pela Com1ssao de 
Consmuiçâo e Justiça, e com as Emendas n°s 1 a 4, a seguir apresentadas. 

EMENDA N" 1 
Dê-se ao "caput" do art. 2° do Substitutivo n° 1 a seguinte redaçâo: 
"Art. 2• _ Compete ao Conselho de Defesa Social estudar, propor e 

acompanhar o desenvolvimento de iniciativas voltadas para a defesa soc1al e 
opinar sobre elas, observadas as seguintes diretrizes:". 

EMENDA N"2 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... _Caberá ao Conselho Estadual de Defesa Social, além do disposto 

na Constituição Estadual: 
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1 - levantar e discutir as questões relacionadas com a segurança dos 

cidadãos nos municípios; 
11 - promover eventos para discussão das questões relacionadas no inciso 

anterior, com vistas, especialmente, a despertar a consciência pública local 
para os problemas relativos à defesa social urbana; 

111 - elaborar e propor aos órgãos federais e estaduais competentes as 
medidas necessárias para melhoria das condições de defesa social nos 
municípios; 

IV - promover' ações integradas, visando à defesa dos cidadãos- nos·· 
municípios e zelando pelo respeito a seus direitos e garantias fundamentais; · 

V - viabilizar canais de participaçâo popular no âmbito do Conselho, que 
permitam a inserçâo dos cidadãos na discussão acerca da segurança social 
nos municípios; - · ,.· 

VI - sugerir aos órgãos competentes ações de combate às causas da · 
violência urbana. 

EMENDA N°3 
Acrescente-se ao art. 3° do Substitutivo n° 1 o seguinte inciso XI: 
"Art. 3°- ....................................... . 
XI : um representante de central sindical, eleito em plenária amplamente 

divulgada, promovida pelo sindicato da classe.". 
EMENDAND4 

Substitua-se, no inciso 111 do art. 3° do Substitutivo n• 1, a expressão 
"Comissão de Defesa Social" por "Comissão de Direitos Humanos". 

Sala das Comissões, 1 O de novembro de 1999. 
João Leite, Presidente- Maria Tereza Lara, relatora- Marcelo Gonçalves-

Glycon Terra Pinto. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 365/99 

Comissão de Fiscalizaçâo Financeira e Orçamentária · ·' 
Relatório 

De autoria do Deputado Pastor George, a proposiçâo em tela dispõe sobre· 
a associação do Poder Executivo com entidades civis sem fins lucrativos para 
conceder créditos a empreendedores e dá outras providências. 

Primeiramente, foi o projeto encaminhado à Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da 
matéria na forma do Substitutivo n° 1, que apresentou. Em seguida, a 
Comissão de Administraçâo Pública opinou pela aprovaçâo do projeto. 

Cabe agora a esta Comissão emitir seu parecer. 
Fundamentação 

Esta ·proposição tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a associar-se 

~~----------------------------------------------~ 
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com outras entidades visando à criação de associação civil, sem fins 
lucrativos, com a finalidade de promover o acesso de pequenos 
empreendedores ao microcrédito. 

Por admitir a interferência do poder público na organização de associação 
privada, a proposição esbarrava em óbices constitucionais intransponíveis. A 
Comissão de Constituição e Justiça, no afã de superar tais obstáculos, 
apresentou o Substitutivo n° 1, em que propõe alterações na Lei no 12.647, de 
1997, que instituiu o Programa Estadual de Crédito Popular. Preservando a . 
idéia básica do projeto, o substitutivo amplia os objetivos do citado programa, 
incluindo entre suas metas a promoção de estudos técnicos que possam 
atestar a viabilidade técnica e econômica dos empreendimentos financiados 
com seus recursos. 

O Programa Estadual de Crédito Popular é administrado pelo BDMG, que 
também é seu agente financeiro. De acordo com o Programa, os recursos 
devem ser repassados à Associação Estadual de Crédito Popular ou a 
associações municipais ou intermunicipais de crédito popular, que efetuarão 
os financiamentos aos beneficiários finais. 

Conforme informado pelo BDMG, atualmente existem no Estado sete 
associações em funcionamento, dentro do modelo preconizado pelo 
Programa, em lpatinga, Uberaba, Montes Claros, Juiz de Fora, ltabira e Belo 
Horizonte (Prefeitura e CAPE). Três dessas cidades já receberam apoio do 
Programa. lpatinga recebeu R$410.000,00; Uberaba e Montes Claros, 
R$300.000,00. 

O maior problema do Programa é que não existem fontes de recursos 
definidas, e todos os financiamentos liberados foram feitos com recursos 
próprios do BDMG. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 365/99 

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

Sala das Comissões, 9 de novembro de 1999. 
Márcio Cunha, Presidente e relator - Mauro Lobo - Eduardo Hermeto -

Rogério Correia - Rêmolo Aloise - Olinto Godinho. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 395/99 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

O projeto de lei em tela, do Deputado Arlen Santiago, que altera os arts. 2°, 
3°, 5° e 6° da Lei n° 12.079, de 12/12/96, que dispõe sobre estágio para 
estudante em órgão e entidade da administração pública, foi distribuído às 
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Comissões de Constituição e Justiça, de Educação, Cultura, Ciência e 
Tecnologia, de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária. A primeira concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e 
pela legalidade da proposição com as Emendas n°s 1 a 3, que apresentou. A 
segunda opinou por sua aprovação com as Emendas n°s 1 a 3 e apresentou-
lhe a Emenda n° 4. A terceira opinou por sua aprovação com as Emendas n°s 
1 a 4. 

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

Fundamentação 
O projeto em tela visa alterar alguns dispositivos da Lei n° 12.079, que 

dispõe sobre estágio em órgãos públicos estaduais. Altera o seu art. 2°, ao 
determinar que o candidato a estágio deve estar regularmente matriculado. '1 

Modifica o seu art. 3°, garantindo ao estagiário seguro'' contra acidentes 
pessoais. ~ 

As comissões que nos precederam apresentaram emendas com o intuito de 
aprimorar técnica e juridicamente o projeto, razão pela qual as acatamos. 
Assim, foram suprimidos pelas Em'endas n°s 2 e 3 os demais dispositivos da 
lei que o projeto visa alterar (arts. 5° e 6°), por contrariarem normas· federais e· 
invadirem esfera de competência do Governador do Estado, conforme bem se 
pronunciou o relator da Comissão de Constituição e Justiça. 

Do ponto de vista financeiro-orçamentário, não há obstáculos à aprovação· 
do projeto em comento. Entretanto, este relator entende que é necessário : 
assegurar maior transparência ao processo de seleção e contratação de 
estagiários, razão pela qual optou por apresentar a Emenda n° 5, propondo 
que a administração pública mantenha um cadastro único de estágio· de seus-
órgãos e entidades, dando publicidade, semestralmente, das vagas existentes 
e das disponíveis para preenchimento no semestre seguinte. · 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 395/99 no 1° 

turno,· com as Emendas n°s 1 a 3, da Comissão de Constituição e Justiça; 
com a Emenda n° 4, da Comissão de Administração Pública, e com a ' 
Emenda n° 5, a seguir apresentada. · 

EMENDA N°5 
Acrescente-se ao art. 1° o seguinte § 2°, transformando o parágrafo único 

em§ 1°: 
"Art. 1° ~ ..................................... .. 
§ 2° - A administração pública manterá um cadastro único de estágio de 

seus órgãos e entidades e publicará semestralmente o número de vagas 

~----------------------------------------------~--~ 
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existentes e as disponíveis para preenchimento no semestre seguinte.". 

Sala das Comissões g de novembro de 1999. 
Márcio Cunha, Presidente - Mauro Lobo, relator - Rêmolo Aloise - Olinto 

Godinho - Eduardo Hermeto. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 440/~9 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária . 
Relatório 

De autoria do Deputado Agostinho Silveira, o projeto de lo;::i em foco. cri~-sala 
de aula nas escolas estaduais para o atendimento de alunos com deficrencra, 
auditiva e dificuldade de aprendizagem e de linguagem. . 

A proposição foi encaminhada à Comissão de Constituição e Justrça, que 
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda 
n° 1, que apresentou. · · . . . 

Logo em seguida foi a proposição apreciada, quanto ao mento, pela 
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, a qual oprnou por sua 
rejeição. . _ _ . 

Cabe, agora, a esta Comissão analisar a proposrçao no ambrto ~e. sua 
competência, conforme disposto no art. 188, c/c o art. 102, VIl, d, do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
o projeto de lei em estudo dispõe, em seu art. 1°, que as escolas estaduais 

deverão manter, em suas dependências, sala de aula especral para alunos 
portadores de deficiência auditiva e com dificuldade de aprendrzado e 
linguagem, de acordo com a demanda constatada. . . . . 

Argumenta o autor do projeto que o Estado de Mrnas Gerars possur hoje 
cerca de três mil deficientes auditivos e que, por não serem estes assrstrdos 
pelo Estado, são obrigados a deslocamentos diários para educandários 
próprios, o que onera sobremaneira suas famílias. . . 

.Entendemos, contudo, que a criação de salas de aula especrars requer uma 
preparação anterior à sua operacionalidade, o que, no caso, consrstrna na 
formação de uma equipe de professores ou, pelo menos, no encamrnhamento 
dos atuais professores para treinamento com pe~soal _especrahzad~. A 
contratação de pessoal habilitado para tal tarefa esta prevrsta no art. 2 do 
projeto, o que constitui, a nosso ver, o primeiro custo decorrente da 
implementação da proposta. _ 

Entendemos ainda que salas de aula destinadas à complementaçao de 
educação de deficientes auditivos, isto é, ambientes. espec1alme~te 
preparados para esse fim, requerem equipamentos especrars, estando ar o 
segundo custo da proposição. 
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Por último, cabe ressaltar que, como muito bem observou a Comissão de 

Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, existe ampla legislação sobre a 
matéria objeto da proposição, o que a torna inócua. 

Logo, em que pese à nobre intenção do autor, consideramos improcedente 
a aprovação do projeto. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela rejeição do Projeto de Lei n° 440/99. 
Sala das Comissões, 9 de novembro de 1999. 
Márcio Cunha, Presidente - Rogério Correia, relator - Eduardo Hermeto -

Rêmolo Aloise (voto contrário)- Mauro Lobo (voto contrário)- Olinto Godinho. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 451/99 

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais 
Relatório 

o Projeto de Lei n° 451/99, do Deputado Edson Rezende, dispõe sobre o 
controle de organismo geneticamente modificado - OGM - no Estado de 
Minas Gerais. 

Publicada, a proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e 
Justiça, de Meio Ambiente e Recursos Naturais e de Fiscalização Financeira 
e Orçamentária para receber parecer, nos termos regimentais. Por força de 
requerimento aprovado em Plenário, em 1.7/8/99, a matéria deverá ser 
apreciada, também, pela Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial. 

A Comissão de Constituição e ·Justiça, conforme requerimento deferido pela 
Presidência da Casa, com fundamento no art. 232, VIl, c/c o art. 140, do 
Regimento Interno, deixou de apreciar a matéria. 

Cumpre-nos, agora, opinar sobre o projeto quanto aô mérito. 
Fundamentação 

A matéria' de que trata o projeto em análise - os organismos geneticamente 
modificados ou transgênicos - deixa, cada vez mais, de ser assunto de · 
especialistas, restrito aos meios acadêmicos, e passa a ser preocupação de 
toda a sociedade, ocupando as páginas dos principais jornais e revistas, bem 
como provocando debates em todo o mundo. Evidentemente, o assunto, pelo 
seu caráter inovador e, até mesmo, revolucionário, desperta fascínio e 
inquietação, pois envolve aspectos ligados à produção de alimentos, à saúde 
humana e à proteção do meio ambiente. · ., 

Atualmente, um dos temas que mais despertam a atenção é· o 
desenvolvimento de plantas ou animais que, por meio da engenharia 
genética, incorporam genes de outra-s espécies e por isso são denominados 
plantas ou animais transgênicos. Há muitas dúvidas, até mesmo no meio 
cientifico, sobre os possíveis prejuízos causados por esses produtos à saúde 
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humana e ao meio ambiente. 

A Constituição Federal, com o intuito de assegurar a efetividade do direito 
de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impõe ao poder 

·público, nos incisos 11 e V, do § 1° do art. 225, a obrigação de preservar a 
diversidade e a integridade do patrimônio genético do Pais, de fiscalizar as 
entidade dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético e de 
controlar a produção; a con:~ercialização e o emprego de técnicas, métodos e 
substâncias que comportem riscos para a vida e o meio ambiente. Esses 
dispositivos constitucionais foram regulamentados pela Lei Federal_n°8.974, 
de 5/1/95, que estabelece normas para o uso de técnicas de engenharia, 
genética e liberação no meio ambiente de organismos ·geneticamente 
modificados autoriza o Poder Executivo a criar a Comissão Técnica Nacional 
de Biosseg~rança - CNTBio - e dá outras providências. 

Ainda de acordo com a Constituição Federal, cabe à União, aos Estados e 
ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre produção e consumo, 
proteção do meio ambiente, controle da poluição e defesa da saúde. Nesse 
caso, a competência da União limita-se ao estabelecimento de normas gerais, 
cabendo aos Estados e ao Distrito Federal suplementar a norma federal, de 
forma a atender suas peculiaridades. Como se vê, não há impedimento a que 
o Estado legisle sobre essa matéria, desde que a legislação estadual não 
contrarie as normas gerais da União sobre o assunto. Assim, é bastante 
oportuna a apresentação do projeto em análise. 

Estamos, ao final deste parecer, apresentando um substitutivo ao projeto 
original, como forma de torná-lo mais adequado às disposições da legislação 
federal em vigor, evitando-se a duplicidade de ação. O substitutivo incorpora 
algumas sugestões colhidas na reunião conjunta das Comissões de Saúde, 
de Meio Ambiente e Recursos Naturais e de Política Agropecuária e 
Agroindustrial, ocorrida no dia 5/10/99, que contou com a participação de 
representantes de diversas entidades ligadas à questão dos transgênicos, 
envolvendo técnicos de instituições de pesquisa, professores universitários, 
ambientalislas, produtores e trabalhadores rurais. 

Gostaríamos, para finalizar, de citar um trecho do artigo "Da Agricultura . 
Neolítica à Segunda Revolução Verde: a História e o Contexto da Criação de 
Organismos Transgênicos", de Maurício Mercadante, Consultor Legislativo da~ 
Câmara dos Deputados, que diz o seguinte: "A engenharia genética é uma 
técnica, nada inocente, é verdade, mas que pode ser bem ou mal utilizada,·· 
ou, dizendo melhor, utilizada de modo mais cuidadoso e responsável, -
considerando seriamente o bem-estar das pessoas e a saúde do meio 
ambiente, ou utilizada sem as salvaguardas necessárias, colocando o lucro 
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econômico das empresas acima de qualquer outro critério ou valor". 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 451/99, 

no 1 o turno, na forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado. 
SUBSTITUTIVO N° 1 

Dispõe sobre a pesquisa, a produção, a comercialização, o transporte, a 
manipulação e a liberação, no meio ambiente, de organismo geneticamente 
modificado- OGM - no Estado de Minas Gerais. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - A pesquisa, a produção, a comercialização, o armazenamento, o 

transporte, a manipulação e a liberação, no meio ambiente, de organismo 
geneticamente modificado - OGM - no Estado de Minas Gera_is observarão, 
além do estabelecido na legislação federal específica em vigor, as normas 
complementares fixadas nesta lei e em sua regulamentaÇão.... · <i · · 

Art. 2° - O OGM só poderá ser produzido, transportado, armazenado, 
comercializado, manipulado e liberado no meio ambiente, no Estado de Minas 
Gerais, se registrado no órgão federal competente e cadastrado no órgão 
estadual próprio. 

Art. 3° - As entidades e instituições que produzem, comercializam, 
transportam, manipulam ou liberam OGMs no meio ambiente são obrigadas a 
se registrar no cadastro dos órgãos estaduais responsáveis pela agricÚitura; 
pecuária e abastecimento, meio ambiente ou saúde, segundo a competência 
de cada um, ouvida a Comissão Técnica Estadual de Biossegurança -
CTEBio -, de que trata o art. 4° desta lei. ~ 

Art. 4° - Fica criada a Comissão Técnica Estadual de Biossegurança -
CTEBio -, composta de membros efetivos e suplentes designados pelo 
Governador do Estado, constituída por: r · 

I - um representante das Secretarias de Estado: 
a) de Ciência e Tecnologia - SECT-, que será o seu Presidente; 
b) de Agricultura, Pecuária e Abastecimento- SEAPA'-; 
c) de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD -; 
d) da Saúde- SES -; 
11 - um representante dos seguintes órgãos e entidades: 
a) Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais- EPAMIG -; 
b) Instituto Mineiro de Agropecuária- IMA -; 
c) Instituto Estadual de Florestas- IEF -; 
d) Fundação Centro Tecnológico do Estado de Minas Gerais- CETEC -; 
e) Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG -. 
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f) instituição federal de ensino superior sediada no Estado, com atuação 

comprovada com OGMs; 
· g) unidade da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA -, 
com sede em Minas Gerais; 

h) Serviço de Proteção ao Consumidor de Minas Gerais- PROCON - MG -; 
i) Ministério Público do Estado de Minas Gerais;· · . , . . · . •.. __ 
111 - um representante das seguintes entidades da sociedade civil:.. _ 
a) organização não governamental, de âmbito estadual, com atuaçao na 

área ambiental; , .. _ 
b) Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais- FAEMG -; · _ 
c) Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de M1nas Gera1s 

- FETAEMG -; 
d) Associação Mineira de Nutrição. __ 
Parágrafo único - A participação na Comissão é considerada atiVIdade de 

relevante interesse público e não enseja nenhuma remuneração dos seus 
membros. 

Art. 5° - Compete à CTEBio: 
1 - autorizar a inscrição de produto, empresa ou pessoa física no cadastro 

deOGMs; 
11 - colaborar com a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança -

CTNBio- nas matérias de sua competência; 
111 - recomendar aos órgãos federais competentes a cassação ou 

suspensão do registro de OGMs; . 
IV - expedir normas técnicas de segurança alimentar, ambiental e de saude 

relativas à pesquisa, à produção, à comercialização, ao armazenamento, ao 
transporte, à manipulação e à liberação, no meio ambiente, de OGMs no 
Estado de Minas Gerais; 

V- promover e divulgar estudos e pesquisas sobre OGMs. 
Art. 6°- Compete aos órgãos e entidades estaduais de defesa agropecuária, 

da saúde e do meio ambiente: 
1 - fiscalizar e monitorar o transporte, a comercialização, a manipulação e a 

liberação de OGMs no meio ambiente, bem como todas as atividades e 
projetos relacionados a OGMs; . 

11 - manter cadastro dos OGMs e das pessoas fisicas e jurídicas que 
desenvolvam atividades relacionadas a OGMs no Estado de Minas Gerais, 
conforme estabelecido nos arts. 2" e 3° desta lei; 

111 - acompanhar a realização de pesquisas, experimentos e demonstrações 
com materiais transgênicos ou derivados destes; 

IV - aplicar as penalidades definidas nesta lei e, cumulativamente, aquelas 
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previstas na Lei Federal n° 8.974, de 5 de janeiro de 1995; 

Art. 7° - Dependem de licenciamento ambiental no órgão estadual 
competente quaisquer atividades ou projetos que envolvam OGMs no Estado 
de Minas Gerais. 

Art. 8° - A pesquisa, a produção, a comercialização, o armazenamento, o 
transporte, a manipulação e a liberação, no meio ambiente, de OGMs não 
cadastrados no órgão estadual próprio constituem infrações administrativas, 
sujeitas às seguintes penalidades, que poderão ser cumulativas: 

1 -apreensão de produtos, máquinas e equipamentos; 
11- suspensão-da àtividade; 
111 - interdição da área; 
IV- multa de Cinqüenta a dez mil Unidades Fiscais de Referência - UFIRs_ 
Art. go ~ A Fundáção de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais -

FAPEMIG - destinará recursos específicos para projetos e atividades. 
relacionados à pesquisa e à experimentação que envolvam OGM no Estado· 
de Minas Gerais. 

Art. 1 O - As empresas que já exercem atividades relacionadas com OGMs 
têm o prazo de cento e oitenta dias, a contar da implantação do cadastro de 
que trata esta lei, para se adaptarem às suas exigências. 

Art. 11 - Esta lei será regulamentada no prazo de noventa dias a contar da 
data de sua publicação. 

Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 13 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 1 O de outubro de 1999. 
Cabo Morais, Presidente- Antõnio Roberto, relator- Fábio Avelar. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 580/99 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
De autoria do Deputado Luiz Fernando Faria, o Projeto de Lei n° 580/98 

torna obrigatória a instalação, nos õnibus de linhas gerenciadas pelo DER-
MG, de instrumento que permita aos passageiros a visualização da 
velocidade do veículo. 

Publicada, a proposição foi encaminhada à Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na 
forma do Substitutivo n° 1. Vem, agora, o projeto a esta Comissão para 
receber parecer quanto ao mérito. 

Fundamentação 
Dispõé o projeto que será exigida, nos contratos de delegação de prestação 

de serviço no transporte rodoviário coletivo intermunicipal, a instalação '.de 
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equipamento para visualização, pelos passageiros, da velocidade 
desenvolvida pelo veículo. 

Ainda segundo o projeto, o Estado terá o prazo de 90 dias contados da 
publicação da lei para a alteração dos contratos em _vigência, ~ fim de 
adequá-los as suas. disposições. De igual modo, serao conced1dos a~s 
delegatários 180 dias para adaptação dos veículos, constituindo-se ;nfraçao 
administrativa, punida com multa de 150 UFIRs, trans1tar com o ve1culo em 
desacordo com as demais especificações da lei. .. 

o serviço de transporte rodoviário. intermunicipal de passageiros, . nos 
termos do art. 1 O, IX, da Carta mineira, é da competência do Estado, c_<~bendo 
a esse ente federado prestá-lo diretamente ou delegar a sua execução a 
terceiros, mediante contrato de concessão. Na hipótese de delegação, cabe 
ao Estado, que mantém a titularidade do serviço, regulamentá-lo de modo que 
a sua prestação pelos concessionários se dê em estrita conformidade com o 
interesse público. Seria esse o caso da proposição em exame, cujas 
exigências tentam buscar o aprimoramento do serviço público de que ora se 
cogita. 

A nosso ver, todavia, a medida ora proposta é inócua, porque os veículos 
de transporte coletivo já possuem instrumento de limite de velocidade, 
denominado tacógrafo, que deve ser fiscalizado não só pelas empresas como 
também pelos órgãos de trânsito. Além do mais, é inconveniente, porque o 
fato de expor a velocidade do veículo aos passageiros podena gerar atntos 
entre eles, se se levarem em conta os interesses e as necessidades de cada 
um. . _ 

Vale ainda salientar que a adoção dessa medida em outros pa1ses nao 
serve de argumento para justificar a aprovação do projeto, porque as 
peculiaridades das estradas e as condições brasileiras são bastante 
diferenciadas. 

Além disso, a instalação de mais um instrumento de controle da velocidade 
nos veículos coletivos implica em prejuízo para os passageiros, que, 
certamente, serão onerados pelo repasse do custeio da instalação. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei no 580/99. 
Sala das Comissões, 1 O de novembro de 1999. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Agostinho Pat~ús, relator - Doutor 

Viana - Arlen Santiago - Sargento Rodrigues - Sebast1ao Navarro V1e1ra -
Chico Rafael. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N" 583/99 
Comissão de Administração Pública 
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Relatório 

Por meio da Mensagem n° 56/99, o Governador do Estado encaminhou a 
esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que objetiva suprimir incisos e dar 
nova redação a dispositivos da Lei n° 12.278, de 1996. 

Publicado em 6/10/99, o projeto foi distribuído às comissões competentes 
para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 1 02, do Regimento 
Interno. 

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer pela 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com as Emendas n°s 
1 a 5, que apresentou. " · · 

Cumpre, agora, a esta ·Comissão ·o exame ·do mérito da proposição, 
fundamentado nos seguintes termos. 

Fundamentação 
A proposição tein por escopo alterar a Lei n° -12.278, de 1996, que instituiu 

contribuição previdenciária para o custeio parcial de aposentadoria · de· 
servidores públicos, suprimindo dela a exigência do recolhimento dessa 
contribuição pelos servidores inativos do Estado de Minas Gerais. 

Conforme a exposição · de motivos encaminhada juntamente com a 
mensagem governamental, a 'proposição objetiva adequar a legislação à 
política social do Governo' estadual: relativa ·à previdência dos servidores 
públicos do Estado. 

Ademais, cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal deferiu liminar 
suspendendo a eficácia das disposições legais que autorizavam o desconto 
previdenciário sobre o provento do servidor público inativo dos três Poderes 
da União. 

Sabemos que o déficit previdenCiário, assim como outros déficits públicos, é 
um problema grave que os Estados brasileiros estão enfrentando. A medida 
em exame poderá forçar o Estado a cortar mais despesas, em busca do 
equilíbrio das contas públicas. 

Por outro lado, não consideramos justa a medida que estabelece a 
cobrança de uma contribuição dos aposentados do setor público, o que 
certamente trouxe inegáveis prejuízos a eles. 

Ressalte-se ainda a questão pertinente ao direito adquirido dos servidores 
aposentados, cujo princípio consiste no fato de que as relações realiZadas 
sob o império de uma norma devem perdurar ainda quando tal norma for 
substituída. · u.:· 

Na esteira desse entendimento, oú seja, buscando a segurança das 
relações jurídicas, também defendemos que qualquer sistema de seguridade 
social deve zelar pelo respeito às expectativas de gerações de trabalhadore's, 

I 

~----------------------------------------__J 



654 
já que a segurança tem valor fundamental quando se trata de previdência 
social. 

Finalmente, ressaltamos o parecer exarado pela douta Comissão de 
Constituição e Justiça, por meio do qual, oportunamente, foram apresentadas 
emendas à proposição, as quais, fundamentadas no princípio da isono~ia, 
estenderam aos demais Poderes e ao Ministério Públic'? a medida 
consubstanciada na proposição em análise e determinaram o ressarcimento 
das parcelas correspondentes à contribuição recolhida pelos, servidores 
inativos e demais agentes públicos . inativos dos Poderes do .. E;;!ado, ,_do 
Ministério Público e do Tribunal de Contas. 

A esse respeito, entendemos que o prazo de 90 dias, estabelecido para o 
ressarcimento, dificilmente será cumprido, em face das dificuldades • 
financeiras do Estado. 

Assim, para que o Governo possa honrar esse compromisso propomos, por 
meio da Subemenda n° 1 à Emenda n° 4, a fixação de um prazo 
correspondente ao tempo de contribuição dos inativos. 

Ademais, consideramos que o valor das parcelas descontadas, quando 
ressarcido, deverá ser corrigido, em virtude da desvalorização da moeda, 
proposta também consubstanciada na referida Subemenda n°1. . 

Pelas razões aduzidas, a proposição em pauta é justa, convemente e 
oportuna. 

Conclusão 
Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 583/99 com as Emendas no~ 

1, 2, 3 e 5, da Comissão de Constituição e Justiça, e a Subemenda no 1 a 
Emenda n° 4, da Comissão de Constitui~o e Justiça, a qual apresentamos. 

SUBEMENDA N° 1 A EMENDA N° 4 
Acrescente-se onde convier: 
"Art. .... - As parcelas correspondentes à contribuição previdenciária 

recolhida pelos servidores públicos inativos e demais agentes públicos 
inativos dos Poderes do Estado, do Ministério Público e do Tribunal de 
Contas, a que se referem as normas alteradas nesta lei, lhes serão 
integralmente devolvidas, corrigidas pelos índices da caderneta de poupança, 
no prazo correspondente àquele em que ocorreu a contribuição.". 

Sala das Comissões, 10 de novembro de 1999. . 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Chico Rafael, relator - Doutor Viana 

-Agostinho Patrús- Sebastião Navarro Vieira - Sargento Rodngues. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI W 627/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório O> 
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o projeto de lei em epígrafe, da Deputada Maria Olívia, tem como objetivo 

alterar o art. 12 da Lei no 6. 763, de 26/12/75, e dá outras providências. 
Publicado no "Diário do Legislativo" de 23/10/99, foi o projeto distribuído à 

Comissão de Constituição e Justiça para receber parecer quanto aos 
aspectos da juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o 
art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
No projeto em análise, pretende-se autorizar o Poder Executivo a reduzir a 

carga tributária relativa ao ICMS incidente sobre as operações internas com 
produtos de couro industrializado e seus derivados. 

O tributo a que se refere a proposição em apreço, por força do art. 155, 11, 
da Constituição Federal, integra a receita do Estado, competindo a este 
disciplinar a sua cobrança, Também por força do art. 25 da mesma Carta, de 
1988, cabe aos entes federados, como no caso, adotar as leis que melhor 
atendam aos seus interesses. 

No que tange à iniciativa parlamentar para deflagrar o processo legislativo 
neste caso, ao contrário da Constituição Estadual, de 1967, que limitava a 
atuação do Deputado em matéria de natureza tributária, a atual não impõe 
qualquer limitação nesse sentido. Aliás, o art. 61 do texto vigente legitima tal 
iniciativa. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas·, -- concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 627/99. 
Sala das Comissões, 11 de novembro de 1999. 
Erman6 Batista, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - lrani Barbosa -

Antônio Júlio. · 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES -

-O Sr. Presidente despachou, em 10/11/99, as seguintes· comunicações: 
Da Deputada Elaine Matozinhos, dando ciência à Casa do falecimento da 

Sra. Lairta Maria Roenick Junqueira, ocorrido em 22/10/99, em Conselheiro 
Lafaiete. (-Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Marcelo Gonçalves, dando ciência à Casa do falecimento de 
Wandeir Alves dos Santos, ocorrido em 7/11/99, em Divinópolis. (- Ciente. 
Oficie-se.) 

~~----------------------------------------------~ 
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 13 DE NOVEMBRO DE 1999 

ATAS 
. ' 

ATA DA 92" REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 11111199 
Presidência dos Deputados Anderson Adauto, José Braga, Durv!'IIÃngelo e 

Gil Pereira 
Sumário: Comparecimento- Abertura- 1" Parte: 1" Fase (Expedient~)~Ata

Correspondência: Ofícios - 2". Fase (Grande Expediente): Apresentaçao de, 
Proposições: Projetos de Lei n°s 673 a 676199 c Requerimentos nos 897 a. 
900199 - Requerimentos da Comissão de Direitos Humanos e dos Deputados 
Maria José Haueisen e Edson Rezende - Comunicações: Comunicações das 
Comissões de Administração Pública, de Direitos Humanos e de Meio 
Ambiente e dos Deputados Antônio Andrade, Sebastião Navarro Vieira e 
Eduardo Hermeto - Suspensão e reabertura da reunião - Oradores Inscritos: 
Discursos dos Deputados João Batista de Oliveira, Paulo Piau, Márcio Cunha 
e João Paulo - 2" Parte (Ordem do Dia): 1" Fase: Abertura de Inscrições -
Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimento do 
Deputado Edson Rezende; deferimento - Votação de Requenmentos: 
Requerimentos da Deputada Maria José Haueisen e da Comissão de Direitos 
Humanos; aprovação - Requerimento n° 541199; _aprovação na formao do 
Substitutivo n° 1 - Requerimento n° 434199; aprovaçao com as Emendas n s 1 
e 2 - Requerimento n° 435199; aprovação com a Emenda n° 1 -
Requerimentos n°s 440 e 444199; aprovação - 2" Fase: Palavras d~ Sr. 
Presidente - Discussão e Votação de Proposições: Votação, em turno umco, 
do Projeto de Resolução n° 433199; discursos dos Deputados Marco Régis, 
Durval Ãngelo e Rogério Correia; questões de ordem; votação do Subst~utivo 
n° 1; chamada de votação secreta; rejeição; questão de ordem; votaçao do 
projeto; chamada de votação secreta; aprovação; declarações de vot~ -
Requerimento do Deputado Antônio Carlos Andrada; aprovação ~ Votaçao, 
em 2" turno, do Projeto de Lei Complementar n° 4199; requenmento do 
Deputado Alencar da Silveira Júnior; deferimento; votação do projeto, salvo 
emendas; chamada de votação nominal; aprovação; votação da Emenda no 1;. 
chamada de votação nominal; aprovação; votação da Emenda no 3; chamada 
de votação nominal; aprovação; votação da Emenda n° 4; chamada de.· 
votação nominal; aprovação - Discussão, em 2° turno, do Proje~o de, 
Resolução n° 578199; discurso do Deputado Paulo P1au; apresentaçao da 
Emenda n° 1; encerramento da discussão; votação do projeto, salvo emenda; 
aprovação na forma do vencido em 1° turno; verificação de votação; 
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ratificação da aprovação do projeto, salvo emenda; leitura da Emenda n° 1; 
votação da Emenda n° 1; rejeição - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei 
n° 418199; discursos dos Deputados Doutor Viana, Maria Tereza Lara e 
Agostinho Silveira; apresentação das Emendas n°s 13 a 19; encerramento da 
discussão; encaminhamento do projeto com as emendas à Comissão de 
Administração Pública - Prorrogação da reunião - Discussão, em 1° turno, do 
Projeto de Lei n° 424199; discurso do Deputado Doutor Viana; apresentação 
da Emenda n° 3; encerramento da discussão; encaminhamento do projeto 
com a emenda. à Comissão de Administração Pública - Discussão, em 1° 
turno, do Projeto de Lei Complementar n° 11199; aprovação com a Emenda n° 
1 - Discussão, em 1° turno, do Projeto ·de Lei Complementar n° 18/99; 
encerramento da discussão; discursos dos Deputados Chico Rafael e Antônio 
Carlos Andrada; votaÇão do Substitutivo n° 1 ;'aprovação; declarações de voto 
- Discussão, em 1° turrio; do Projeto de Lei n° 85/99; designação de relator;· 
utilização do prazo regimental pelo relator para emissão do parecer -
Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 229/99; apresentação das 
Emendas n°s 2 a 5; encerramento da discussão; encaminhamento do projeto 
com as emendas à Comissão de Fiscalização Financeira - Discussão, em 1° 
turno, do Projeto de Lei n° 257/99; requerimento do Deputado Eduardo 
Hermeto; aprovação do requerimento- Discussão, em 1° turno, do Projeto de 
Lei n° 284/99; aprovação com a Emenda n° 1 - Discussão, em 1° turno, do 
Projeto de Lei n° 373/99; discursos das Deputadas Maria Tereza Lara e· 
Elaine Matozinhos; apresentação das Emendas n"s 1 a 7; encerramento da· 
discussão; encaminhamento do projeto com as emendas à Comissão de 
Administração Pública- Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 410199; 
apresentação das Emendas n°s 5 a 21; encerramento da discussão; 
encaminhamento do projeto com as emendas à Comissão de Transporte -
Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n• 448199; discursos dos Deputados 
Sebastião Navarro Vieira e Maria Tereza Lara; apresentação do Substitutivo 
n• 2 e das Emendas n°s 2 a 5; encerramento da discussão; encaminhamento 
do projeto com o substitutivo e as emendas à Comissão de Administração 
Pública - Discussão, em 1 • turno, do Projeto de Lei n• 449/99; aprovação -
Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 479199; Requerimento do 
Deputado Luiz Fernando Faria; aprovação do requerimento - Discussão, em 
2" turno, do Projeto de Lei n• 204/99; aprovação na forma do vencido em 1° 
turno, com a Emenda n• 1 - 3" Parte: Leitura de Comunicações -
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 - Bilac Pinto - Cabo Morais - César de Mesquita - Chico Rafael -
Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Di mas Rodrigues - Dinis Pinheiro -: 
Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo 
Daladier- Eduardo Hermeto- Elaine Matozinhos- Elbe Brandão- Elmo Braz~. 
Ermano Batista - Fábio A velar- Glycon Terra Pinto- Hely Tarqüínio- Ivo José 
- João Batista de Oliveira - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo 
de Oliveira - José Henrique - José Milton - Luiz Fernando Faria - . Luiz 
Menezes - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Marco Régis - Maria Olívia -
Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto 
Godinho - Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rêmolo Aloise -
Rogério Correia - Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues - Sebastião 
Costa -Sebastião Navarro Vieira- Wanderley A vila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - Às 14h08min, 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 á leitura 
da ata da reunião anterior. 

13 Parte 
1• Fase (Expediente) 

Ata 
- o Deputado Marcelo Gonçalves, 2°- Secretário "ad hoc", procede á leitura 

da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 
Correspondência 

·_ O Deputado Amilcar Martins. 1 °-Secretário "ad hoc", lê a seguinte 
correspondência: 

OFÍCIOS 
Dos Srs. José Gregori, Secretário de Estado dos Direitos Humanos do 

Ministério da Justiça, e Lúcio Pires de Amorim, Diretor-Geral de Assuntos 
Consulares, Jurídicos e de Assistência a Brasileiros no Exterior, do Ministério 
das Relações Exteriores, em atenção a ofício da Comissão de Direitos 
Humanos (deportação dos Estados Unidos dos Brasileiros Renata Regina 
Reis Vidigal e Daniel Reis Vidigal), trazendo ao conhecimento deste 
Legislativo as informações obtidas pelo Cônsul-Geral Adjunto do Brasil em 
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Nova Iorque a respeito do ocorrido, em entrevista com o Inspetor John 
Mirandona, do serviço de imigração do Aeroporto JFK. (- À Comissão de 
Direitos Humanos.) 

Dos Srs. Paulo Afonso Miranda e Sinval Neves Miranda, Prefeitos 
Municipais de Araponga e Nova Módica, respectivamente, encaminhando 
quadro informativo das obras municipais paralisada. (-À Comissão Especial 
das Obras Municipais.) 

2• 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° 673/99 .. 

Declara de utilidade pública a Associação' dos Deficientes Físicos de 
Uberaba- ADEFU -, com sede no Município de Uberaba. 

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

Físicos de Uberaba- ADEFU -:com sede no Município de Uberaba. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 1999. 
Paulo Piau 
Justificação: A Associação dos Deficientes Físicos de Uberaba - ADEFU -é 

uma associação civil sem fins lucrativos, foi fundada em 5/3/89 e atua em prol 
do deficiente físico na cidade e na região. 

A ADEFU tem por objetivo congregar pessoas portadoras de deficiência 
física para estudar e organizar manifestações e reivindicações; promover a 
melhoria da prestação de serviços públicos e particulares; buscar beneficios 
sociais; promover atividades de desenvolvimento e aprimoramento físico, 
social, intelectual, cientifico e esportivo; representar os associados jurídica e 
extrajuridicamente, em defesa de seu legitimo interesse; propiciar apoio às 
reais necessidades de seus associados e promover encontros, palestras, 
conferências e seminários relacionados com sua educação, habitação, 
reabilitação e integração social. 

Sendo o trabalho da ADEFU na comunidade uberabense uma garantia que 
o portador de deficiência física tem, para continuar a buscar o seu espaço e 
defender oá-seus direitos, por certo terá o reconhecimento deste Poder, que 
lhe concederá o titulo declaratório de utilidade pública. 

~ - Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, 

"' ~ 
<~--------------~------------------------------~~~ 
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e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso 
I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 674/99 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amig9s dos 

Excepcionais- APAE de Respiendor, com sede nesse município. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: ·. . ·' 
Art. 1 o- Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos. 

dos Excepcionais- APAE de Resplendor, com sede nesse município. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições ·em contrário. 
Sala das Reuniões, de novembro de 1999. 
Sebastião Navarro Vieira 
Justificação: São inegáveis os serviços prestados pelas APAEs em todo o 

Estado. Tais entidades são dignas de destaque, notadamente no interior, 
onde sobrevivem graças ao esforço, à abnegação e, sobretudo, ao espírito de 
amor ao próximo de seus dirigentes. 

Sem possuírem orçamento fixo, sobrevivem de subvenções, de promoção 
de eventos rentáveis, de doações e de gestos de pessoas caridosas. 

A declaração de utilidade pública da APAE de Resplendor permitirá que a 
referida entidade se torne apta a implementar projetos maiores para 
desenvolver suas atividades. 

Assim sendo, espero o apoio dos meus pares para a aprovação do projeto. 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, 

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

PROJETO DE LEI N° 675/99 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais- APAE de lnhapim, com sede nesse município. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcionais- APAE de lnhapim, com sede nesse município. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de novembro de 1999. 
Sebastião Navarro Vieira 
Justificação: São inegáveis os serviços prestados pelas APAEs em todo o 

Estado de Minas Gerais, notadamente no interior, onde sobrevivem graças ao 
esforço, à abnegação e, sobretudo, ao espírito de amor ao próximo de seus 
dirigentes. 
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sem possuírem um orçamento fixo, sobrevivem de subvenções, de 
promoção de eventos rentáveis, de doações e de gestos de pessoas 
caridosas. 

A declaração de utilidade pública da APAE de lnhapim permitirá que a 
entidade se torne apta a viabilizar projetos maiores no desenvolvimento de 
suas atividades. 

Assim sendo, espero o costumeiro apoio dos meus pares para a aprovação 
do projeto. . . . 

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

PROJETO DE LEI N° 676/99 •() 
Autoriza o Poder Executivo á permutâr imóvel· de sua propriedade nas · 

condições que especifica. " ' 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica o Estado de Mirias Gerais autorizado a doar terreno de sua 

propriedade situado no Município de Dionísio; com área total de 10.000m2 

(dez mil metros quadrados), confrontando, pelos seus diferentes lados, com 
imóveis pertencentes a Raimundo Dias de Araújo e Pedro Lourenço de 
Godói, devidamente amarrado, por meio de rumo magnético e distância entre 
seu vértice, a partir do marco de pedra, fincado ao pé de uma árvore 
denominada soca-soca, dividindo com terrenos de Pedro Lourenço de Godói 
por este acima até o marco n° 1;. com distância de 120m (cento e· vinte 
metros) de extensão deste em. linha reta ao. marco de pedra no 2, com 
extensão de 1 DOm (cem metros), com terrenos de propriedade de Rarmundo 
Dias de Araújo, deste descendo, vai ao marco de pedra no 3, com extensão 
de 80in (oitenta metros) deste em linha ·reta ao córrego do Barreiro, por este." 
abaixo até a estrada pública, por esta até a ·divisa de Pedro Lourenço de 
Godói, sobe por esta divisa até o arco de pedra, junto ao pé de soca-soca, 
ponto de partida, conforme a escritura de doação, de 5/7/50, Livro de Notas no 
40, às fls. 12 v; 13v e 14, à Associação Habitacional de Dionísio, com sede na 
Rua Senador Milton Campos, 136, Centro, Dionísio. · 

Parágrafo único - O terreno a que se: refere o art. : ~ destina-~e, 
exclusivamente, à construção de càsas populares para fam1has de barxa 
renda. 1 

•• 

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao domínio do Estado no 
prazo de cinco anos a contar da data da. escritura de doação, se não lhe for 
dada a destinação prevista no parágrafo.único do art. 1°. 

Art. 3' - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

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



Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 1 O de novembro de 1999. 
Ivo José 
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Justificação: A referida área foi doada ao Estado pela Prefeitura Municipal 
de Dionísio, com o propósito de ali se instalar uma escola estaduaL Apesar de 
ter iniciado a construção, o Governo do Estado não concluiu a obra, 
deixando-a abandonada e sem os cuidados necessários. Como não havia 
utilização da referida área, um grupo de agricultores carimies construíra~ ~~~ " 
as suas residências há cinco anos, passando a investir er11 melho_ra_me~tos 
por meio da Associação Habitacional de Dionísio, entidade essa que se .. 
destina a ajudar pessoas carentes em programas de casa própria. Para 
garantir a posse dos lotes onde residem, a Associação pleiteia a 
regularização da área, atendendo às famílias ali residentes. 

Por esses motivos, contamos com a aprovação da matéria por todos os 
nobres pares. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização 
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, ele o art. 102, do Regimento 
Interno. 

REQUERIMENTOS 
N° 897/99, da Comissão de Política Agropecuária, solicitando seja 

formulado apelo ao Presidente da EMATER-MG, com vistas à redução da 
taxa cobrada de produtores e trabalhadores rurais da área mineira da 
SUDENE, referente a serviços de análise e avaliação de processos de 
outorga de água. (- À Comissão de Política Agropecuária.) 

N° 898/99, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja formulado 
apelo ao Secretário da Justiça, com vistas à transferência dos detento:; 
condenados da cadeia pública de Betim para uma penitenciária. (- A 
Comissão de Direitos Humanos.) 

W 899/99, da Comissão Especial das Construtoras, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário da Fazenda, com vistas a que encaminhe à 
Comissão as informações que menciona, relativas ao débito das construtoras 
de julho a dezembro de 1998. 

N° 900/99, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário da Segurança Pública, com vistas a que 
encaminhe à Casa cópia do relatório do inquérito policial que apurou a 
responsabilidade pelas mortes ocorridas na localidade de Bandeirinhas. (-
Distribuídos à Mesa da Assembléia.) 

- São também encaminhados á Mesa requerimentos da Comissão de 
Direitos Humanos e dos Deputados Maria José Haueisen e Edson Rezende. 
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Comunicações 

_ São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de 
Administração Pública, de Direitos Humanos e de Meio Ambiente e dos 
Deputados Antônio Andrade, Sebastião Navarro Vieira e Eduardo Hermeto. 

Suspensão da Reunião 
o Sr. Presidente - A Presidência vaí suspender a reunião por 20 minutos 

para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação da matéria 
constante na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos. 

-· Reabertura da Reunião 
o Sr. Presidente (Deputado Durval Ângelo) - Estão reabertos os nossos 

,,, ~ ·t -trabalhos. · 
Oradores Inscritos < •> · J 

o Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado João Batista de Oliveira. ·• 
o Deputado João Batista de Oliveira - Caro Presidente, ·Deputado Durval 

Ângelo, Deputados, caros colegas, povo que nos visita; volto a esta tnbuna 
para alertar sobre o que Minas está prestes a perder. Está, praticamente, com 
o destino selado a entrega do CEASA e da CASEMG ao Governo Federal-
como pagamento de juros da dívida do Estado. A nossa preocupação se volta 
para o mercado livre do produtor. No CEASA de Minas Gerais, o produtor 
comercializa diretamente seu produto, é uma cen_tral de abastecimento que 
sequer passa na porta do Tesouro do Estado. E auto-suficiente nas suas 
ações. 

Como Presidente da Comissão de Agropecuária, estamos defendendo o 
CEASA, a CASEMG e empresas· do sistema operacional da agricultura. Se. 
não houver um caminho de volta, temos uma proposta a fazer ao Governo do 
Estado: que, ao entregar o CEASA e a CASEMG, preserve a política pública 
de abastecimento. Isso é possível através da legislação em vigor, contando, 
inclusive com o trabalho eficiente do ex-Presidente da Comissão de· 
Agropec~ária, Deputado Paulo Piau. O mercado livre do produt~r ne_cessita 
de uma política pública de abastecimento, porque, como rnstalaçao físrca, ele 
jamais vai sobreviver se não for respaldado por uma política pública de 
abastecimento. Solicito, Sr. Presidente, que seja exibido um vídeo de alguns 
minutos, mostrando para os colegas Deputados, para o povo que assiste à 
TV Assembléia o que significa, hoje, o mercado livre do produtor. . . 

Tivemos a oportunidade de visHàr hoje; com os Deputados Dalmo Rrberro 
Silva, Chico Rafael, Dimas Rodrigues e João Paulo, o CEASA, co~firmando e 
reafirmando, para nós mesmos, que o mercado livre do produtor e o orgulho 
da política de abastecimento de Minas Gerais, que precisa ser preservada. 
Que se entregue o CEASA, mas se preserve o mercado livre do produt(,lr, 

~L-----------------------------------------------~----
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para que possa continuar prestando esse serviço, que é da melhor qualidade, 
da maior importância para o povo de Minas Gerais. Sr. Presidente, soliCito 
que seja mostrado o vídeo. . ..; , , 

- Procede-se à exibição do vídeo mencionado. · · , . •. 
. O Deputado João Batista de Oliveira- Sr. Presidente, gostari~ de ~nformar a 
todos que esses filmes foram produzidos hà muitos m7ses e nao tem nada a 
ver com a campanha de resistência contra a entrega do CEASA. ~. da q 
CASEMG para o Governo Federal. Portanto, . são documentanos, 
testemunhos isentos da função social que exerce, hoje, o CEASA de M1nas 
Gerais, cumprindo o seu papel de abastecimento, tirando do mercado o 
especulador, o atravessador e permitindo ao próprio produtor comerc1al1zar 
diretamente o seu produto. . 

Queria também lembrar a todos que, em São Paulo, a CEAGESP fo1 
entregue ao Governo Federal, e, hoje, o produtor nem passa na porta, porque 
é obrigado a vender para o especulador, o atravessador, que comerc1ailza o 
seu produto. Independente de supersafra ou não, o preço dos produtos, em 
São Paulo, não abaixa. 

o Deputado João Paulo (em aparte) - Nobre Deputado João ~alista de 
Oliveira, pela segunda vez assistimos a essa matéria, já que hoje, as 7 horas 
da manhã, estivemos no CEASA, e exibiram essa reportagem. 

Nobre Deputado João Batista de Oliveira, o CEASA é um pedaço de Minas 
Gerais, e não queremos ver esse pedaço importante sendo entregue ao 
Governo Federal. 

É muito estranha essa aquiescência, esse namoro do Governo Federal com 
Minas Gerais, a essa altura. Se a venda do CEASA fosse boa para Minas é o 
Governo Federal não haveria de querê-ta. Está permitindo essa operaçao, 
concordando em recebê-la, exatamente porque isso prejudica muito o 
Governador do Estado, que é o melhor candidato deste País à Presidência da 
República nas próximas eleições. 
· Então nós, que nos perfilamos na base de sustentação e apoio do Governo 
Estadual, temos o dever de alertar o Governador do Estado, Dr. Itamar 
Franco, e solicitar-lhe, fazer-lhe um apelo para que não aliene o CEASA, qu~ 
é um pedaço importante de Minas Gerais, porque, certamente, ISSO !rara. 
reflexos negativos não só para a economia, o bolso do consum1?or, mas 
também para sua campanha rumo ao Governo Federal, rumo a Bras1ila, como 
tanto queremos. Obrigado. . 

O Deputado João Batista de Oliveira - Caro Presidente, para concluir, 
gostaria de agradecer a V. -Exa. a reabertura da reunião, permitindo que 
informássemos o povo de Minas Gerais sobre ma1s esse desastre que pode 
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vir a acontecer. 

Em qualquer país do mundo, abastecimento é questão de segurança 
nacional, haja visto que, na França, os "CEASAs" têm o nome de Mercado de 
Interesse Nacional - MIM. Isso mostra que o Secretário da Fazenda e o 
Governo do Estado, ao analisar essa questão, estão considerando 
simplesmente seus bens imóveis, e não a função social dessas empresas 
como empregadoras, geradoras de riquezas no Estado de Minas Gerais. 

Há pouco mais de uma década, o Estado de Minas importava 60% de sua 
produção de hortifrutigranjeiros. A partir da incrementação do CEASA, Minas 
Gerais passou não só a ser auto-suficiente como também a ser exportadora 
de hortifrutigranjeiros, que empregam, em mais de 400 municí~ios do Estado, 
890 mil pessoas. 

Agradecemos, Sr. Presidente, e pedimos desculpas aos colegas Deputados .. 
por não podermos conceder aparte. Mais uma vez reafirmamos o nosso 
compromisso de lutar pelos interesses maiores de Minas Gerais. Obrigado. 

O Sr. Presidente (Deputado Durval Ângelo) - Aproveitamos a oportunidade 
para nos solidarizar com a luta de V. Exa. e outros parlamentares contra a 
venda do CEASA, deixando bem claro que sua privatização prejudicará, em 
muito, o Município de Contagem. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Paulo Piau. 
O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhores 

presentes nas galerias, imprensa, ocupamos esta tribuna com o objetivo de 
parabenizar o Governo Itamar Franco. Acho que temos procurado, nesta 
Casa, fa.i:er uma Oposição consciente, ao longo de quase um ano de 
trabalho. Temos criticado as ações do Governo com as quais não 
concordamos, mas, por outro lado, aplaudido tudo aquilo que faz de correto 
para o desenvolvimento da sociedade mineira. Desta vez, referimo-nos ao 
Decreto n° 40.640, de 14/10/99, que institui novamente o seguro agrícola para 
o Estado de Minas Gerais. Essa medida do Governo nasceu como proposta 
desta Casa, na Comissão de Política Agropecuária, numa audiência pública 
em que pedimos a presença da Companhia de Seguros do Estado de São 
Paulo - COSESP -, das organizações dos produtores, dos trabalhadores de 
outras companhias de seguro do Estado de Minas, inclusive dos ex-
funcionários da BEMGE Seguradora, que realizou, por vários anos, esse 
trabalho no nosso Estado. Portanto, hoje, oficialmente, o Governo Itamar 
Franco abre as portas para a Companhia de Seguro Agrícola do Estado de 
São Paulo. Naquele momento, quando da audiência pública, sugerimos que 
talvez não fosse interessante abrir uma nova companhia de seguros em 
Minas Gerais apenas porque uma companhia pequena poderia não ser viável. 
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E a COSESP já estava trabalhando nos Estados de São Paulo, do Paraná, do 
Mato Grosso do Sul e, informalmente, de Minas Gerais, com alguns 
produtores selecionados. O decreto do Governador Itamar Franco abre o 
Estado de Minas Gerais à COSESP, para que aqui atue, fazendo o seguro 
para nossos produtores rurais. Quem não tem relação mais próxima com a~· 
área agropecuária talveZ não entenda bem a importância do seguro. A . 
atividade agropecuária é de altíssimo risco, sujeita à falta e ao ~xcesso d:. 
chuvas às ventanias às geadas. Mais importante até do que o credito rural e 
o segu;o rural. Esta~os lendo uma. matéria publicada no "Mi~as Gerais", 9ia" 
30, e queremos parabenizar o Secretário de Estado Raul Selem, que recebeu 
o Presidente da COSESP para os acertos operacionais. Vemos aqUI as taxas 
que a COSESP cobrará do produtor. Evidentemente, queremos a presença 
da companhia de seguros, mas vejo algumas taxas extremamente altas, que 
esperamos, ao longo do tempo, possam ser negociadas. Vejam os senhores: 
para segurar uma lavoura de algodão, uma taxa de 7% sobre o valor 
segurado. 

Portanto, uma taxa bastante alta; hoje, 7% é considerado um lucro bastante 
razoável, em qualquer atividade econômica. Assim, é uma parte do lu~ro -
hoje, tâo diminuído na atividade agrícola - que o produtor a1nda lera de 
dispensar para o seguro. De qualquer forma, é preferível pagar uma taxa 
maior a nâo ter a cobertura agrícola. Para se plantar o algodão irrigado, como 
evidentemente o risco diminui, a taxa é de 5%; para se produzir o milho 
irrigado, 3,5%. Portanto são taxas que consideramos elevadas. Mas, repito, 
queremos aplaudir, sim, a presença aqui da COSESP, que, trabalhando no~ 
Estados de Sâo Paulo, Mato Grosso, Paraná e, agora, Minas Gerais, podera 
se transformar em uma companhia maior, que, evidentemente, poderá fazer 
um seguro diferente do PROAGRO - que é aquele seguro federal que, na 
verdade, segurava o crédito, mas nâo segurava a atividade agrícola. Então, 
esse é um motivo de alegria e a razão pela qual estamos parabemzando o 
Governador Itamar Franco. 

Mas também é importante trazer informaçôes para toda a comunidade 
mineira. Assim, quero dizer que, em vez de termos aqui a COSESP, quem 
sabe, a Seguradora BEMGE não poderia estar, à época, operand~ com o~ 
Estados de São Paulo, do Paraná, do Mato Grosso do Sul e de Go1as. Isso e 
0 que seria desejável: que Minas Gerais assumisse os serviços nos Estados 
vizinhos. Mas por que a Seguradora BEMGE praticamente extmgu1u_ esse 
serviço aos produtores rurais? Há uma razão, e acho que sempre _e_ bom 
resgatar a informação, voltar ·na tempo e analisar o porqué de essa at1v1dade 
ter sido extinta, independentemente do fato de o BEMGE ter s1do pnvat1zado -

J 

z 
<( 
I .. 

u 
~ 
ê 
~ .. , .. 
i!' 

'<( 

667 
pois, na verdade, isso aconteceu bem antes dessa privatização. Há uma 
razão única: à época do Governo Newton Cardoso, aquela parcela de 
recursos que eram garantidos ao Instituto de Resseguros do Brasil - IRB -, 
que coordena essa atividade em nível nacional, foi sacada, do seguro, para o 
SERVAS. Não queremos discutir a importância do SERVAS; ele é muito 
importante; mas poderíamos discutir, sim, se essa parcela de recursos 
aplicada no seguro agrícola - que, sem dúvida alguma, é e sempre foi a 
principal atividade econômica do Estado de Minas Gerais - poderia ter sido 
sacada pelo Governo Newton Cardoso e jogada para o SERVAS. Não tenho 
dúvida de que isso jamais poderia ter acontecido. Portanto, àquela época, 
próximo aos an'os 90, o então Governador Newton Cardoso prestou-nos um 
desserviÇó. Se eie não tivesse feito, pelo embalo em que a Seguradora 
BEMGE estava à,. época, talvez ela estivesse ocupando o lugar--que -a 
COSESP está oCÚpando, hoje, em Minas Gerais e em toda região do Centro-
Sul, e mesmo do Brasil Central. . l · ' · 

Portanto, fica aqui esse registro, mas também um registro de parabéns ao 'l 
Governo Itamar Franco, por esse decreto, por essa ação. n 

O Deputado Sebastião Costa (em aparte) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, fi_ 

quero cumprimentar V. Exa., Deputado Paulo Piau, mesmo porque não é 
surpresa a preocupação que V. Exa. tem revelado para -com a classe 
prodútora deste Estado e até deste Pais. Neste momento, revela, uma vez 
mais, sua sensibilidade: quando o Governo acerta, nós, do PFL,- temos a 
grandeza de reconhecer que acertou; quando erra, temos também a coragem 
cívica de alertar para isso. 

Por isso, quero cumprimentar V. Exa., e dizer que eu, que sou originário da 
zona rural, posso afiançar a importância das colocaçôes que o ilustre 
Deputado_ acaba de fazer dessa tribuna, no que se refere ao seguro para 
atividade rural. Obrigado. 

O Deputado Paulo Piau - Obrigado, Deputado Sebastião Costa. Gostaria de 
passar para um segundo assunto, mas não poderia deixar de solidarizar-me 
com o Deputado João Batista de Oliveira, que empunhou a bandeira contra a 
privatização, pura e simples, do CEASA e da CASEMG. Na época em que 
esse projeto passou por esta Casa, tivemos o cuidado de colocar o chamado 
mercado livre do produtor, que é um espaço localizado no CEASA. Não se 
pode jamais pensar em privatizar esse espaço, sob pena de deixarmos os 
pequenos produtores desamparados e sem informação de preço e de 
mercado, ou seja, sem saberem que produto está sendo mais demandado 
pelos consumidores. Portanto,' se essa privatização for feita, como estamos 
sabendo pór meio da imprensa, tenho certeza de que Minas Gerais 
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desestimulará, sobretudo, os pequenos hortigranjeiros. Precisamos de, cada 
dia mais, incentivá-los. Gostaria de parabenizá-lo, porque V. Exa. está 
trazendo, juntamente com a Secretaria da Agricultura, um contraponto para 
que os mineiros reflitam sobre essa ação, para que seja tomada de maneira 
madura e consciente, e não atabalhoadamente, como estamos presenciando. 

Gostaria de aproveitar esses minutos finais para trazer um assunto, 
também, de extrema importância. Desta vez, infelizmente, trago uma critica 
ao Governo do Estado. Recentemente, houve uma reunião, aqui, com as , 
pessoas· envolvidas com a saúde em· Uberaba. A parte de ate~dimento ··do.· 
nosso hospital-escola, ligado à Faculdade de Medicina, está na imi.nê~.cia de.., 
ser fechada. Esse hospital-escola não atende só á cidade de Uberaba, mas 
também a todo o Triângulo Mineiro e, em determinados casos, até ao Norte 
de São Paulo, ao Sul de Goiás e ao Mato Grosso. Portanto, trata-se de um 
hospital de suma importância, sobretudo com relação aos casos especiais de 
saúde do Estado de Minas Gerais. Sabemos que o Governo Federal repassa, 
para os Estados, recursos financeiros do SUS. A Secretaria da Saúde faz a 
distribuição desses recursos em nível do Estado. Temos algun_s números, q~e 
não poderão ser apresentados, por falta de tempo, que nos dao a 1nformaçao 
de que o Triângulo Mineiro, especificamente Uberaba, está sen~o prejudicado 
com o repasse dos recursos que vêm do Governo Federal. E interessante 
que, para a primeira reunião, fomos convocados, mas, para a segunda, não. 
Aliás, recebemos um recado, por parte do gabinete do Secretário da Saúde, 
dizendo que a nossa presença não seria desejável naquela reunião. Não me 
importei com isso, porque só participo quando posso ajudar. Quando pos~o 
atrapalhar, a minha ausência é desejável. Fomos, então, convidados a_ na? 
estarmos presentes naquela reunião. Como um Deputado da Opos1çao e 
convidado a não estar presente em uma reunião que resolveria um problema 
relacionado com a saúde, tão importante, e de um hospital tão importante 
como é o hospital-escola de Uberaba, pensamos que a solução estivesse 
pronta e definida. Lamentavelmente, nenhuma solução houve nessa reunião, 
que envolveu a Secretaria da Saúde, dois Deputados representantes de 
Uberaba, nosso Presidente Anderson Adauto e o Deputado Adelmo Carne1ro 
Leão. Gostaria de dizer que começa a nascer, novamente, no Triângulo, um 
movimento separatista, que é secular. Há mais de 100 anos, o Triângulo 
Mineiro reclama pelas ações e pela atenção do Governo do Estado. 
Particularmente tenho uma posição definida com relação a esse aspecto. 
Defendo uma r~distribuição geopolítica do nosso Pais. Na verdade, o Pais é 
uma colcha de retalhos. Estamos, ainda, com as divisões baseadas nas 
capitanias hereditárias. Portanto, essa divisão não é lógica. Assim, sou 
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obrigado a não defender, como parlamentar, pura e simples~ente, a divisão 
do Triângulo, mas, a partir do momento que M1nas Gera1s e vetada nessa 
alocação de recursos que são devidos ao Triângulo, a própria comunidade já 
começa a se movimentar. 

Gostaria de chamar a atenção do Governo do Estado quanto ao aspecto de 
que não queremos alimentar o movimento, não queremos falar mal, não 
queremos reclamar .. Queremos, sim, tudo aquilo que. é d:>vido ao nosso 
Triângulo, tudo que e devido a nossa Uberaba. Se ass1m nao for, seremos, 
como representantes. daquele povo, obrigados sempre a subir nesta tribuna 
para ficar do lado do nosso povo. Para nós,. o povo do Tr~ãngulo, o qual : 
representamos, é muito maior do que qualquer Interesse do propno Estado d~ · 
Minas Gerais. ' 

Peço ao Sr. Secretário da Saúde que cumpra a ·sua responsabilidade de ; 
atender com justiça o Triângulo. 

o Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Márcio Cunha. 
o Deputado Márcio Cunha - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, ilustres visitantes, ocupo hoje esta tribuna, para lembrar aos 
ilustres companheiros que, na próxima terça-feira, às 18 horas, finda-se o c 
prazo para o recebimento das emendas em relação à proposta orçamentária ·• 
do Governo Estadual para o ano que vem. · · · 

Em comum acordo com os relatores do orçamento e em consonância com 
uma comunicação que fez a Comissão de Fiscalização Financeira e :·· 
Orçamentária ao Presidente da Casa, concluímos que seria fundamental que 
todos nós cumpríssemos esses prazos, em . função do acúmulo de matéria 
que temos para apreciar até o final do ano. A proposta de lei orçamentária, 
sem dúvida alguma, tem prazos regimentais e constitucionais que precisam 
ser cumpridos. 

Outra questão que também trago para a consideração dos ilustres 
Deputados é que, amanhã, esta Casa fará realizar, numa ação conjunta com 
o Governo Estadual, a última audiência pública do Orçamento Participativo do 
Estado de Minas Gerais para o ano 2000. Como membro da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária, participamos de diversas reuniões. 
Fizemos coro com todos os Deputados desta Casa no sentido de que seria 
muito importante que houvesse um processo absolutamente transparente em 
relação à questão do orçamento participativo. . 

"Mutatis mutandis", foi estabelecido também pelo Governo anterior, atraves 
do que esta Casa chamou de audiência pública, um compromisso deste 
Poder no sentido de realizar e participar das reuniões. Infelizmente, não 
houve, por parte do Executivo, o mesmo concurso e patrocínio, diria até o 
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' ' mesmo respeito, em relação às audiências públicas. Essa é a razão por que i 

· encontramos, no início deste ano, grande parte dos Deputados, e até mesmo 
das comunidades, sem alento e sem esperança de que, efetivamente, esse 

·orçamento participativo possa vingar. 
Quero dizer que, a despeito das dificuldades de recursos para implementar 

essas inúmeras obras e prioridades estabelecidas nas diversas regiões do 
Estado de Minas Gerais, pelo menos, o Estado faz hoje um diagnóstico mais 
realista e participativo no que diz respeito à comunidade. Nesse sentido, não 
temos dúvidas de que esse é um grande avanço. Portanto, venho convidar os 
Srs. Deputados para que aqui estejam conosco, amanhã, participando de 
mais uma etapa do orçamento participativo do Estado de Minas Gerais. 

Queria, também, Sr. Presidente, já que ontem não pude estar no Plenário 
fazer coro com aqueles Deputados que lamentaram a decisão da Câmara 
Municipal de Belo Horizonte em relação ao plano diretor e à Lei de Uso e 
Ocupação do Solo, instrumentos em que tive a oportunidade de votar, 
juntamente com os companheiros Rogério Correia e João Paulo. Percebemos 
que está havendo um grande equívoco em relação a esta questão e à 
proposta da Câmara de tornar o Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural 
da Prefeitura de Belo Horizonte apenas um conselho consultivo. Esse não é o , 
caminho. Quando Secretário de Cultura e Turismo, em 1986, coube-nos 
elaborar o primeiro regimento interno do Conselho Deliberativo do Patrimônio 
Cultural da Prefeitura de Belo Horizonte e dar posse aos membros -desse . 
órgão. Nesses dois últimos anos, enquanto Vereador, tive a oportunidade de ) 
participar desse Conselho. Dizíamos que o que lhe faltava para trabalhar de, 
forma mais transparente era o estabelecimento definitivo de critérios para o . 
processo de tombamento em nossa cidade. Através de nossa insistência, 
chegamos a fazer cerca de quatro reuniões, muitas delas longas, para 
estabelecer esses critérios . 

. Belo Horizonte é extremamente jovem, considerando-se a sua importância r. 
e grandeza. Nesses últimos anos, cresceram junto com a cidade inúmeros 
problemas que a tornaram de difícil administração. Entretanto, a preservação 
de nosso patrimônio é um compromisso cultural e dever de cidadania de 
todos nós, belo-horizontinos. Ninguém ama o que não conhece, e, através da 
preservação de nossa história, poderemos conhecer e amar mais nossa 
cidade. 

O Deputado Edson Rezende (em aparte)' - Muito obrigado, Deputado 
Márcio Cunha. Esse assunto é extremamente importante. A questão da 
verticalização das Capitais tem trazido problemas sérios com relação à 
qualidade de vida e à saúde da comunidade_ A matéria do "Estado de Minas" 
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coloca algumas questões que nos trazem preocupação. O Presidente do 
Instituto dos Arquitetos do Brasil, Leonardo Castriota, diz que a aprovação da 
emenda "frankenstein" é "conseqüência de interesses escusos, má 
assessoria ou desconhecimento dos Vereadores". ·Isso nos coloca uma 
situação importante, e a Assembléia Legislativa tem que entrar nesse 
processo de discussão. 

Devido a esse fato e à nossa preocupação, estamos apresentando um 
requerimento, solicitando que seja destinada a 1• Parte da próxima reunião 
ordinária a receber as autoridades que relaciona, com o objetivo de se discutir 
0 projeto que muda a Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo de Belo 
Horizonte. As autoridades são os. Srs. Célio de Castro, Prefeito Municipal de 
Belo Horizonte;· César Masci, Presidente da Câmara Municipal de Belo. -
Horizonte; LeOnardo Castriota, Presidente do Instituto dos Arquitetos do· .: 
Brasil, e Marilton Borges, Presidente da Associação de Moradores do Bairro • 
Santa Terezá • ~o 

Este é um momento importante, Deputado Márcio Cunha - que é de Belo--
Horizonte e participou da elaboração dessa lei -, para que façamos uma -·. 
discussão aberta sobre esse assunto, aproveitando a presença dos •. 
Deputados, que, naquela época, eram Vereadores, com o objetivo . de 
esclarecer todas essas qüestôes. Não podemos deixar que uma Capital como 
esta seja verticalizada, como está sendo proposto pela Câmara Municipal. 
Muito obrigado. --

O Deputado Márcio Cunha - Muito obrigado, Deputado Edson Rezende. 
Concedo aparte ao Deputado João Paulo, que era o Presidente da Casa na 
época em que votamos e aprovamos essa lei. 

O Deputado João Paulo (em aparte) - Nobre Deputado Márcio Cunha, V. 
Exa. lembrou-me bem de algo que não posso esquecer, pois o destino 
conferiu-me a oportunidade de ser, naquela época, não só Presidente da 
Câmara, mas também de duas comissões, a do Plano Diretor e a da 
formulação da nova Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo de Belo 
Horizonte. Demos à Capital - resgatando um compromisso e um dever nosso 
- um presente no seu centenário, essas ·duas leis, que foram as mais 
importantes já votadas na Câmara Municipal. Para isso, realizamos 
audiências públicas no PIC Pampulha, no SINDUSCON, na Associação 
Comercial, na CDL, no Teatro Marília, no Aeroporto Carlos Prates, com o 
objetivo de ouvir a sociedade. Os cidadãos, individualmente, foram 
considerados, uma vez que nos enviaram sugestões. Examinamos tais 
sugestões e acatamos grande parte delas. 

No entanto, na calada da noite, de um momento para o outro, uma emenda 
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- que foi a Plenário sem parecer de nenhuma das comissões, sem que a 

. maioria dos Vereadores fosse ouvida - foi aprovada, ret1rando aquilo que 
demos de presente a Belo Horizonte e impondo um retrocesso muito grande à 
sociedade da Capital. . 

Nobre Vereador Márcio Cunha, ou melhor, Deputado Márcio Cunha - ainda 
somos Vereadores honorariamente, porque estamos em nosso primeiro ano 
como Deputados e teríamos mais um ano de mandato _como Vereadores, e, 
portanto, é perdoável, vez por outra, essa falha de memona, esse ato falho de 
nos citarmos reciprocamente como Vereadores -, quanto ao Conselho e ao 
património histórico, acho que o Conselho exagera num caso e noutro. Ass1m, _ 
gostaria de propor, quando houver o tombamento de u_m imóvel, que a •: 
Prefeitura conceda, automaticamente, isenção do IPTU, alem de adotar uma : 
política de restauração, e não tombe irresponsavelment~, deixand~ que o 
imóvel seja destruído com o passar do tempo. Essa e uma poht1ca de 
irresponsabilidade com o patrimônio histórico mu~icipal. Pr;c1samos sugem 
aos nossos edis que implementem essa proposta na Camara MuniCipal, 
porque a situação não pode continuar como está. Além disso, a proposta 
aprovada não pode ser aceita. Parabéns a V. Exa. . 

o Deputado Miguel Martini (em aparte)- Agradeço o aparte e paraben~zo V. 
Exa. pela fala. Gostaria de dizer que repudiamos esse _absurd~, ou melhor, 
dois grandes absurdos. O primeiro - o maior de todos -_e que f01 votada u~~ 
emenda "frankenstein". Independentemente de qual SeJa essa emenda, Ja e 
uma agressão ao próprio Poder Legislativo. Segundo o ditado "casa de 
ferreiro, espeto de pau", nós, que somos os encarregados de fazer a Le1 
Orgânica dos Municípios ou a C~mstituição do Estado, vamos fenr a 
Constituição e o Regimento Interno. E um absurdo. 

A segunda questão diz respeito ao fato de esses mesmos Vereadores, que 
têm a suspeita de que houve benefícios daqui e dali, arvorarem-se_ no d1re1to, 
como se tivessem autoridade moral, de investigar a Casa Leg1slat1va do 
Estado de Minas Gerais, esta Casa Legislativa. Portanto, gostaria que esses 
Vereadores fizessem uma autocrítica, uma análise. Aqueles que se arvoraram 
na condição de investigadores- o que está debaixo quer inves~igar o que está 
em cima - deveriam, agora, fazer uma investigação interna. A1, certamente, a 
sociedade desejará saber por que foi aprovado um projeto "frankenstein", em 
que há muito dinheiro envolvido, principalmente do setor imobiliário. 

Para finalizar a terceira questão: é que estamos vendo entrar governo 
socialista, gove'rno de direita, governo de esquerda, e ninguém _dis~ute um 
projeto, um planejamento estratégico para Belo Honzonte. Nmguem e cap~ 
de mobilizar a sociedade para discutir esse assunto. Talvez, numa d1scussao 
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com ela, se possa concluir que determinado setor seja verticalizado e outros 
não. Pode ser que se descubra qual a vocação da cidade de Belo Horizonte; 
sabemos que ela vira uma cidade-fantasma à época das férias. Temos 
estudos publicados recentemente no "Estado de Minas" segundo os quais os 
alunos da universidade fizeram um levantamento para saber a vocação da 
cidade. 

Então, não basta corrigir esses erros, mas devemos discutir o assunto para 
saber qual a vocação desta cidade, para, depois, discutirmos o planejamento 
estratégico e acabar com o oportunismo desses Vereadores. 

o Deputado Márcio Cunha - Sr. Presidente, só gostaria de concluir o meu 
discurso, dizendo que estou falando aqui de critérios. Esse é o grande 
problema. . ' 

o caso do patrimônio deliberativo cultural, é üm equívoco tirá-lo como-:> 
deliberativo. O certo é estabelecer os ·critérios de tombamento. E isso, já 
havíamos conseguido. ' 

Em segundo lugar, trabalhamos durante anos para que tivéssemos critérios 
em relação à lei de ocupação do uso do solo, para não fazer o que fazíamos 
0 tempo todo, que era emendar, emendar, emendar a lei. Houve critérios por 
meio da nova lei do uso do solo e do plano diretor, portanto é um equívoco 
haver um retrocesso como esse. Muito obrigado. 

• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado João Paulo. 
O Deputado João Paulo - Sr. Presidente, colegas Deputados, venho à , 

tribuna falar sobre o que ocorreu hoje na reunião extraordinária da Comissão ·' 
de Defesa do Consumidor e pediria ao Sr. Presidente que me honrasse com a 
sua atenção, porque desejo reproduzir alguns dados importantes. 

Sei que a mim me basta o direito de falar, mas sem abusar da sua bondade 
e levando em conta que V. Exa. tem interesses relevantes sobre o assunto, 
uma vez que aquela reunião extraordinária ocorreu em virtude de 
requerimento de V. Exa., gostaria de contar com a sua atenção:· 

Naquela reunião extraordinária, o que acabou sendo- reproduzido pelas 
informações é que estamos vivenciando hoje um escândalo nacional, em 
virtude desse reajuste abusivo do álcool, em mais de 30%. 

A conclusão inevitável a que chegamos, caro Presidente, é que o Governo 
Federal se aliou aos produtores de álcool, aos atravessadores, melhor 
dizendo - porque eles têm muito poder de barganha -, para destruir o Pró--
ÁlcooL Os atravessadores, em nome do setor de produção, pediram esse 
reajuste de pronto, e ele foi concedido pelo Governo Federal também de 

_pronto, pois desejava retirar uma fatia de tributo maior desse produto, e o 
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resultado foi a condução ao descrédito do programa do Pró-Álcool, que é uma 
fonte preciosa de energia alternativa, empregando tecnologia genuinamente 
nacional. Interesses escusos, repito - e já disse isso ontem -, no caso da 
Câmara Municipal e, agora, em termos de Brasil. Interesses escusos que 
nortearam essa decisão do Governo Federal e esse segmento do álcool, para 
que o Brasil continue refém da importação de petróleo e de tec~ol_ogia de 
prospecção de petróleo que se faz no País, abandonando o Pro-Aicool .": · 
mantendo a política entreguista, que muitos chamam de neohberal, m<:ls Ja 
cansei de dizer que, na minha conceituação, é de neocolonialismo. E~q~anto 
o colonialismo clássico, aquele da época em que . o Brasil era coloma_ de 
Portugal, materializava-se através de uma intervenção geopolítica do ;e• de 
Portugal, hoje vivenciamos um colonialismo que se efet1va atraves. da 
dominação financeira e do tráfico de influência das comumdades financeiras 
econômicas e dos governos de outros países. . .. 

Lamentavelmente, no momento em que trabalhávamos e esta Assemble1a 
Legislativa, na figura do seu Presidente, empenhada estava no resgate do 
Programa do Álcool e de políticas regionais que pudessem restabelecer esse 
Programa, vem esse tiro, um tiro no pé, dado pelos usineiros, mas ~1sparado 
com a aquiescência e a mão do Governo Federal. Por sinal, ele nao. esteve 
presente nessa audiência, embora tenha sido convidado por intermed1o da 
Agência Nacional de Petróleo. O Sr. David Zimberstein(?) não se d1gnou a 
comparecer nem enviou representante, o que foi lamentável,. porque a s_ua 
presença seria muito importante para esclarecer qual a efet~v~ pretensao, 
qual 0 efetivo compromisso do Governo Federal para com o Pro-A!cool e co":' 
o consumidor brasileiro, porque isso não está provado. O que esta provado e , 
0 descompromisso. Se compromisso houvesse, não teria liberado esse 
reajuste extorsivo. • . 

E digo mais: o Ministério da Justiça esteve presente atreves da Secretana 
. de Direito Econômico e não concorda com o reajuste, mas se sente 
impotente, incapaz de neutralizar, de fazer recuar esse reajuste efetivado no 
preço do álcool, o que é lamentável. E o consumidor é que sai perdendo. E o 
Pais também. · 

Um programa tão importante como o Pró-Álcool utiliza tecnologia brasileira, 
absorve mão-de-obra dos camponeses brasileiros, dos cidadãos que se 
dedicam à agricultura, que, certamente, irão pagar também um_ preço por 
isso, além dos consumidores, em razão do desemprego que sera levado ao 
campo, do desestímulo, do sucateamento de um projeto maravilhoso, de 
independência do Brasil -- sim, de independência por via da energ•a 
alternativa, que é o álcool -, um programa com tecnologia própria. Esse s1m, 
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vai para o ralo. E o Governo Federal, mais uma vez, mostra-se insensível aos 
nossos clamores e se joga, mais uma vez, nos braços dos especuladores 
estrangeiros, da comunidade financeira internacional, ficando de costas para 
0 povo brasileiro, acolhendo, ainda mais, como sempre fez, as determinações 
do FMI, que, desastrosamente, a cada dia, impõe novo recuo, retrocesso, 
uma perda sempre maior ao nosso povo. 

Com essas considerações, nobre Presidente, gostaria de fazer um apelo ao 
Governo Federal, que deseja desregulamentar a economia brasileira. Que 
taça a desregulamentação adequada nesse setor, permita que o produtor de 
álcool possa vender o seu produto para o consumidor. Assim, ele irá, 
efetivamente, estabelecer a livre competição, a livre concorrência, e o Pró-
Álcool vai poder ressurgir com um ganho fantástico para a sociedade. Se ele 
realmente tem compromisso com a Nação brasileira, com o consumidor, com 
o Pró-Álcool: permita qúe o produtor de álcool possa vender o seú' prodúio 
diretamente para o consumidor. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - A Presidência deseja 
apenas esclarecer que concorda plenamente com a correção. Entende que 
não dá para fechar a conta no- final se for adotado um critério para os 
funcionários e outro para o empregador. A Presidência está plenamente de· 
acordo com que haja correção, apenas deseja que os critérios que forem· 
adotados para uma das partes sejam adotados também para a outra 

2" Parte (Ordem do Dia) 
1" Fase 

Abertura de Inscrições 
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidência 

passa à 2" Parte da reunião, com a 1• Fase da Ordem do Dia; 
compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a 
apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições 
para o Grande Expediente da próxima reunião. 

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

apresentadas nesta reunião pelas Comissões de Meio Ambiente - aprovação, 
na 24" Reunião Ordinária, dos Requerimentos n•s 816/99, do Deputado João 
Batista de Oliveira; 830/99, da Deputada Maria Olívia; 847/99, do Deputado 
Antônio Roberto, e 851/99, do Deputado José Braga; de Direitos Humanos-
aprovação, na 29" Reunião Ordinária, dos Requerimentos n•s 856, 857, 884, 
865 e 866/99, do Deputado João Leite; e de Administração Pública -
aprovação, na 24" Reunião Ordinária, dos Requerimentos n•s 842/99, do 
Deputado João Pinto Ribeiro; 848/99, do Deputado João Batista de Oliveira; 

~----------------------------------~ 
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850/99, do Deputado Antônio Andrade, e 855/99, do Deputado Arlen Santiago 
(Ciente. Publique-se.); e pelos Deputados Antônio Andrade - indicando o 
Deputado Dimas Rodrigues para atuar como Vice-Lider do partido (Ciente. 
Publique-se. Cópia à Área de Apoio às Comissões e às. Lideran~s.); e 
Eduardo Hermeto - informando que, hoje, encaminhou of1c1o ao L1der do 
Governo nesta Casa com o seguinte teor: "Prezado Lider do Governo, venho 
agradecer, por meio desta, a confiança em mim depositada no exercício da 
Vice-Liderança do Governo, a qual exerci com absoluta lealdade, . 
compatibilizando os interesses do Governo com os princípios, democrátic:.os 
que regem esta Casa. Assim sendo, renovo minha estima. e cons1deraçao, 
colocando-me à disposição do amigo, assim como do Li der, Deputado Alberto 
Pinto Coelho" (Ciente. Publique-se.). 

Despacho de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Edson Rezende, em que, 

solicita seja destinada a 1" Parte de uma reunião ordinária para receber as 
autoridades a seguir relacionadas, com o objetivo de discutir o projeto que 
muda a lei de parcelamento, ocupação e uso do solo de Belo Horizonte: Srs. 
Célio de Castro, Prefeito Municipal; César Masci, Presidente da. Câmara 
Municipal; Leonardo Castriota, Presidente do Instituto dos Arqwtetos do 
Brasil; Marilton Borges, Presidente da Associação de Moradores do Bairro 
Santa Tereza. A Presidência defere o requerimento, de conformidade com o 
inciso XXII do art. 232 do Regimento Interno, e oportunamente fixará a data. 

Votação de Requerimentos 
o Sr. Presidente - Requerimento da Deputada Maria José Haueisen, 

solicitando seja o Projeto de Lei n° 428/99 distribuído à Comissã? de Meio 
Ambiente. Em votação, o requerimento. Os Deputados que est1verem de, 
acordo permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se. '·' 

Requerimento da Comissão de Direitos Humanos, solicitando .• seja 
encaminhado pedido de informações ao Diretor-Geral do Hosp1tal Ps1qwatnco. 
André Luiz sobre policiais civis e militares internados naquela instituição, nos 
últimos dois anos, na forma de um relatório, contendo o nome, a qualificação 
e o motivo da internação. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento n° 541/99, do Deputado Eduardo Hermeto, em que solicita 
informações ao Secretário da Fazenda sobre o resultado obt1do com a 
implementação da Lei n° 13.243, de 23/6/99, referente à concessão de anistia 
parcial de multas e juros aos contribuintes em débito com o Estado, tendo em 
vista o término do prazo para a habilitação ao benefício. A Mesa da 
Assembléia opina pela aprovação do requerimento na forma do Substitutivo 
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n° 1, que apresenta. A Presidência vai renovar a votação do requerimento. 
Em votação, o Substitutivo n° 1, que recebeu parecer pela aprovação. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Fica, portanto, aprovado o Requerimento n° 541/99 na forma do 
Substitutivo n° 1. Oficie-se. 

Requerimento n° 434/99, da Comissão Especial do Cólera no Vale do 
Jequitinhonha, solicitando seja formulado apelo ao Diretor Regional de Saúde 
de Pedra Azul com vistas a que se envie à Comissão relatório das atividades 
de sua diretoria no combate ao cólera. A Mesa da Assembléia opina pela 
aprovação do requerimento com as Emendas n°s 1 e 2, que apresenta. Em . 
votação o requerimento, salvo emendas. Os Deputados que o aprovam · 
perman~çam como se encontram. Aprovado. Em votação, as Emendas n°s 1 
e 2, que receberam parecer pela aprovação. Os Deputados que as aprovam· 
permaneçam como se encontram. Aprovadas. Fica, portanto, aprovado o 
Requerimento 434/99 com as Emendas n°s 1 e 2. Oficie-~e. . . 

Requerimento n° 435/99, da Comissão Especial do Cólera no Vale do 
Jequitinhonha, solicitando seja formulado apelo ao Comandante da Polícia 
Militar de Pedra Azul com vistas a que se envie à Comissão relatório das 
atividades desse destacamento no combate ao cólera. A Mesa da Assembléia 
opina pela aprovação do requerimento com a Emenda n° 1, que apresenta. 
Em votação, o requerimento, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontrãrh. (C Pausa.) Aprovado. Em votação, a 
Emenda n°1, que recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados que a 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, 
portanto, aprovado o Requerimento n° 435/99 com a Emenda n° 1. Oficie-se. 

Requerimento n° 440/99, da Comissão de Educação, solicitando sejam 
pedidas ao Secretário da Fazenda informações sobre o cronograma de 
liberação dos recursos de que trata o art. 212 da Constituição EstaduaL A 
Mesa da Assembléia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o 
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento n° 444/99, da Deputada Maria José Haueisen, em que 
solicita sejam pedidas ao Secretário de Planejamento e Coordenação-Geral e 
ao Presidente da Turminas informações sobre a possibilidade de inclusão dos 
municípios do vale do MÚcuri no Programa de Desenvolvimento do Turismo . 
A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o 
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se . 

2" Fase 

~~-----------------------------------------------------J 
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O Sr._ Pr;,esidente - Esgotada a matéria destinada à 1 • Fase, a Presidência 

passa a 2 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria 
constante na pauta. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta da reunião o Veto 

Total à . ~reposição de Le~ n° 14.170, que foi rejeitado na reunião 
extraordtnaria realizada hoje, pela manhã. 

. Discussão e Votação de Proposições . · 
O Sr. Presidente_- Votação, em. turno único, do Projeto de Resolução· n° 

433/99, da Comtssao de Fiscalização Financeira, que aprova as ·contas "do 
Governador do Estado referentes ao exercício de 1997. A Comissão de 
Fiscaliza7ão Financeira perdeu prazo para emitir parecer. Designado relator 
em Plenano, o Deputado Antônio Andrade opina pela aprovação do projeto 
na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. ' 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marco Régis. 
O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente e Srs. Deputados, a Bancada do 

PPS, _dentro da coerência como quer se colocar nesta Casa legislativa, vem, 
atraves deste seu representante, dizer que votaremos pela aprovação das 
contas do Governador Eduardo Azeredo e o faremos com a mais límpida e 
cristalina convicção de que estamos aprovando contas previamente 
exammadas pelo Tribunal de Contas do Estado, contas essas a cuja 
aprovação o Tribunal de Contas apresenta apenas algumas restrições 
forma1s. 
~os cinco_ Deputados do PPS quatro foram Prefeitos municipais; o outro foi 

e e functonano de carreira da COPASA, há 22 anos, Deputado Fábio Avelar 
e também foi dirigente da COPASA em outra oportunidade. Todos sabemo~ 
como se conduz a apreciação de uma conta do Poder Executivo, 
pnnctpalmente depots dos rigores induzidos pela Constituição Federal de 
1988. Embasamo-nos na aprovação dessa conta no parecer de um 
Conselheiro que reputamos da melhor estirpe, sem querer menosprezar os 
outros Conselheiros do Tribunal de Contas. Refiro-me ao Conselheiro Sylo 
Costa, a quem particularmente só conheço de cumprimentos. Não tenho 
nenhum grau de enlevo ou de amizade pelo Dr. Sylo Costa, mas na minha 
Juventude acompanhei o seu trabalho como Deputado Estadual. 

S. Exa., que era de um partido dominante do poder militar, da Aliança 
Renovadora Nacional - ARENA -, sempre demonstrou nesta Assembléia 
Leg1slattva ser um homem comprometido com a justiça e com a democracia 
em que pese a todas as pressões que sofria do regime militar para aprovaçã~ 
de proJetos na Casa. Temos convicção de ter acompanhado o trabalho 
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parlamentar de Sylo Costa como alguém interessado na política brasileira 
daquela época. Em seu parecer, o Conselheiro Sylo Costa afirma: "À vista de 
tudo que foí apurado, e considerando que as falhas ramanescentes por sua 
natureza não comprometem em sua inteireza as contas apresentadas pelo 
Governador do Estado relativas ao ano de 1997 ... ". 

Não vou mencionar pareceres do Conselheiro José Ferraz, porque se 
poderia dizer que é alguém ligado ao ex-Governador Hélio Garcia, ou do 
conselheiro Simão Pedro Toledo, que foi nomeado na gestão da legislatura 
passada, em pleno Governo Azeredo. Mas nós, Deputados do PPS, quatro 
que já exercemos os Executivos dos nossos respectivos municípios, sabemos 
a dificuldade que é aprovar contas do Executivo, dada sua alta complexidade. 
Muitas vezes falta documentação. Isso cai no problema de falhas formais. 

Gostaria de . dizer · ainda, Sr.· Presidente, Srs. Deputados, que está 
registrado, nos anais da Assembléia Legislativa, ·volume 3, n° 9; de setembro 
de 1995, um inflamado pronunciàmento qúe fizemos desta tribuna, durante 
uma sessão noturna, quando nos exultamos pela aprovação das contas do 
então Governador Leonel Brizola, do Rio de Janeiro, que estava para sofrer 
um linchamento político por parte do PT e do meu próprio partido, o PPS, 
então encabeçado pela Deputada Lúcia Souto, que foi candidata a 
Governadora do Rio nas últimas eleições, Deputada para a qual passei 
veementes fax e telegramas, protestando contra a posição do PPS em querer 
reprovar as contas de Leonel Brizola, que - sabemos - é um cidadão íntegro, 
da mais alta probidade, da mais alta coerência, que governou dois Estados, o 
Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro. 

Então, baseado na coerência de que as contas do Executivo, passadas 
pelo crivo do Tribunal de Contas, não registraram nenhum empecilho legal, 
não induziram a nenhum aspecto de malversação de recursos, o PPS vai 
votar, com convicção, pela aprovação das contas do Governador Eduardo 
Azeredo. · 

Particularmente, não sou o tipo de pessoa que cospe no prato que comeu. 
Na verdade, como parlamentar da legislatura passada, fomos tratados com 
lhaneza e com respeito pelo Governador Azeredo, em que pese às 
divergências ideológicas que pode haver entre esta Assembléia, ou os 
Deputados, e o ex-Governador, mas sabemos da correção com que se portou 
o Governador Eduardo Azeredo. Podemos, sim, divergir de ideologias, mas 
não podemos submetê-lo a um linchamento político, tentando reprovar-lhe as 
contas. 

Por isso mesmo, fazemos esse encaminhamento, para ficar bem clara a 
posição do PPS, representado pelos Deputados Fábio A velar, Luiz Menezes, 

~------------------------------~ 
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· Wanderley Ávila, Márcio Kangussu e nós. Muito obrigad?· 

O Sr Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Angelo. 
· , O Deputado Durval Ângelo* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. 
Deputada, minhas senhoras e meus senhores, as urnas das eleições do an~ 
passado foram sábias, porque reprovaram um Governador cand1dato a 
reeleição, que tanto prejuízo causou ao Estado de Minas Gerais. _ 

Hoje, ao analisarmos suas contas - estamos com o parecer de aprovaçao . Q 

com· ressalvas pelo Tribunal de Contas do Estado -, temos :uma boa. -, 
oportunidade de corrigir esses desacertos cometidos pelo ex-Governa~or. , 
Destacaria duas irregularidades que, por si sós, já justificam ,o voto contrano 
dos Srs. Deputados. · . 

A primeira é que o Estado contratou, no ano de 1999, novas dividas junto a 
instituições bancárias, conforme registra o demonstrativo do serviço da div1da 
a pagar. Nesse demonstrativo, fica evidente que o saldo, em 31/12/96, era de 
R$21.100.000,00, passando para R$70.800.000,00 em 31/12/97. Portanto, 
houve uma elevação do serviço da divida a pagar, significando a contratação 
de novos empréstimos. 

Conforme a Resolução n° 6.995, do Senado Federal, que fixa critérios para 
a realização de novas operações de crédito, o Estado ~ão apresenta~a 
condições para o preenchimento deles. Segundo a resoluçao, o Estado nao 
pode despender, com pagamento de amortizações,

0
juros e de~ai':' encargos, 

mais do que a margem de poupança real ou 16 Yo da rece1ta liqUida real. 
Nenhum desses critérios foi respeitado para a contratação de novos 
empréstimos. Como V. Exa. pode perceber, um Governo, que ~empre agiu 
partindo do principio de que esta Casa era uma sucursal do Palac1o, outro~a 
chamado de Liberdade, promoveu empréstimos sem a dev1da autonzaçao 
legislativa. Mais do que isso, aumentou esse item, desrespeitando uma 
resolução do próprio Senado Federal, a Resolução n° 6.995. Pergunto: d1ante 
de um Tribunal de Contas que, quando encontra problemas graves em contas 
de Governadores, sempre aprova com ressalva; um Tribunal que, 
infelizmente, não tem autonomia necessária para não agir politicamente, 
porque os membros dessa Corte, se assim a podemos chamar, são indicad~s 
pelo Governador e pela Assembléia, alternadamente, e, de alguma forma, sao 
vinculados a esses que os indicam... Não podemos perm1t1r que 1sso 
aconteça. Esse erro, essa ressalva feita pelo Tribunal de "faz-de-conta" de 
Minas Gerais, já é argumento mais do que suficiente para que esta Casa 
rejeite essas contas e que haja a devida punição, que seja enquadrado o 
Governador no crime do colarinho-branco, pois se trata de um verdadeiro 
absurdo. Infelizmente, esse mesmo Tribunal não demonstra a mesma 
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agilidade e presteza para com muitas Prefeituras do Estado, onde erros 
formais são caracterizados como crimes. E vemos tantos Prefeitos, alguns 
sérios, outros não tão sérios assim, devido a erros formais, inelegíveis pela 
própria legislação. E, mais ainda, para outros municípios, o Tribunal tem 
tratamento diferenciado. Denunciei ontem, ao falar da conta rejeitada em 
Contagem, que o Tribunal está julgando uma conta de 1993, quando ainda 
não julgou as contas do ex-Prefeito Newton Cardoso, nos anos de 1983, 
1984, 1985 e 1986. E ainda não julgou, também, as contas do ex-Prefeito 
Ademir Lucas nos quatro anos em que foi Prefeito nesse município. E o 
tribunal pinça uma conta, dez anos após, de 1993, simplesmente porque 
existe um pacto, riaquela Casa, de não julgar as contas de Newton Cardoso 
nem as de Ademii Lucas. É interessante que considera aprovadas as contas 
do Governador Eduardo Azeredo, com ressalva, considerando tal aumento de 
saldo de empréstimos, junto a instituições bancárias, de R$21.100.000,00 
para R$70.800.000,00, como uma falta que não seja grave ou como um mero 
erro administrativo.· · · 

Destaco outro item, que nos deve levar a rejeitar a conta desse senhor que 
se apossou, durante quatro anos, do poder neste Estado. O balanço de 1997 
apresenta uma nova conta, que tem o nome de Fundos de Recursos Unidade 
de Tesouraria. O movimento do exercício apresenta inscrições da ordem de 
R$635.400.000,00 e baixas de R$379.900.000,00, ficando, para 1998, um 
débito de R$255.400.000,00. De acordo com o relatório, essa conta inclui o 
total de recursos dos órgãos e das entidades da administração pública que 
são administrados pelo Tesouro Estadual. A explicação não esclarece a 
origem e, muito menos, o destino desses recursos. O fato é que esses 
recursos são classificados como vinculados, devendo ser repassados a 
entidades e órgãos do Estado imediatamente. O Tesouro Estadual está 
retendo tais recursos, o que configura irregularidade e ilegalidade. 

Bem, temos, de um técnico concursado do Tribunal, uma conclusão como 
essa, em relação às contas do Sr. Eduardo Azeredo no exercício de 1997. 
Mas um conselheiro relator, não concursado, indicado por esta Casa ou pelo 
Governador, simplesmente considera isso como uma ressalva; considera que 
ela poderia ser aprovada, com ressalva. Mas está aqui: nessa unidade 
Fundos de Recursos, na unidade de Tesouraria - é para lá que foram 
desviados os fundos do Estado, o que motivou este Deputado a apresentar 
nesta Casa um requerimento solicitando a instalação de uma comissão 
parlamentar de inquérito. Tal comissão, que teve em sua relataria o Deputado 
Rogério Correia, mostrou claramente por que esses recursos estão aqui de 
alguma forma indébita: porque a saúde deixou de receber R$1 04.000.000,00; 
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o fundo penitenciário, no caos em que se encontra o sistema prisional em 
Minas Gerais, deixou de receber R$32.000.000,00; os recursos vinculados da 
parte estadual do SUS, da ordem de R$46.000.000,00, não foram repassados 
aos municípios, como seria devido. 

Então, Srs. Deputados, seria correto aprovarmos uma conta em que 
estivesse evidenciado um crime de apropriação indébita, porque esses fundos~
eram e são recursos vinculados? Ou seja, o Governador não poderia, em 
hipótese alguma, nessa verba carimbada; fazer um desvio, conforme· está,, 
provado no relatório do Tribunal de Contas - o que um técnico conc_ursado , 
considerou como falha grave e um conselheiro indicado , politicamente , 
considerou como mera ressalva a ser feita. Então, Srs. Deputados, em nome 
da verdade e do compromisso com a justiça, se esta Casa não disser "não" 
às contas de 1997, do Sr. Eduardo Henrique de Azeredo, estaremos sendo 
omissos. 

•- Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Rogério Correia. 
o Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, a Bancada do PT fez um estudo técnico minucioso sobre essa 
questão. O companheiro Deputado Durval Ângelo já deixou claro que o 
Tribunal de Contas tem dado pareceres sobre prestações de contas muito 
mais políticos do que técnicos. Isso ocorreu tanto nas contas que agora 
estamos votando, de 1997, do ex-Governador Eduardo Azeredo, como no 
parecer, que já está nesta Casa, sobre as contas de 1998. 

O Deputado Durval Ângelo colocou os números dos recursos que foram, 
em 1997, desviados de fundos específicos: recursos da ordem de 
R$255.000.000,00. Esses são dados do próprio Tribunal de Contas, ou seJa, 
este reconhece que houve o desvio de R$255.400.000,00 de recursos de 
fundos - que, portanto, tinham destinação especifica, e foram usados para 

. outros fins. Portanto, houve desvio de recursos. Mas trata isso como se não 
fosse problema algum. 

Além disso, o próprio Tribunal de Contas diz o seguinte: "Foram 
arrecadados, com a venda das ações ordinárias da CEMIG" - portanto, foi no 
ano em que venderam as ações da CEMIG - "R$951.200.000,00, e 
R$258.700.000,00 com ações preferenciais". Sabem o que constata o 
Tribunal de Contas? Que não houve explicação para a destinação desses 
recursos. O ex-Governador Eduardo Azeredo não explicou qual a destinação 
de mais de R$1.000.000.000,00. Isso não pode ser exposto como simples 
falha técnica na prestação-de contas do ex-Governador. Simplesmente, não 
disse ao povo o que foi feito com as ações da CEMIG. Pelo menos, o Tribunal 
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de Contas não tem conhecimento disso, porque não lhe foi explicado. Não se 
trata apenas de uma questão técnica. É, de fato, um erro gravíssimo na 
prestação de contas. E se tivéssemos um Tribunal que não desse opinião 
política, mas averiguasse as contas? Por muito menos, vários Prefeitos já 
tiveram as suas contas derrotadas. Mas o Tribunal de Contas preferiu seguir 
uma linha política. 

Essa questão, já exposta pelo Deputado Durval Ângelo, de recursos 
provenientes de verbas de fundos, não é algo à-toa. Fizemos a CP!, que 
averiguou o desvio de verbas dos fundos no ano de 1998, em que o Tribunal 
de Contas faz ressalva dos desvios. Como constatou o relatório da CPI, 
R$1 04.000.000,00 da verba ·da educação, do Fundo de Desenvolvimento do 
Ensino Fundamental, foram-desviados para outras finalidades. Não chegamos 
a apurar quais as finalidades, mas houve desvio, e o próprio Tribunal de 
Contas faz a ressalva na aprovação das contas referentes' a 1998. Para que 
os Deputados possam ter uma idéia; solicitamos ·o que o' ex-Governador 
Eduardo AZeredo gastou nos três últimos dias de governo. Por que priorizou 
uma coisa e outra? 

Gostaria que os Deputados prestassem atenção, para verem a seriedade 
que é o problema do desvio de verbas de fundos que teriam de ir para a·· 
educação. Nos três últimos dias do Governo Eduardo Azeredo, a FIAT · 
recebeu R$31.058.988,47. Com a folha de pagamento, foram gastos ' 
R$18.000.000,00, menos do que foi pago à FIAT. Para a Tercan Engenharia e: 
Empreendimentos, foram pagos R$1 0.000.000,00. Para a Construtora 
Ourives S.A., foram pagos R$8.000.000,00. Para a ENGESA Engenharia, 
foram pagos R$7.000.000,00. Para a Construtora Barbosa Melo, foram pagos 
R$5.000.000,00. Para a Mercedes-Benz, foram pagos R$3.300.000,00. Para 
a Engesolo, foram pagos R$2.500.000,00. Enfim, o Governador Eduardo 
Azeredo, nos três últimos dias, resolveu gastar R$193.000.000,00. Só do 
FUNDEF, desviou R$104.000.000,00. Mas, nos últimos três dias de governo, 
ele resolveu gastar com outras preferências, e não com a educação, o que 
demonstra não a malversação, mas que o ex-Governador pagou os seus 
compromissos de campanha; não pagou aquilo que deveria, por lei, estar nos 
cofres públicos, conforme devem ser as verbas carimbadas, em especial, a 
verba do FUNDEF. •. 

Isso, para se ter uma idéia. O Tribunal de Contas diz que é apenas uma 
ressalva. Não podemos considerar isso apenas uma ressalva. A opção, 
portanto, feita pelo Tribunal de Contas foi politica. É claro que não devemos 
separar ciJmpletamente a questão técnica' da política. Mas é preciso fazer 
uma análise técnica. Se o Tribunal não a fez, no entender da Bancada do PT, 
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a Assembléia Legislativa deveria fazê-la. 

Apesar de o Deputado Marco Régis, cuja opinião e posição respeito, ter 
optado junto com o seu partido, PPS, por aprovar as contas, porque tem 
gratídão para com o Governo Azeredo, peço que não levem isso em 
consideração. Peço que analisem se as contas, de fato, foram corretas ou 
não, se houve irregularidade ou não. Pergunto: desvio de verba de fundo, 
desconhecimento do que foi feito com _a venda das ações da CEMIG - d01s 
exemplos - são irregularidades graves ou não? _Quando formos analisar <;~s 
contas de 1998, vamos ter de levar em consideração que o GovernliJdor, nos 
três últimos dias de Governo, . escolheu quem quis. para pagar 
R$193.000.000,00 e desviou R$104.000.000,00 da educação para realizar 
parte desse pagamento. Isso, realmente, merece da Assembléia Legislativa 
um questionamento profundo. . . . 

Repito: várias Prefeituras, por muito menos, tiveram suas contas rejeitadas. 
Às vezes por não apresentar recibo ou por uma série de questões graves 
também, mas muito menos graves do que aquilo que o ex-Governador 
Eduardo Azeredo fez com as contas do Estado de Minas Gerais. E, 
exatamente por ter tratado as contas do Estado dessa forma, ele deixou o 
Estado na situação caótica em que o encontrou o Governador Itamar Franco: 
completamente endividado, sem dinheiro, com os fundos todos esvaziados, 
não apenas o FUNDEF, mas todos os fundos do BDMG, totalizando, em 
1998, R$383.000.000,00 desviados de verba de fundos. 

Peço aos Deputados que, em vez de dar voto porque teve ou não ligação 
com o Governo do Sr. Eduardo Azeredo, avaliem o aspecto técnico, os erros 
cometidos, as contas que não ficaram demonstradas. Apenas para gravar: o 
Tribunal de Contas fez uma ressalva dizendo que o Governador não explicou 
o que fez com mais de R$1.000.000.000,00 das vendas de ações da CEMIG. 
Só por causa disso, qualquer Tribunal de Contas ou Assembléia Legislativa 
teria obrigação de rejeitar as contas. 
· Questões de Ordem 
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, gostaria de uma explicação, 

porque estou vendo a urna à direita de V. Exa. O Regimento determina que o. 
processo de votação seja pelo sistema eletrônico. Quero saber qual o mot1vo :o-

da urna funerária, ou melhor, da urna para recolher os votos. 
O Deputado Marcelo Gonçalves - Gostaria de informar ao Deputado Durval 

Ângelo que, pela manhã, nenhum dos postos de votação da primeira fileira _, 
estavam funcionando, então a votação ocorreu dessa forma, na maro~ .. 
transparência. Sendo assim, Deputado Durval Ângelo, isso não é motivo de 
nenhuma polêmica, e devemos continuar com o escrutínio secreto, Sr. 
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Presidente. 

Respondendo, então, à questão de ordem formulada pelo Deputado Durval 
Ângelo, afirmo que votaremos dessa forma por absoluta necessidade, já que 
temos toda uma fileira e uma série de outros postos com defeitos. Por isso, a 
Presidência irá fazer o processo de votação de acordo com o art. 263 do 
Regimento Interno. A Presidência informa, ainda, ao Deputado Durval Ângelo 
que um dos escrutinadores será do PT. 

O Deputado Amilcar Martins - Obrigado. Gostaria de solicitar a V. Exa. um 
esclarecimento. O que estará em votação? Qual deverá ser o procedimento 
dos Deputados que quiserem aprovar as contas do Governador? Na verdade, 
teremos que votar duas vezes, não é? 

O Sr. Presidente - A Presidência deseja esclarecer àos Deputados que o 
substitutivo, um relatório apresentado pelo Deputado Antônio Andrade, rejeita 
as contas do ex-Governador, e, portanto, os Deputados que votarem a seu 
favor estarão votando contra a aprovação das contas do ex-Governador. Os 
Deputados que estiverem votando contrariamente ao substitutivo, óu "não", 
estarão rejeitando o substitutivo. Se o substitutivo for rejeitado, a Presidência · 
passará à votação do projeto. 

O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, ficou claro, mas gostaríamos 
de dizer o seguinte: o Deputado que quiser rejeitar as contas deverá dizer 
"não" ou "sim"? Gostaríamos que V. Exa. explicasse isso: ao substitutivo é 
"não" e ao projeto de resolução é "sim". 

O Sr. Presidente - A Presidência vai submeter a matéria à votação pór 
escrutínio secreto, nos termos do art. 261, inciso IX, do Regimento Interno. 
Antes, lembra ao Plenário que os Deputados que desejarem aprovar o 
substitutivo deverão votar "sim", e os que desejarem rejeitá-lo deverão votar 
"não". Convido, para servirem como escrutinadores, os Deputados Rogério 
Correia e Rêmolo Aloise. Em votação, o Substitutivo n° 1. Com a palavra, o 
Sr. Secretário para proceder à chamada dos Deputados. 

O Sr. Secretário (Deputado Gil Pereira)- (- Faz a chamada.) 
- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados: 
Anderson Adauto -José Braga - Durval Ângelo - Dilzon Melo - Gil Pereira -

Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho 
Silveira - Aílton Vilela -Alberto Pinto Coelho -Álvaro Antônio- Ambrósio Pinto 
-Amilcar Martins- Antônio Andrade -Antônio Carlos Andrada- Antônio Júlio -
Antônio Roberto -' Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - 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 
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- Elbe Brandão- Elmo Braz- Ermano Batista- Fábio Avelar- Hely Tarqüínio-
Ivo José - João Batista de Oliveira - João Paulo - João Pinto Ribeiro - José 
Henrique - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Marcelo Gonçalves - Marco 
Régis- Maria Olívia- Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Maur~ Lobo - Miguel 
Martini - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo Piau - Remoto Alo1se -
Rogério Correia - Ronaldo Canabrava - Sebastião Costa - Sebastião Navarro 
Vieira - Wanderley Ávila. 

O Sr. Presidente .. - Recomendo_ aos escrutinadores que procedam à 
abertura da urna e à verificação da. coincidência do número de sobrecartas 
com o de votantes. . . , ..... 

- Procede-se à conferência do número de sobrecartas com o de votantes. 
O Sr. Presidente - Votaram 62 Deputados, foram encontradas na urna 62 

sobrecartas. Os números conferem. A Presidência solicita aos escrutinadores 
que procedam à apuração dos votos. 

- Procede-se à apuração dos votos. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 11 Deputados; votaram "não" 51 

Deputados. Está rejeitado o Substitutivo n° 1 ao Projeto de Resolução no 
433/99. Em votação, o projeto que aprova as contas do ex-Governador no 
exercício de 1997. A Presidência vai submeter a matéria a votação secreta. 
Antes, lembra ao plenário que os Deputados que desejarem aprovar o projeto" 
deverão votar "sim", e os que desejarem rejeitá-lo deverão votar "não. 

Questão de Ordem 
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, como V. Exa. pode verificar, 

não temos o número de Deputados registrado na hora da votação. Solicito 
recomposição de "quorum". 

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que há 46 Deputados · 
em Plenário. Portanto, temos "quorum" para iniciarmos o processo de· 
votação. Com a palavra, o 2°-Secretário, para proceder à chamada dos 
Deputados. 

O Sr. Secretário-(- Faz a chamada.) 
- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados: 
- Anderson Adauto- José Braga- Durval Ângelo- Dilzon Melo- Gil Pereira -

Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho . 
Silveira - Ailton Vilela - Alberto Pinto Coelho - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto · 
-Amilcar Martins- Antônio Andrade- Antônio Carlos Andrada- Antônio Júlio-
Antônio Roberto - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - 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 
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_ Elbe Brandão - Elmo Braz- Ermano Batista - Fábio A velar- Hely Tarqüínio -
Ivo José - João Batista de Oliveira - João Paulo - João Pinto Ribeiro - José 
Henrique - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Marcelo Gonçalves - Marco 
Régis- Maria Olívia- Maria Tereza Lara- Mauri Torres- Mauro Lobo- Miguel 
Martini - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo Piau - Rêmolo Aloise -
Rogério Correia - Ronaldo Canabrava - Sebastião Costa - Sebastião Navarro 
Vieira -Wanderley Ávila. 

o Sr. Presidente - Recomendo aos escrutinadores que procedam à 
abertura da urna e à verificação da coincidência do número de sobrecartas 
com o de votantes. 

- Procede-se à conferência do número de sobrecartas com o de votantes. 
o Sr. Presidente - Votaram "sim" 62 Deputados; foram encontradas, na 

urna. 62 sobrecartas. Os números conferem. A Presidênc:ia solicita aos 
escrutinadores que procedam à apuração dos votos. c . :· :. 

- Procede-se à apuração dos votos. 
o Sr. Presidente -A Presidência anunciará o resultado da votação. Votaram 

"sim" 50 Deputados; votaram "não" 11 Deputados; houve 1· voto nulo. Está, 
portanto, aprovado o Projeto de Resolução n° 433/99: À promulgação~-~ 

Declarações de Voto ·- • • .. 
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente,· a' democracia se faz com a 

manifestação da maioria, como vimos aqui. É lamentável que o Tribunal de 
Contas tenha lavado as mãos, ao aprovar, com ressalvas, as contas de 1997 
do ex-Governador, quando estavam patentes, no mínimo, sete irregularidades 
absurdas. É lamentável também que esta Assembléia não tenha cumprido o 
seu papel de fiscalizar um Poder e, realmente, faZer justiça. 

Muitas dessas questões contra o ex-Governador' são representações ao 
Ministério Público e ações ajuizadas na Justiça, como as questões da 
CEMIG, do sistema financeiro, do Enduro da Independência e tantas outras 
irregularidades apontadas. A nossa esperança. é que o Tribunal de Justiça, de 
alguma forma, faça o que os dois órgãos citados não fizeram. 

O Deputado Amilcar Martins - Sr. Presidente, Srs. Deputados, queria 
apenas manifestar a minha alegria e dar uma palavra de agradecimento a 
cada um dos Deputados· e Deputadas ·desta Assembléia Legislativa, que 
demostraram maturidade e ·reconhecimento da seriedade do relatório 
apresentado pelo Tribunal de Contas, no sentido da aprovação das contas do 
Governador Eduardo Azeredo. Aos poucos, a verdade se manifesta. Da 
mesma forma, está nos jornàis uma manifestação clara do Tribunal de Contas 
da União, que, com absoluta clareza e transparência, reconheceu que a 
negociação da dívida com a União feita pelo Governador Eduardo Azeredo foi 
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não apenas correta, mas também benéfica ao Estado de Minas Gerais, 
porque mostra que o Governo Federal, na verdade, bancou grande parte da 
dívida mais de R$1.500.000.000,00. Fica, portanto, uma palavra de 
reconhecimento e de agradecimento à manifestação de todos os Deputados e 
bancadas da Casa.· Muito obrigado. . . 

O Deputado Rogério Correia - Sr, Presidente, como disse o Deputado 
Durval Ângelo, existem várias ações referentes às contas do ex-Governador 
Eduardo Azeredo na Justiça e no Ministério Público. A própria CPI. d()S 
Fundos optou por remeter ao Ministério f"úblico o seu relatório final,. que 
detecta desvio de verba. Apenas lamento o resultado. Mas vivemos. e 
aprendemos. Parece que a Assembléia Legislativa é mesmo Governo, seja 
ele o atual, seja o passado, seja o futuro. Vamos aprendendo com a 
Assembléia Legislativa a ser Governo. 

O Deputado Mauro Lobo - Vimos uma demonstração inequívoca desta 
Casa na avaliação das contas do ex-Governador Eduardo Azeredo do ano de 
1997. Vimos o encaminhamento de dois Deputados que, em suas acusações 
vazias, utilizaram-se de dados de 1998, quando se julgavam as contas de 
1997. Posso assegurá-lo, porque acompanhei a CPI dos Fundos, que 
questionou pontos que, até mesmo no atual Governo, continuam da mesma 
forma conforme vimos na imprensa, esta semana. O próprio sindicato dos 
trabalhadores públicos estaduais questionou os fundos do IPSEMG que estão 
indo para o caixa único. 

Então, apenas gostaria de me congratular com a Casa e os meus 
companheiros pela demonstração de independência, autonomia e justiça. 

O Deputado Hely Tarqüinio - Rapidamente, em nome do PSDB, quero 
agradecer aos colegas Deputados que reconheceram que as contas do 
Governo Eduardo Azeredo foram prestadas ao Tribunal de Contas e 
referendadas aqui. Reconhecemos que a administração pública, a 

. administração de um Governo, é bastante complexa, e a nossa legislação 
ainda tem as suas imperfeições. Em que pesem a todas as circunstãncias e a 
todos os fatores, temos a certeza de que as bancadas, em sua maioria, 
aprovaram as contas do Governador Azeredo. Isso ficou configurado aqui, em 
reconhecimento á sua probidade e honestidade. Em nome do PSDB, ma1s 
uma vez, queremos reiterar os nossos agradecimentos a todos os 
parlamentares. 

O Sr. Presidente - Gostaria de esclarecer ao Plenário que, nas ocasiões de 
votação secreta, é permitido à Presidência votar. Sendo assim, a Presidência 
votou, da mesma forma que os Deputados do PT, contra a aprovação das 
contas do ex-Governador. 

z ;;: 
I g ... 
E 
.2 
.E 
~ 
= l!? ... 

689 
Vem à Mesa requerimento do Deputado Antônio Carlos Andrada, apoiado 

pela totalidade dos membros do Colégio de Lideres, solicitando a alteração da 
ordem do dia, de modo que os Projetos de Lei n°s 418 e 424/99, do Tribunal 
de Justiça e da Procuradoria-Geral de Justiça, respectivamente, sejam 
apreciados após o Projeto de Resolução n° 578/99. Em votação, o 
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram.(- Pausa.) Aprovado. 

Votação, em 2° turno, do Projeto de Lei Complementar n° 4/99, do 
Deputado Marcelo Gonçalves, que altera a composição da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte, de que tratam os arts. 7° e 21 da Lei 
Complementar n° 26, de 14/1/93. A Comissão de Assuntos Municipais opina 
pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1° turno. O projeto teve 
sua discussão encerrada na reunião extraordin.ária do dia 29/10/99, quando 
foram apresentadas quatro·emendas. Nos termos do§ 4°·do art.189 do 
Regimento Interno, as emendas serão votadas independentemente de 
parecer. Vem à Mesa requerimento do Deputado Alencar da Silveira Júnior, 
solicitando a retirada de tramitação da Emenda n° 2, de sua autoria. A 
Presidência defere o requerimento, de confonnidade com o inciso VIII do art. 
232 do Regimento Interno. Em votação, o projeto, salvo emendas. A 
Presidência vai submeter a matéria a votação nominal, de conformidade com 
o inciso I do art. 260 do Regimento Interno. Os Deputados que· desejarem 
aprová-lo deverão responder "sim", e os que desejarem rejeitá-lo, "não". 
Antes, a Presidência lembra ao Plenário que, nos termos do art. 192 do 
Regimento Interno, o Projeto de Lei Complementar será aprovado se obtiver 
39 votos favoráveis. Com a palavra, o 2°-5ecretário, para proceder á 
chamada de votação nominal. 

O Sr. Secretário (Deputado Gil Pereira)-(- Faz a chamada.) 
Respondem "sim" à chamada de votação nominal os seguintes Deputados: 
Alberto Pinto Coelho - Antônio Andrade - Hely Tarqüínio - Sebastião 

Navarro Vieira - Olinto Godinho - Rogério Correia - Luiz Fernando· Faria -
Marco Régis - José Braga - Durval Ângelo - Dilzon Melo - Gil Pereira - Adelino , 
de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Alberto Bejani -, 
Álvaro Antônio -Ambrósio Pinto - Amilcar Martins -Antônio Carlos Andrada -
Antônio Júlio - Cabo Morais - César de Mesquita - Chico Rafael - Cristiano 
Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Doutor Viana - Edson ~ 
Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Daladier - Elaine Matozinhos - Elbe] 
Brandão - Elmo Braz - Fábio Avelar - João Pinto Ribeiro - José Henrique -
Luiz Menezes - Marcelo Gonçalves - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Mauri 
Torres- Mauro Lobo- Miguel Martini - Pastor George- Paulo Piau - Rêmolo · 

~----------------------------------~ 
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Aloise- Ronaldo Canabrava- Sebastião Costa -Wanderley Ávila. 

o Sr Presidente - Votaram "sim" 50 Deputados; não houve voto contrário. 
Portanio, está aprovado o projeto, salvo emendas. Em votação, a Emenda no 
1. sem parecer. Com a palavra, o Sr. Secretário para proceder á chamada de 
votação nominal. 

O Sr. Secretário-(- Faz a chamada.) . 
- Respondem· "sim" à chamada · de votação nominal os segUintes 

Deputados: · .. . . . . 
Alberto Pinto Coelho c Antônio Andrade - Hely Tarquonoo - Olmto Godonho -

Rogério Correia -Luiz Fernando Faria - Marco Régis - José Braga - Dolzon 
Melo - Gil Pereira - Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho) 
Silveira- Ambrósio Pinto- Amilcar Martins -Antônio Carlos Andrada - ~ntônio .c 
Júlio - César de Mesquita - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas 
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo 
Brandão - Eduardo Daladier - Elbe Brandão - Elmo Braz - Ermano Batosta_-
Fábio Avelar - José Henrique - Luiz Menezes - Marcelo Gonçalves - Mana 
Olivia - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Mauro Lobo - ~iguel Martono -
Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Ronaldo Canabrava - Wanderley Avila. 

o Sr. Presidente -Votaram "sim" 42 Deputados. Está, portanto, aprovada a 
Emenda no 1. Em votação, a Emenda n° 3, sem parecer. Com a palavra. o Sr. 
Secretário para proceder à chamada dos Deputados. 

O Sr. Secretário-(- Faz a chamada.) . 
- Respondem "sim" à chamada de votação nominal os segUintes 

Deputados: .. . . . 
Alberto Pinto Coelho - Antônio Andrade - Hely Tarquonoo - Bene Guedes -

Sebastião Navarro Vieira - Olinto Godinho - Rogério Correia - Luiz Fernando 
Faria - Marco Régis - José Braga - Durval Ângelo - Dilzon Me!o - Gil Pe~eira -
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alvaro Antonoo -
Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Carlos Andrada - Antônio Júlio -
A~tônio Roberto - Bilac Pinto - Cabo Morais - César de Mesquita - Cristiano 
Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Doutor 
Viana _ Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Daladier ~ Elbe 
Brandão - Elmo Braz - Ermano Batista - Fábio A velar - Ivo José - João Pinto 
Ribeiro - José Henrique - Luiz Menezes - Marcelo Gonçalves - Maria Olivia -
Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Pastor 
George - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Ronaldo Canabrava - Sebastião Costa 
-Wanderley Ávila. _ o Sr. Presidente - Responderam "sim" 53 Deputados; nao houve voto 
contrário. Está, portanto, aprovada a Emenda n° 3. Em votação, a Emenda no 
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4, sem parecer. Com a palavra, o Sr. Secretário para proceder à chamada 
dos Deputados. 

o Sr. Secretário-(- Faz a chamada.) 
_ Respondem "sim" à chamada de votação nominal os seguintes 

Deputados: 
Alberto Pinto Coelho - Antônio Andrade - Hely Tarqüínio - Bené Guedes -

Djalma Diniz- Olinto Godinho- ~ogério Correia - Luiz Fernando Faria - Marco 
Régis - José Braga - Durval Angelo - Dilzon Mel? - Gil Pereira - Adelmo 
Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alvaro Antônio - Ambrósio 
Pinto - Amilcar Martins - Antônio Carlos Andrada - Antônio Júlio - Antônio 
Roberto- Cabo Morais- César de Mesquita -Chico Rafael - Cristiano Canêdo 
_ Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Doutor Viana -
Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Daladier- Elaine Matozinhos -
Elbe Brandão - Elmo Braz - Ermano Batista - Fábio A velar - Ivo José - João 
Pinto Ribeiro - José Hénriqt.ie ~ Luiz Menezes : Marcelo Gonçâlvês - Maria 
Olivia - Maria Tereza Lara : Mauri Torres c Mauro Lobo - Miguel Martini -
Pastor George - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Ronaldo Canabrava·- Sebastião 
Costa- Wanderley Ávila. - -. •· 

o Sr. Presidente- Votaram "sim" 54 Deputados. Está; portanto;· aprovada a 
Emenda n° 4, salvo no que se refere aos Municípios· de·. Nova União, 
Jabuticatubas e Taquaraçu de Minas, que fica prejudicado com a aprovação 
da Emenda n° 3. Está, portanto";· aprovado, em 2° turno. • o Projeto de Lei 
Complementar n° 4/99 com as Emendas n°s 1, 3 e 4. À Comissão de 
Redação. ·· 

Discussão, em ZO turno, do Projeto de Resolução n° 578/99, da Mesa da 
Assembléia, que dispõe sobre a estrutura da Secretaria da Assembléia 
Legislativa e dá outras providências. A Mesa da Assembléia opina pela 
aprovação do projeto na forma do vencido em 1° turno. Em discussão, o 
projeto.(- Pausa.) Com a palavra, para discuti-lo, o Deputado Paulo Piau. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Paulo Piau. 
O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Srs. Deputados, volto a este 

microfone para encaminhar essa votação, evidentemente contrária ao Projeto 
de Resolução n° 578/99. Não quero· fazer proselitismo, mas gostaria de 
reforçar a minha posição có'ntrária ào princípio que está sendo instituído para 
quebrar esse comportaníênto da 'Assembléia Legislativa durante todo esse 
tempo. Portanto, não poderia deixar de dizer que fico bastante apreensivo 
com a possível aprovação do Projeto de Resolução n° 578/99. 

Volto a repetir que traremos aqui uma pessoa que não comunga com o 
princípio desta Casa, para fazer um trabalho administrativo, de 
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responsabilidade e de decisão devido ao poder que terá, independentemente 
de seu nome, embora o Presidente já tenha aberto o nome de quem vai 
ocupar o cargo. Portanto, o meu encaminhamento vai ser breve. Quero 
simplesmente dizer que, em nome da transparência desta Casa, ontem eu 
dizia na Comissão que não basta o poder público ser transparente, tem que 
parecer ser transparente. É o que a sociedade brasileira está exigindo hoje, já 
que a corrupção é um grande mal que assola todo o País- o Poder Executivo, 
o Legislativo e o Judiciário. . ---. · ·- · 

Na minha opinião, a aprovaÇão dêsse projeto de resolução torna este Poder .• 
menos transparente. Dia-nte desse ·princípio, nos manifestamos contrários .. · 
antes e queremos novamenie, nesta votação de 2° turno, nos manifestar 
contrários a ele em função dessa-condição. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente- Não há outros oradores inscritos. 
-Vem à Mesa: 

EMENDA N° 1 AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 578/99 
Dê-se a seguinte redação ao "caput" e ao§ 2° do art. 4°: 
"Art. 4° - Fica transformado em Assessor Especial de Planejamento e 

Controle o cargo de Secretário-Geral da Mesa, com provimento em comissão 
e recrutamento limitado, ressalvado o primeiro provimento, que será de 
recrutamento amplo, mantidas a sua codificação e remuneração. 

§ 10- ................................ .. 
§ 3° - O ocupante do cargo citado no "caput" será exonerado 

automaticamente ao término do mandato da Mesa da Assembléia em que 
houver sido nomeado, ou, antes disso, por ato da Mesa da Assembléia.". 

Sala das Reuniões, de de 1999. 
Eduardo Hermeto 
Justificação: Por tratar-se de cargo de confiança da Mesa da Assembléia, 

torna-se imprescindível a exoneração automática de seu ocupante, ao 
término do mandato em que houver sido nomeado, para que a nova Mesa 
possa livremente, e sem constrangimento de qualquer natureza, nomear um 
novo assessor. 

A Emenda n° 19, por sua vez, denomina Assessor Executivo de 
Planejamento e Controle o cargo ora transformado. Essa denominação traz 
em si uma contradição de termos: as atribuições de assessorar, aconselhar, 
recomendar, propor e analisar são típicas da função de assessoramento, ao 
passo que as decisões operacionais e a execução dos trabalhos não se 
enquadram na competência dos assessores. Assim, apenas para harmonizar 
o texto da proposição e para adequá-la à boa técnica, como convém à Casa e 
devido à importância do cargo que se transforma - que não deve ter 

d . - . m 
enom~naçao que possa ser questionada ou contestada -, propomos 

alteraça~ srmples na denominação, sem que se alterem outros aspectos da 
proposrçao_ 

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão foi 
apresentada ao Projeto uma emenda de autoria do Deputado Eduardo 
Hermeto, que re:ebeu o n° 1. Nos termos do § 4 do art. 189 do Regimento 
Interno, a Presrdencra v_ar submeter a emenda a votação independentemente 
de parecer. Em votaçao, o projeto, salvo emenda. Os Deputados que 0 
aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. 

O Deputado Paulo P!au - Sr. Pmsidente, peço verificação de votação. 
O Sr. Presrdente - E regrmental. A Presidência solicita ao Deputados que 

ocupem seus lugares. · · · · 
- Procede-se à verificação de votação. 
O Sr. Presidente - Votaram a favor 33 • Deputados; votaram contra g 

Deputados, totalizando, com a presença da Presidência, 42 Deputados. Está, 
portanto, aprovado o projeto, salvo emenda. 

1 
A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à leitura da Emenda no 

O Sr. Secretário (Deputado Antônio Carlos Andrada)-(- Lê:) 
-A Emenda no 1, lida pelo Sr. Secretário, é a publicada nesta data. 
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 1. Os Deputados que a 

aprovam permaneçam como- se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Fica, 
portanto, aprova~o, em ?o turno, o Projeto de Resolução n° 578/99 na forma 
do vencrdo em 1 turno. A Comissão de Redação. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 418/99, do Tribunal de Justiça, 
q~e altera o Plano de Carrerra dos Servrdores Efetivos do Poder Judiciário e 
da outras . providências. A Comissão de Justiça conclui pela 
cons~rtu::ronalidade do projeto com as Emendas n°s 1 a 6, que apresenta. A 
Comrssao de Administração Pública opina pela aprovação do projeto com as 
Emendas nos 1 a 4 e 6, da Comissão de Justiça, com as Emendas n°s 7 a 1 o 
que awesenta, e pela rejeição da Emenda n° 5, apresentada pela Comissã~ 
de Justrça. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do 

:z WOJeto com_ as Emendas nos 3 e 6, da Comissão de Justiça; a Emenda n° 1 o, 
< da Comrs~ao de Admi~stração Pública; e as Emendas n"s 11 e 12, que 
1l apresenta, ~ela aprovaça~ das_ Emendas n°s 1, da Comissão de Justiça, e 7, 
'iã da Comrssao de Admrnrstraçao Pública, na forma das subemendas que 
~ receberam o no 1, que apresenta; e pela rejeição das Emendas n°s 2 4 5 8 e 
.: 9. Em discussão, o projeto. ' ' ' 
~ O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana. = 
~ 
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O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Srs. Deputados, funcionários 

desta Casa, imprensa; aqui estamos em defesa do Projeto de Lei n° 418/99. 
Já é do conhecimento de todos o plano de cargos e salários dos funcionários 
do Tribunal de Justiça, mas não concordamos com a Comissão de 
Fiscalização Financeira, que retira as Emendas n°s 1 e 2, apresentadas pela 
Comissão de Justiça. Essas emendas reconhecem que, a partir de agora, 
todos os que se habilitarem, em concurso público, para o cargo citado, devem 
ter curso superior de Direito. Porém,,aqueles que exerciam o cargo .• 
anteriormente ao projeto de lei, deveriam ter o direito de disputar. o concurso,. 
embora não sendo bacharéis, já que, até hoje, encontram-se. no _cargo, 
trabalhando com competência, zelo e dedicação, e têm, agora, ·a 
oportunidade de ver regulamentada a sua situação, já que, à época em que 
ingressaram, não se exigia curso superior. 

Se, a partir de hoje, o Tribunal passa a rezar a necessidade de serem 
bacharéis aqueles que disputarão o cargo, estamos de acordo. Mas que não 
se retire a oportunidade daqueles que exerciam anteriormente o mencionado 
cargo. A Comissão de Fiscalização Financeira retirou a emenda que dava 
direito aos atuais funcionários, o que em nada onera o Estado, motivo pelo 
qual não entendi sua posição. Lembramos aos nobres Deputados que 
desejamos derrubar a colocação da Comissão de Fiscalização Financeira. 
Trata-se de fazer justiça no próprio Tribunal de Justiça. 

O Deputado Durval Ângelo (em aparte)*- Sr. Deputado, a intervenção de V. 
Exa. tem procedência. Na realidade, houve uma grande injustiça na 
Constituinte de 1988, quando tivemos vários servidores, inclusive do Poder 
Judiciário, prejudicados, por poucos dias e por interrupção no período de 
cinco anos, determinado pela Constituição, para obterem a estabilidade. Acho 
que o pleito de V. Exa., discutido na Comissão, faz parte de uma 
reivindicação do Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário de 1• lnstãncia e é 
mais do que correto. A Bancada do PT manifesta-se favorável a essa 
reivindicação. No sábado, estaremos reunidos com vários ofici_ais e 
servidores de justiça do Fórum de Contagem, para discutir a questão. E justo 
e correto que nos manifestemos pela aprovação das emendas que foram 
rejeitadas na Comissão. Muito obrigado. 

O Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Obrigado. Acho que temos a 
responsabilidade de mostrar à instãncia maior deste Brasil que não estamos 
aqui para causar desemprego, mas para garantir emprego a quem já trabalha. 
Era essa a minha pequena participação. 

O Deputado Doutor Viana - Agradeço também a participação do Deputado 
Alberto Bejani. Para ser breve, pois não me quero delongar, não só o PT, por I 
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meio do Deputado Durval Ângelo, e o PFL, por meio do Deputado Alberto 
Bejani, manifestaram-se, mas todos os partidos e todos os colegas desta 
casa o fizeram. Vamos corrigir essa grande injustiça que se comete com 
esses oficiais que hoje ali trabalham e que ali ingressaram quando não se 
cobrava que tivessem o curso superior de Direito. A partir de agora, os novos 
que entrarem, que se enquadrem dentro da nova ordem e que tenham esse 
curso superior, mas que não se tire dos que já lá estão o direito de 
participarem do concurso. Era isso, Sr. Presidente. 

o Sr. Presidente- Com a palavra, a Deputada Maria Tereza Lara. 
A Deputada Maria Tereza Lara - Sr. Presidente, colegas Deputados e· 

Deputadas, é apenas para reafirmar a posição da Bancada do PT, exposta 
pelo Deputado Dur\ral Ângelo. Temos acompanhado o projeto desde al 
Comissão de Constituição e Justiça e reafirmamos nosso apoio a que O· 
direito adquirido, moralmente, dos trabalhadores que só têm o 2° grau possa l 
prevalecer e também a que se exija daqui para a ry-ente o curso superior,. 
porque essa é uma maneira de valorizar a função. Mas que os que já lá estão 
possam permanecer. O projeto volta agora à Comissão, por· questões 
regimentais desta Casa, mas quero parabenizar os servidores efetivos do 
Poder Judiciário aqui presentes, porque isso é realmente importante - é o 
controle social das políticas públicas; são os funcionários acompanhando 
aquilo que é de interesse da categoria-, e também os Deputados desta Casa, 
que têm demonstrado sensibilidade para com essa questão social. Obrigada. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Agostinho Silveira. 
O Deputado Agostinho Silveira- Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria de 

dizer que, como membro da Comissão de Constituição e Justiça, tive a 
oportunidade de apreciar esse projeto de lei e lamento que 200 profissionais 
de Minas Gerais, pais e mães de família, pessoas que trabalham há mais de· 
10 anos como Oficiais de Justiça, estarão sendo impedidos de continuar 
usufruindo o direito de exercer essa função, caso venha a ser aprovado· o 
projeto com as modificações introduzidas. Assim, para resguardar o direito' 
daqueles que estão trabalhando há anos e que têm competência até para; 
ensinar aos bacharéis em Direito, apresentamos a Emenda n° .15. Essa 
emenda resguarda o direito dos pais e das mães de família que estão 
prestando serviço como Oficiais de Justiça. Portanto, recomendo e peço aos 
companheiros que não permitam a injustiça, não permitam que se faça uma 
lei imoral para prejudicar pessoas decentes, que precisam continuar 
exercendo sua função, porque isso é seu direito adquirido. Concedo aparte ao 
Deputado Edson Rezende. 

O Deputado Edson Rezende (em aparte)* - Deputado Agostinho Silveira, é 
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apenas para reafirmar a posição do PSB com relação a essa questão. 

Outro dia conversando com os Defensores Públicos, quando dizíamos que 
prioridade é saúde e educação, acrescentavam: "E justiça". Para que a justiça 
tenha o seu poder, é necessário que haja a carreira e a valonz~çao dos 
servidores da justiça. Por isso. o PSB apóia esse projeto e votara a favor, 
porque é preciso haver justiça com a carreira dignificada. Posso diz~r que_ sou 
servidor público da saúde; então, coloco recursos humanos, qualificaçao e 
investimento no ser humano como pressupostos de um bom serviço aplicado 
à sociedade brasileira, porque esta necessita e reivindica bons serviços. 
Estamos de acordo e apoiamos esse projeto. . . . 

O Deputado Paulo Piau (em aparte).- Gostaríamos de dizer que fo!:nos 
procurados pelo pessoal da justiça de Uberaba, que nos esclareceu sobre 
esse processo, que é justo. Por isso mesmo, conversamos com toda a 
Bancada do PFL e somos favoráveis ao projeto. . . 

O Deputado Hely Tarqüínio (em aparte) - Em nome de toda a Bancada do 
PSDB, gostaria de manifestar que votaremos favoravelmente aos servidores. 
da justiça, que reclamam por um plano de carreira. Gostaríamos que se 
fizesse justiça ao trabalho d_esses servidores. Votaremos favoravelmente. . . 

o Deputado Wanderley A vila (em aparte) - Deputado Agostinho S1lve1ra • ; 
vimos manifestar o nosso apoio a esse projeto, completando as palavras do 
nosso colega e estimado amigo, Deputado Paulo Piau. Fomos t~mbém 
procurados pelos nossos conterrâneos, não só de Pirapora, mas lambem das 
cidades onde trabalhamos. Então, vimos dar esse apoio. Como o Deputado 
Paulo Piau disse, esse projeto não é apenas justo. mas é também um projeto 
perfeito. Muito obrigado. . 

o Deputado Fábio Avelar (em aparte) - Gostaria de dizer que nos, da 
Bancada do PPS, entendemos que um plano de carreira existe para se fazer, 
justiça, e não injustiça. Não podemos ferir um direito adquirido. Como todos 
sabem, sou um funcionário de carreira da COPASA. Lá, lutamos com mUlta 
força para implantar o nosso plano de cargos e salários. Esse plano tem de 
corrigir, realmente. as injustiças. Nós, da Bancada do PPS, estamos ao lado, 
de v. Exa. na luta para corrigir as injustiças e aprovar esse projeto. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Igualmente, venho, em nome 
do PSD, manifestar o nosso contentamento em ouvir as palavras de V. Exa. e 
do dileto Deputado Doutor Viana. Realmente, veio a esta Casa em boa hora, 
talvez até um pouco atrasado, um projeto dessa envergadura. Falo como 
advogado por 30 anos. Sei das dificuldades e do que se passa na vida de ~m 
serventuário. Para nós, neste momento, é motivo de satisfação estar lambem 
caminhando para a aprovação desse projeto. Parabéns! Temos a certeza de 
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que estaremos juntos. 

o Deputado Cristiano Canêdo (em aparte)*- Em nome da Bancada do PTB, 
que possui seis Deputados, gostaria de me manifestar a favor desse projeto e 
de tudo o que V. Exa. e o Deputado Doutor Viana estão defendendo a favor 
dos serventuários da justiça. 

o Deputado Miguel Martini (em aparte)- Gostaria de dizer que a Bancada 
do PSN também votará favoravelmente a esse projeto. 

o Deputado Antônio Andrade (em aparte)*- Gostaria de cumprimentá-lo e 
de dizer que a Bancada do PMDB também entende que o projeto deve ser 
aprovado e que votará favoravelmente a ele. 

o Deputado Luiz Fernando Faria (em aparte) - A Bancada do PPB, 
Deputado Agostinho Silveira, está solidária com o seu projeto. Entendemos 
que ele veio, como foi dito por vários partidos, em· boa hora. Vamos votar a 
favor do projeto de V. Exa. '• '· '". · 

o Deputado Agosiinho Silveira - Muito obrigado. Gostaria de dizer ao povo 
de Minas e, em especial, aos funcionários públiCOs que esta Casa tem 
responsabilidade com a gente de Minas. Muito obrigado. Que Deus abençoe 
a todos. · '"; 

•- Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. 
-Vêm à Mesa: 

' EMENDAS AO PROJETO DE LEI N°418/99 
EMENDA N° 13 c 

Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... - O período em que o servidor estiver licenciado para concorrer a 

mandato eletivo será computado para todos os fins de. desenvolvimento na 
carreira.". 

João Leite 
Justificação: A inclusão do dispositivo tem como finalidade resguardar os 

servidores que, candidatos a mandatos eletivos, por disposições legais, são 
obrigados a se licenciar dos respectivos cargos. 

A licença não' é uina questão de liberalidade ao servidor, mas imposição 
legal, e que, não se cumprindo, causa, inclusive, a inelegibilidade do cidadão. 
Portanto, o servidor candidato não tem outra opção, senão afastar-se do 
cargo que ocupa, para concorrer a mandato eletivo. 

Privar o servidor, durante o período de seu afastamento, do regular 
desenvolvimento na carreira é colocar barreiras para que o servidor não 
possa candidatar-se a ·qualqüer cargo eletivo, norma essa que nos pareceria 
inconstitucional. 'J · 

··~ 
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EMENDAN° 14 

Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... - Ao servidor integrante do Poder Judiciário, será concedida uma 

gratificação de 20% (vinte por cento) a incidir sobre ~ua remuneração, desde 
que opte . por permanecer na atividade, após rmplementado ~ tempo 
necessário à aposentadoria voluntária, a contar do dra subsequente- a~ 
período aquisitivo, até o limite da compulsória. . _ , . . J 

§ 1° _ A· parcela percentual prevista neste artrgo nao sera per~eb!da 
cumulativamente. " . . . . . . . 

§ 2° _ o abono de que trata este artigo não constitui base par~ cálc~lo de 
adicionais e vantagens, nem se incorpora ao vencrmento na rnatrvrdade .. 

Sala das Reuniões, de setembro de 1999. 
Anderson Adauto 
Justificação: A emenda proposta tem o mérito incontestáv~l d": _promover 

.substancial inovação na administração do pessoal ~o JUdrcrarro, com 
aproveitamento de pessoal altamente qualificado e reduçao srgnificatrva dos 
gastos com inativos. . . . ... 

Com a instituição do abono-permanência, tem o servrdor do JUdrcrarro a 
opção de permanecer na atividade, embora implementado o tempo 
necessário para se aposentar com a percepção de proventos rntegrars, ou de 
perceber a contrapartida de uma gratificação _de 20%, inci?ente sobre su~ 
remuneração, a partir do primeiro dia subsequente ao perrodo aqursrtrvo a 
aposentadoria voluntária. . . 

Do ponto de vista da administração, o ganho maror resrde no fato de 
implicar a medida uma economia de cerca d~ 80% dos_ gastos com os 
inativos. Sob a ótica do servidor, o interesse esta em que nao se configura a 
matéria como obrigação ou proibição, mas como faculdade em perferta 
convergência dos interesses do Poder Público e dos servidores. 

EMENDAN° 15 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... -A Exigência de nível superior de escolaridade para provimento dos 

cargos de Técnico Judiciário, da especialidade de Oficial de Justiça Avaliador 
111 e IV, não se aplica aos atuais ocupantes, desde que tenham_ ou venham a 
ter mais de cinco anos de efetivo exercício, quando da publrcaçao do edrtal de 
concurso público.". 

Sala das Reuniões, de de 1999. 
Agostinho Silveira . 
Justificação: O dispositivo visa assegurar aos atuars ocupantes dos cargos 

de Técnico Judiciário, da especialidade de Oficial de Justrça Avaliador, das 
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comarcas de entrâncias final e especial a isenção do nível superior de 
escolaridade para o provimento efetivo dos cargos que atualmente ocupam. 

Tal medida tem embasamento jurídico no§ 2" do art. 7° da Lei n° 10.254, de 
20!7190, que institui o regime único do servidor público civil do Estado e dá 
outras providências. 

Segundo o mesmo dispositivo, somente será exigida para a efetivação do 
servidor não estável a aprovação em concurso público. Estabelecer 
empecilho de escolaridade para os atuais ocupantes dos referidos cargos é 
medida injusta e afronta os dispositivos legais aplicáveis à espécie. Ademais, 
o longo período de exercício do cargo e a experiência adquirida durante esse 
tempo equivalem à graduação técnica para o seu provimento inicial. 

- .. EMENDAN° 16 "" ' ' 
Acrescente-se ao art. 7° da Lei n° 1 0.593, de 1992, modificada· pela Lei n° 

11.617, de 1994, de que trata o art. 1° da proposição, o seguinte•parágrafo 
renumerando-se os demais: 

"Art. 4°- ················-····--··················-· 
§ .... - A graduação e a pós-graduação, para os servidores relacionados no 

parágrafo anterior, será considerada como título no respectivo processo 
classificatório, com valorização individual correspondente a 20% do total de 
pontos a serem distribuídos.". 

Sala das Reuniões, 9 de novembro de 1999. 
Miguel Martini 

EMENDAN° 17 
Substituam-se os Anexos I a X constantes do projeto pelos seguintes. 
Sala das Reuniões, de de 1999. 
Sebastião Costa 

Justificação: Os Anexos I a X do projeto dispõem sobre. o quadro de 
provimento efetivo, o quadro suplementar, o quadro dos servidores estáveis 
efetivados, a tabela de vencimentos e a correspondência entre os padrões de 
vencimento dos servidores do Poder Judiciário. A substituição dos citados 
anexos objetiva tornar as tabelas e as carreiras tecnicamente mais 
adequadas, permitindo ao servidor um desenvolvimento mais racional na 
carreira, com a preservação das atuais remunerações. 
•- Os quadros referentes aos Anexos I, 11 e 111 foram publicados na edição do 
"diário do Legislativo" de 13.11.99. 

EMENDAN° 18 
Inclua-se no art. 1°: 
"Altera-se a redação do art. 1°: 
Art.1°- ... 

~~----------------------------------------------__J 



700 
'Art. 8° - a promoção vertical do servidor efetivo, em exercício do cargo, na 

carreira de Oficial de Apoio Judicial, dar-se-á após aferição de capacidade, 
nos termos de regulamento e nos seguintes casos: 

1 - de servidor posicionado a partir do padrão PJ-38, da classe D, para o 
padrão inicial da classe subsqüente; . . 

11 - de servidor posicionado a partir do padrão PJ-52, da classe C, para o 
padrão inicial da classe subseqüente.", .. • , ·· .. 

Sala das Reuniões, 9 de novembro de 1999. 
Sebastião Costa ·.. . .. .' . . 
Justificação: Aprovada a sugestão dos sindicatos de adotarem a tabela de 

vencimentos dos servidores do Poder Judiciário, é necessário que se faça 
alteração no artigo citado, tendo em vista que houve modificação na 
correlação dos padrões de vencimentos. Evita-se, desta forma, prejuízo na 
estrutura do Plano de Carreiras. 

EMENDAN° 19 
Suprima-se o art. 8° e seus parágrafos. 
Sala das Reuniões, 9 de novembro de 1999 
Maria Olívia 
Justif1cação: A reforma administrativa criou um teto geral e obrigatório_ de 

subsídios, vencimentos, salários, proventos, pensões e outra espec1e 
remuneratória, percebidos cumulativamente ou não para os servidores 
públicos, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra ~atureza, 
que, neste caso, não poderão exceder o subsídio mensal, em espec1e, dos 
Ministros do Supremo Tribunal Federal (Constituição Federal, art: 37, XI). 
Prevê ainda o mesmo dispositivo que a fixação desse teto geral sera fe1ta por 
lei de iniciativa conjunta dos Presidente da República, da Câmara dos 
Deputados, do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal. .. 

Para que seja estabelecido agora qualquer outro teto remunerat~no que 
não aqueles já existentes, deverá primeiramente aguardar-~e-a sançao da le1 
federal respectiva, para que depois os Estados, por dec1sao conJunta d_os 
Chefes de Poderes, possam, através de dispositivos legais próprios, lambem 
estabelecer os respectivos tetos remuneratórios de seus servidores. Adema1s, 
a matéria hoje é regulada por lei de caráter estadual geral, no_ caso 
especifico, a Lei n° 10.856, de 5/8/92, que já determina a retençao do 
excesso de remuneração do servidor do Poder Judiciário: "Art. 24 - A 
remuneração a qualquer titulo, dos servidores do Poder Judiciário, n~o 
poderá exceder 90% (noventa por cento) do limite máximo de remuneraçao 
do Desembargador". · .. _ . _ 

De mais a mais, a Emenda à Constituição n° 19, de 4/6/98, Ja preve ed1çao 
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de leis de âmbitos federal, estadual e municipal e fixa a relação entre a maior 
e a menor remuneração de seus servidores, o chamado "teto salarial", que, 
por ser de caráter geral, não deve ser atropelado por lei especiais. 

o Sr. Presidente- Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foram 
apresentadas ao projeto sete emendas: a do Deputado João Leite recebeu o 
n° 13; a deste Deputado recebeu o n° 14; a do Deputado Agostinho Silveira 
recebeu o n° 15; a do Deputado Miguel Martini recebeu o n° 16; as do 
Deputado Sebastião Costa receberam os n°s 17 e 18; a da Deputada Maria 
Olívia recebeu o n° 19. Nos termos do§ 2° do art. 188 do Regimento Interno, 
a Presidência encaminha as emendas com o projeto à Comissão de 
Administração Pública, para receberem parecer. 

· • Prorrogação da Reunião -"· o Sr. PresidentePc Nos' termos do art. 21 do Regimento .. Interno, a 
Presidência prorroga a reunião por 1 h52min. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 424/99, da Procuradoria-Geral 
de Justiça,. que altera o plano de carreira do servidor efetivo do Ministério 
Público do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. A Comissão de J 

Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com as Emendas n°s 1 e 2, 
que apresenta. As Comissões de Administração Pública e de Fiscalização 
Financeira opinam por sua aprovação com as Emendas n°s 1 e 2, 
apresentadas pela Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Para 
discuti-lo, com a palavra, o Deputado Doutor Viana. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Doutor Viana. 
O Deputado Doutor Viana - Pelo mesmo motivo e tendo sido relator do 

projeto na Comissão de Administração Pública, venho solicitar aos 
Deputados, mais uma vez, a aprovação do projeto. A Comissão de 
Administração Pública procurou incorporar ao projeto as emendas. Dessa 
maneira, ele vem a esta Casa para ser votado. Pedimos o apoio dos nobres 
colegas assim como pedimos com relação ao projeto dos serventuários da 
Justiça. É um plano de cargos dos funcionários da Procuradoria-Geral de 
Justiça. 

A Deputada Elaine Matozinhos (em aparte)*- Caro Deputado Doutor Viana, 
estamos aqui para dizer que o PSB vai votar favoravelmente, porque 
conhecemos, de perto, o trabalho dos bravos funcionários da Procuradoria"' 
Geral. ·· .. , .• _,.,, 

Aproveitamos a oportunidade para conclamar os colegas a votar. pela 
aprovação desse projeto. Muito obrigado. 

O Deputado Doutor Viana - Essa é uma oportunidade que a Assembléia 
Legislativa tem," como fiel da balança da Justiça no Estado, de regularizar 
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essa situação. Agradeço o aparte da nobre Deputada Elaine Matozinhos. 

O Deputado Fábio Avelar (em aparte) - Gostaria de, mais uma vez, trazer 
aqui o apoio de toda a Bancada do PPS. Da mesma forma, todos os 
Deputados do PPS votarão a favor desse projeto. Muito obrigado. 

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) - Deputado Doutor Viana, 
também queremos somar os esforços da Bancada do PT, no,. 
acompanhamento desse projeto· do Poder Judiciário. Somos favoráveis à , 
carreira e também cumprimentamos .• os . servidores que aqui_;. estão,J 
acompanhando esse trabalho. . • . ·' . rJ 

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - A Bancada do PSN votará 
favoravelmente, Sr. Presidente. Pediria que os Deputados declarassem seu 
voto depois, para que pudéssemos avançar com a pauta de votação. 

'0 Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - A Bancada do PSD é 
também favorável a esse processo. 

O Deputado Doutor Viana - Sendo assim, aguardo a votação favorável ao 
Projeto de Lei n° 424/99, que estabelece o plano de carreira dos funcionários 
da Procuradoria-Geral de Justiça. 

•- Sem revisão do orador. 
-Vem á Mesa: 

EMENDA N° 3 AO PROJETO DE LEI N° 424/99 
Dê-se ao art. 13 a seguinte redação: 
"Art. 13 - As despesas necessárias à execução desta lei correrão por conta 

dos crédnos orçamentários consignados ao Ministério Público do Estado.". 
Sala das Reuniões, de de 1999. 
Rêmolo Aloise 
Justificação: Por uma questão de técnica legislativa, torna-se necessária a 

redação proposta pela emenda, para explicitar que as despesas decorrentes 
da execução da lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias do 

. Ministério Público, que são destinadas pelo Executivo Estadual na forma do 
art. 168 da Constituição Federal e do art. 162 da Constituição Estadual. 

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foi 
apresentada ao projeto uma emenda do Deputado Rêmolo Aloise, que 
recebeu o n° 3. Nos termos do § 2° do art. 188 do Regimento Interno, a 
Presidência encaminha as emendas com o projeto à Comissão de 
Administração Pública, para receberem parecer. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei Complementar n° 11/99, do 
Deputado Mauro Lobo, que acrescenta parágrafo ao art. 152 da Lei n° 869, de 
5/7/99, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do 
Estado de Minas Gerais, assegura ao servidor o recebimento de férias não 
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gozadas, inclusive o terço constitucional, nos casos de exoneração, 
licença, colocação à disposição e demissão. A Comissão de Justiça conclui 
pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Administração Pública 
opina por sua aprovação. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela 
aprovação do projeto com a Emenda n° 1, que apresenta. Em discussão, 0 
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, 0 
projeto, salvo emenda. A Presidência vai submeter a matéria à votação pelo 
processo .nominal, de conformidade com o art. 260, inciso I, do Regimento 
Interno. Com a palavra, o 2°-Secretário, para proceder à chamada de votação 
nominal. 

O Sr. Secretário (Deputado Gil Pereira)-(- Faz a chamada.) 
- Responderam "sim" à ·chamada de votação nominal os seguintes 

Deputados: ' ·• · ·' ',, •' 
Paulo Pettersen - Antônio Andrade - Hely Tarqüínio - Sebastião Navarro 

Vieira - Olinto Godinho - José Milton - Luiz Fernando Faria - Marco Régis -
José Braga - Durval Ângelo - Dilzon Melo - Gil· Pereira - · Adelmo Carneiro 
Leão - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani -'Ambrósio Pinto -
Amilcar Martins - Antônio Carlos Andrada - Antônio Júlio - Antônio Roberto -
Cabo Morais- César de-Mesquita- Chico Rafael- Cristiano Canêdo- Dalmo 
Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Doutor Viana " Edson 
Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Daladier - Elaine Matozinhos - Elbe 
Brandão - Elmo Braz - Fábio Avelar - Ivo José - João Paulo - João Pinto 
Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - Luiz Menezes - Marcelo Gonçalves -
Márcio Cunha- Maria Olívia- Maria Tereza Lara- Mauri Torres- Mauro Lobo 
- Miguel Martini - Pastor George - Paulo Piau - Rêmolo · Aloise - Ronaldo 
Canabrava- Sebastião Costa- Wanderley Ávila. 

O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) ' Votaram "sim" 54 · 
Deputados. Está, portanto, aprovado o Projeto de Lei Complementar n° 
11/99, salvo emendas. Em votação, a Emenda n° 1, que recebeu parecer 
pela aprovação. Com a palavra, o Sr. Secretário, para proceder à chamada · 
dos Deputados. 

O Sr. Secretário- (-Faz a chamada.) ·' 
- Responderam "sim" à chamada de votação nominal os seguintes'" 

Deputados: · ·• ., 
Paulo Pettersen - Antônio Andrade - Hely Tarqüínio - Bené Guedes ~ 

Sebastião Navarro Vieira - Olinto Godinho - Rogério Correia - José Milton -
Luiz Fernando Faria - Marco Régis - José Braga - Dilzon Melo - Gil Pereira c 
Adelmo Carneiro Leão- Agostinho Silveira- Aílton Vilela -Alberto Bejani-
Amilcar Martins- Antônio Carlos Andrada- Antônio Júlio- Cabo Morais-
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César de Mesquita - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Viana -
Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Daladier- Elaine Matozinhos -
Elbe Brandão - Elmo Braz - Fábio A velar- João Paulo -José Henrique- Luiz 
Menezes- Márcio Cunha - Maria Olívia- Maria Tereza Lara- Mauri Torres-
Mauro Lobo - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Ronaldo Canabrava - Wanderley 
Ávila. . 

O Sr. Presiden'te - Votaram "sim" 44 Deputados. Está aprovada a Emenda 
n° 1. Fica, portanto, aprovado, em 1° turno, o ProJeto de Lei Complementar n°". 
11/99 com a Emenda n° 1. Á Comissão de Administração Pública. ~__:; . _ 

Discussão, em 1° turno, do Projéto de Lei Complementar n° 18/99, dã Mesa 
da Assembléia, que extingue o Fundo de Previdência Complementar do 
Servidor da Secretaria da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
- PRELEGIS. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do 
projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. As. Comissões de 
Administração Pública e de Fiscalização Financeira opinam por sua 
aprovação na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça. Em 
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Chico Rafael. 
O Deputado Chico Rafael - Sr. Presidente, ontem, na Comissão, fizemos 

alguns questionamentos a respeito desse projeto, e dei meu voto favorável à 
aprovação na forma do substitutivo, com o compromisso dos colegas de 
avaliarem no 2° turno a possibilidade de se aprovar uma emenda alterando o 
índice de correção monetária dos valores que foram recolhidos dos 
funcionários. 

Hoje, a assessoria da Casa já fez alguns levantamentos, utilizando o IPC 
da Fundação Getúlio Vargas. Com este, os valores a que os funcionários têm 
direito teriam 21% a mais. O IPC dá um valor 21% maior que o obtido com o 
IGP-DI. Estão fazendo um trabalho, agora, com o IPC do IBGE, e 
acreditamos que a utilização deste índice refletirá melhor ainda a 
desvalorização da moeda ao longo do período. 

Então, fica aqui o meu voto favorável ao projeto, com o compromisso dos 
colegas Deputados de votarem em 2° turno a emenda que será apresentada 
na Comissão, para que possamos garantir o melhor índice possível de 
recomposição da moeda ao longo dos anos. 

Outro questionamento que faço é com relação à indicação do liquidante. O 
projeto de lei prevê que a Mesa indicará o liquidante. Também prevê que a 
própria Mesa aprovará suas contas. Entendo que poderíamos apresentar 
também uma emenda, em 2° turno, para que essas contas sejam aprovadas 
pelo Plenário da Casa. 

J 
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Com relação ao imóvel que está sendo transferido para o IPLEMG, sugiro -

e apresentaremos também, em 2° turno, uma emenda com esse fim - que 
esse imóvel seja avaliado por um órgão oficial ou por um conjunto de 
corretoras habilitadas para tanto, com o objetivo de dar a maior transparência 
possível e garantir tanto o IPLEMG quanto os cofres públicos e 
principalmente os cofres da Assembléia. 

Eram essas as considerações que tinha a fazer. Encaminho favoravelmente 
e espero que os colegas, no 2° turno,· levem em consideração as 
ponderações que estou fazendo neste momento. 

o Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - A Presidência gostaria que 
os Deputados 'que desejam apresentar as emendas que o façam, mas, com 
relação aos índices de correção, gostaria de lembrar que o Fundo foi 
constituído com recursos dos funCionários e do empregador, e espera que 
haja a defesa desse dinheiro - que é público - também em nome do 
empregador. 

Da mesma forma que foi constituído, agora, no processo de extinção, a 
Presidência entende, de antemão, que não vê como fazer uma correção para 
os que contribuíram na qualidade de funcionários e outra diferenciada para o 
empregador. Gostaria, inclusive, de ver a forma com que poderíamos chegar 
a uma definição diferente entre a forma de correção para as partes. 

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

prezados participantes das galerias, é justamente sobre esse assunto que 
gostaria de comentar. Parece que, quanto ao projeto, pelo formato geral, há 
um certo consenso e apenas alguns pontos muito específicos estão sendo 
discutidos. E é muito interessante isso, porque o debate está sendo 
transparente, aberto, e isso faz com que aconteça com maior segurança. 

O que queremos dizer é que se discute muito a questão do dinheiro do 
servidor que faz parte do PRELEGIS e aquela parte que coube à Assembléia 
colocar no Fundo. Na verdade, esses dois recursos formaram um Fundo; 
durante anos, houve aplicações e rendimentos. O servidor está querendo, 
pelo menos, uma correção monetária que seja real, uma correção que 
realmente corrija o dinheiro. Sabemos que grande parte desse dinheiro .foi 
aplicada e teve rendimentos. O servidor· não está, num primeiro momento, 
nem brigando pelo rendimento, está brigando por uma correção monetária 
justa. Apenas isso. 

Entendemos que isso deva acontecer, porque há uma certa discussão de 
que a questão pública tem de ser colocada em primeiro lugar. Quando estudei 
na Faculdade de Direito, um dos primeiros ensinamentos que tive, que r:ne 
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marcou muito, é que sempre que se tratar questão que envolva o trabalhador, 
paga-se primeiro o trabalhador. Se sobrar, paga-se o resto. Esse é um 
princípio básico que aprendi na faculdade. Quando uma empresa quebra, 
quando uma indústria vai à falência, quando ocorre qualquer desastre, salva-
se aquilo que é do trabalhador. O trabalhador é que faz a indústria, que faz a 
fábrica, e é o servidor que mantém esta Casa funcionando e servindo a nós, 
Deputados. O dinheiro que está lá tem de ser devolvido para o servidor com: 
uma correção justa; para que não haja dúvida. O dinheiro que está naquele 
Fundo, hoje, é produto de várias aplicações. E é bom lembrar que a parte do · .• 
servidor sempre foi colocada em dia. Nunca o servidor atrasou. Mas a 
Assembléia, ao longo dos anos, atrasou com a sua obrigação. E atrasou 
numa época em que a inflação era alta. E quando a Assembléia atra~va 
dois, três meses, o valor depositado no passado não era corrigido pela 
inflação, era depositado apenas o valor nominal. Então, a Assembléia, muitas 
vezes, não cumpriu com a sua obrigação, mas o servidor cumpriu 
rigorosamente a sua parte, porque era descontado no contracheque e não 
tinha nem a opção de pensar quanto a isso. 

Então, neste momento, a Casa tem de pensar com muita atenção, 
sobretudo neste instante em que o servidor público, e não só agora, porque já 
há cinco, seis anos, o servidor público vem vivenciando uma política salarial 
difícil, de arrocho. Só se ouve isso: arrocho salarial. 

Na hora de devolver aquilo que o servidor depositou ao longo dos anos, é 
preciso que tenhamos um pensamento não benevolente, isto não é caridade, 
é dar aquilo que é de direito, segundo uma correção justa; por isso, quero 
fazer coro com as palavras do Deputado Chico Rafael, no que coloca com 
relação ao índice e também nas outras questões. Sua posição vem apenas 
enriquecer o debate e dar ao servidor aquilo que é dele. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo n° 1. A Presidência vai 
submeter a matéria a votação nominal. Com a palavra, o Sr. Secretário, para 
proceder à chamada de votação nominal. 

O Sr. Secretário-(- Faz a chamada.) 
- Respondem "sim" à chamada de votação nominal os seguintes 

Deputados: 
Paulo Pettersen - Antônio Andrade - Hely Tarqüínio - Bené Guedes -

Sebastião Navarro Vieira - Olinto Godinho - Rogério Correia - Luiz Fernando 
Faria - Marco Régis - José Braga - Dilzon Melo - Gil Pereira - Adelmo 
Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Amilcar 
Martins - Antônio Carlos Andrada - Antônio Júlio - Antônio Roberto - Cabo 
Morais- César de Mesquita -Chico Rafael- Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro 
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Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Doutor Viana - Edson Rezende -
Eduardo Brandão - Eduardo Daladier - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão -
Elmo Braz- Ermano Batista- Fábio Avelar- João Paulo- João Pinto Ribeiro -
Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - Luiz Menezes - Marcelo 
Gonçalves- Márcio Cunha- Maria Olívia- Maria Tereza Lara- Mauri Torres-
Mauro Lobo - Miguel Martini - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Ronaldo 
Canabrava- Sebastião Costa -Wanderley Ávila. 

o Sr. Presidente - Votaram "sim" 53 Deputados; não houve voto contrário. 
Está aprovado o Substitutivo n° 1. Fica, portanto, aprovado, em 1° turno, o 
Projeto de Lei Comp~ementar n° 18/99 na forma do Substitutivo n° 1 . À 
Comissão de Administração Pública .. 

· :• ··~ ' ·H Declarações de Voto '' ' 
A Deputada Maria Tereza Lara -·Declaramos nosso voto favorável e 

reafirmamos aqui, como já o fizeram vários colegas. Deputados, a 
necessidade de continuarmos a ter, no 2" turnó, um processo transparente 
nos recursos tanto do empregador quanto dos servidores:·· 

O Deputado Doutor Viana - - Parabenizo a Presidência desta Casa por. 
estar buscando uma transparência cada vez maior para as atividades da 
Assembléia. Parabenizo os funcionários e volto a dizer, novamente, como já 
foi muito bem dito pelos oradores anteriores, que temos de continuar, no 2° 
turno, com mais transparência ainda para resolver a questão. 

O Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente, tenho certeza de que boa parte 
dos funcionários desta Casa, homens e mulheres, não estavam dormindo, há' 
dias, alguns correndo o risco de perder sua casa, sua propriedade. Tenho·' 
certeza de que não só eles vão dormir tranqüilos como a maioria dos' 
Deputados, que estão fazendo o que é justo. Espero apenas, como disse o 
Deputado, que corrijam, que paguem a eles o que é deles, porque serião · 
estaremos cometendo uma impropriação indébita. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, quero parabenizar V. Exa. 
e todos os funcionários desta Casa, porque, nesta tarde, presta-se· uma 
homenagem a eles, que tantos serviços prestaram ao Legislativo. Tenho 
certeza absoluta de que no 2° turno, também, a Assembléia Legislativa votará 
favoravelmente à essa pretensão tão justa. 

O Deputado Edson Rezende - Sr. Presidente, quero dizer, não só para que 
se fàça justiça aos funcionários desta Casa, que, de toda a experiência com 
servidor público que tenho tido em minha vida, esta Casa tem o melhor 
quadro de carreira em termos de qualidade, dedicação e responsabilidade. 
Quero parabenizar os funcionários da Casa pela qualidade do serviço que 
têm produzido para o povo de Minas Gerais. Eles mereéerri. Muito obrigado . 

~~----------------------------------------------~ 
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O Sr. Presidente - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 85/99, do 

Deputado Hely Tarqüínio, que autoriza o Poder Executivo a transferir a 
entidades civis sem fins lucrativos a gestão de unidades públicas de saúde e 
dá outras providências. As Comissões de Justiça, de Administração Pública e 
de Fiscalização Financeira perderam prazo para emitir parecer. Nos termos 
do § 2° do art. 145 do Regimento Interno, a Presidência vai designar relator 
da matéria o Deputado Antônio Júlio. Indago a V. Exa. se está em condição 
de emitir. parecer ou se fará uso do prazo regimental. . 

O Deputado Antônio Júlio -Sr. Presidente, farei uso do prazo regimental. 
Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 229/99, do Deputado Alberto . 

Bejani, que altera dispositivos da Lei n° 12.040, de 28/12/95, que dispõe. 
sobre a distribuição da parcela da receita do produto da arrecadação do ICMS 
pertencente aos municípios. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto com a Emenda n° 1, que apresenta. A -. 
Comissão de Fiscalização Financeira opina por sua aprovação com a 
Emenda n° 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há 
oradores inscritos. 

-Vêm à Mesa: 
EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 229/99 

EMENDAN°2 
Acrescentem-se onde convier: 
"Art ..... - Sem prejuízo da opção pelo critério de que trata o art. 3° da Lei n° 

12.970, de 27 de julho de 1998, fica instituído, a partir do exercício de 2000, 
índice de participação especial para distribuição da parcela do ICMS a que se 
refere o art. 150, inciso 11, da Constituição do Estado, para os municípios 
emancipados pelas Leis n°s 12.030, de 21 de dezembro de 1995, e 12.050, 
de 29 de dezembro de 1995. 

Art ..... -O índice mencionado no artigo anterior será composto dos fatores 
estabelecidos nos incisos I a IX do art. 7° da Lei n° 12.040, de 28 de 
dezembro de 1995, acrescentado pelo art. 2° da Lei n° 12.428, de 27 de 
dezembro de 1996, e cuja vigência fica restabelecida.". 

Sala das Reuniões, de de 1999. 
Anderson Adauto 
Justificação: O Projeto de Lei n° 229/99 tem por objetivo assegurar rnaior 

transparência ao processo de apuração dos índices de participação dos 
municípios no produto da arrecadação do ICMS, bem como corrigir 
imperfeições da Lei n° 12.040, de 28/12/95, a chamada Lei Robin Hood. A 
emenda ora proposta visa a assegurar aos 97 municípios emancipados pelas . 
Leis n°s 12.030 e 12.050, ambas de 1995, a faculdade de opção, a partir do 
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ano 2000, pelo critério especial de participação que vigorou nos exercícios de 
1997 e 1998, conforme variáveis estabelecidas nos incisos I a IX do art. r da 
Lei n° 12.040, de 1995, acrescentado pelo art. 2° da Lei n° 12.428, de 1996, 
ou pela movimentação econômica gerada em seus respectivos territórios, na 
forma prevista no art. 3° da Lei n° 12.970,de 27/7/98. A emenda procura uma 
distribuição mais justa para os municípios emancipados recentemente, de 
modo a contemplar aqueles que agregam maior valor adicionado em razão de 
seu perfil industrial, bem como aqueles que têm reduzida movimentação 
econômica e que teriam suas parcelas definidas proporcionalmente ao 
movimento econômico do município de origem. Dessa forma, solicitamos o 
apoio de todos os Deputados visando à aprovação desta' emenda.· · 

-· ' ' EMENDAN° 3 . ' 
Dê-se ao art. 1° a seguinte redação: 
"Art. 1°- O inciso VI e os§§ 3°, 4°, 5° e 6° do art. 1° da Lei n° 12.040, de 28 

de dezembro de 1995, passam a vigorar com a seguinte redação: 
"Art.1°- .................................. .. 
VI - produção de alimentos: os valores decorrentes da aplicação dos· 

percentuais à frente de cada item serão distribuídos aos municípios segundo 
os seguintes critérios: 

a) parcela de 25% (vinte e cinco por cento) do total será distribuída de 
acordo com a relação percentual entre a área cultivada do muniCípio e a área 
cultivada do Estado, referente à ·média dos dois últimos anos; 

b) parcela de 25% (vinte e cinco por cento) do total será distribuída de 
acordo com a relação percentual entre o número de pequenos produtores 
rurais do município e o número de pequenos produtores rurais do Estado; 

c) parcela de 15% (quinze por cento) do total será distribuída entre os 
municípios onde exista Programa de Extensão Rural destinado aos pequenos 
produtores rurais, de acordo com a relação percentual entre o número de 
pequenos produtores rurais atendidos e o· número total de pequenos 
produtores rurais existentes no município e no Estado; 

d) parcela de 20% (vinte por cento) do total será distribuída entre os 
municípios onde exista Programa de Apoio à Produção voltado para 
pequenos produtores rurais, de acordo com a relação percentual entre o 
número de' pequenos produtores rurais atendidos e o número total de 
pequenos produtores rurais existentes no município e no Estado; 

e) parcela de 15% (quinze por cento) do total será distribuída entre os 
municípios onde exista Programa de Apoio á Comercialização voltado para 
pequenos produtores rurais, de acordo com a relação percentual entre o 
número de pequenos produtores rurais atendidos e o número total de 
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pequenos produtores rurais existentes no município e no Estado. 

§ 3°- A Fundação João Pinheiro fará publicar, até o dia 31 de maio de cada 
ano, os índices provisórios de que tratam os incisos 11 a XIII, por município. 

§ 4°- A Secretaria de Estado da Fazenda fará publicar até o dia 30 de junho 
de cada ano: __ . 

1- o índice provisório de que trata o inciso_!; _ 
11 - o índice provisório geral de distribuição da receita que pertence aos ,, 

municípios, fazendo uma consolidação dos critérios de que tratamos incisos I 
a XIII deste artigo e englobando as parcelas de que tratam os incisos ~e 1_1_ do 
parágrafo único do art. 158 da Constituição Federal. .. · ,. ,., .. ~- c· 

§ 5° - os Prefeitos Municipais e as associações de municípios, ou seus 
representantes, poderão impugnar, no prazo de trinta dias contados da sua 
publicação, os dados e os índices de que tratam os §§ 3° e 4° deste artigo, 
sem prejuízo das ações cíveis e criminais cabíveis. 

§ 6°- A Fundação João Pinheiro fará publicar, até o dia 31 de julho de cada 
ano, após o julgamento das impugnações previstas no parágrafo anterior, os 
índices definitivos de que tratam os incisos 11 a XIII, por município.".". 

Sala das Reuniões, 20 de outubro de 1999. 
João Batista de Oliveira 
Justificação: Em uma realidade dinâmica, há necessidade constante de 

adequação e aprimoramento das normas à esta mesma realidade. No 
momento da implementação desses instrumentos legais é que se 
materializam as distorções em relação às questões concretas das realidades 
locais. 

É assim com a Lei n° 12.040, de 28/12/95, que regulamenta a parcela do 
ICMS pertencente aos municípios. Ela tem como objetivo precípuo a 
diminuição das disparidades regionais de distribuição de renda, priorizando 
indicadores que beneficiem, especialmente municípios de menor porte, cujos 
recursos latentes, quando a9ilizados, propiciem condições de fixação das 
populações locais, com melhoria da qualidade de vida. 

O segmento "produção de alimentos" elegeu como indicadores a área 
cultivada, o número de pequenos produtores rurais, os programas destinados 
aos pequenos produtores e a existência de órgão de apoio à agropecuária, 
tendo como principio básico recompensar aquelas administrações municipais 
que promovam ações voltadas para o desenvolvimento da pequena produção 
familiar, produtora de alimentos e geradora de ocupações produtivas. A 
importância da agricultura de base familiar, no contexto da agropecuária 
mineira, é atestada pelos números do Censo Agropecuário de 1995; esse 
setor representa 83,8% do total dos estabelecimentos e absorve 72% do total 
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de pessoal ocupado nas atividades agropecuárias do Estado. 

No entanto, a distribuição de percentuais dos indicadores do segmento 
"produção de alimentos" tem premiado, ainda, aqueles municípios que 
possuem maior extensão territorial ou praticam uma agricultura comercial. 
São exemplos característicos os Municípios de Unai, Presidente Olegário, 
Paracatu, Prata, João Pinheiro, Buritis, Campina Verde e Uberaba. 

Com vistas a uma distribuição mais justa dos recursos do ICMS, em 
consonância com os princípios da Lei n° 12.040, de 28/12/95, está sendo 
proposta uma modificação dos indicadores e de seus percentuais da variável 
"produção de alimentos", para dar prioridade às ações voltadas ao 
desenvolvimento da agricultura familiar, principalmente levando-se em conta a 
sua capacidade de garantir a segurança alimentar e de gerar·· ocupações 
produtivas e renda, a um custo mais baixo. ' · 

EMENDAN°4 .. 
Acrescente-se onde convier: 
Dê-se ao Anexo I do art. 6° a seguinte redação: 
• - O quadro referente ao Anexo I foi publicado na edição do "Diário do 

Legislativo" de 13.11.99. Rogério Correia 
Justificação: Para o ano 2000, a Lei n° 12.040, de 28/12/95, 

destina parcela de 1% do ICMS para distribuição entre os municípios 
abrangidos pelo critério Meio Ambiente, sendo até 0,5% pelo subcritério 
Saneamento Ambiental, e 0,5% pelo subcritério Unidades de Conservação. 

Calha uma visão da evolução da aplicação do critério Meio Ambiente. 
Até julho de 1997, 139 municípios foram habilitados quanto ao subcritério 

Unidades de Conservação, e já em julho de 1998 este número atingiu o 
número de 167 municípios, sendo que, um ano depois, 193 foi o número total 
de municípios beneficiados. 

Pelo subcritério Saneamento Ambiental foi habilitado um município em 
1996, pela implantação e operação de aterro sanitário e de usina de 
compostagem, atendendo a 220.000 habitantes. Outros cinco municípios se 
beneficiaram a partir do primeiro trimestre de 1998, por terem feito 
investimentos e obtido licença ambiental de operação para sistema de· 
disposição final de lixo, com população total atendida de 3 milhões de 
habitantes. Posteriormente, mais nove municípios foram habilitados, 
perfazendo um total de quinze, sendo -três por investimentos em estações de' 
tratamento de esgotos e os demais em sistemas de destinação final de lixo . 
Cabe ressaltar ainda que mais cinco municípios de pequeno porte obtiveram 
a Liéença de Operação para usinas de compostagem no terceiro trimestre do 
ano de 1999, com expectativa de recebimento de parcela do ICMS a partir de 

~~----------------------------------------------------_J 
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janeiro do ano 2000. É de se notar que a regra contida no projeto de lei 
postergaria tal recebimento para janeiro de 2001. 

Como se percebe, a perspectiva é de maior crescimento do número de 
municípios a se habilitarem sob o critério Meio Ambiente, em cu~o prazo. N~ 
tocante ao saneamento ambiental, o acesso de novos mumc1p1os devera 
crescer ainda mais, seja pela implantação de novos sistemas, seja pela 
regularização da operação de sistemas existentes. : 

A emenda ora proposta altera para 2% o índice do critério Meio Ambiente_, 
diante da demanda já existente e visando a incrementar o ~nc;ent1vo a, 
aplicação dos subcritérios Unidades de Conservação . e Saneamento 
Ambiental, a partir de 2000, contribuindo para. a melhona da. qualidade 
ambiental e das condições de saúde da população do Estado, incentivando a 
participação dos municípios na proteção legal de ecossistemas, ampliando as 
áreas verdes protegidas no Estado e reduzindo o déficit de infra-estrutura de 
saneamento básico. Vale lembrar que ao aumento do percentual para o 
critério meio ambiente corresponde um decréscimo de 1% no total destinado 
ao valor adicionado. 

Note-se que no Estado do Paraná, por exemplo, é de 5% a parcela ~o 
ICMS destinada aos municípios sob critério ambiental, sendo 2,5% em funçao 
das unidades de conservação e 2,5% da proteção de mananciais. 

EMENDAN°5 
Suprimam-se os arts. 1°, 2° e 3°. 
Rogério Correia . 
Justificação: As supressões ora propostas visam a manter a norma v1gente 

da Lei n• 12.040, de 28/12/95, alterada pela Lei n° 12.581, de 17/7/97, a fim 
de que não sejam impostos obstáculos aos municípios que pretendem 
habilitar-se aos recursos distribuídos com base no critério Meio Ambiente, 
uma vez que, a se acatarem as alterações propostas pelo projeto de lei, tais 
municípios terão um interstício de um a dois anos entre o dispêndio de 
recursos (no projeto, no licenciamento e na construção de usinas de 
compostagem, aterros sanitários e estações de tratamento de esgotos 
sanitários) e o recebimento da parcela do ICMS que lhes couber, o que 
desestimula a realização dos investimentos em saneamento ambiental. 

Com efeito, a imposição legal da Lei Complementar Federal no 63, de 
11/1/90 de que os índices apurados num exercício devam ser aplicados no 
exercíci'o seguinte, é própria do valor adicionado, estando os demais critérios 
sujeitos ás respectivas peci.Jiiaridades, como é o caso do quesito re_l~tivo aos 
sistemas de tratamento ou disposição final de lixo ou de esgoto samtano, que 
dependem de um ato administrativo, qual seja a Licença de Operação 

z ;;; 

"' " 
~ 
~ 
.E 
{l 

"' i!! 

713 
expedida pelo COPAM, que ocorre uma única vez, não sujeito a variações ao 
longo do exercício. 

Quanto às normas recursais, são despiciendas, uma vez que o decreto que 
regulamentou a lei já propõe um sistema para tanto. 

Por fim, a trimestralidade de publicação do cadastro de municípios com 
licença de operação de sistema de saneamento ambiental confere maior 
racionalidade e agilidade ao repasse dos recursos, já que os municípios com 
operação irregular poderão ser excluídos com agilidade do rol dos municípios 
beneficiados. 

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão foram 
apresentadas ao projeto quatro emendas, sendo uma de autoria deste 
Deputado, que recebeu o n• 2; uma do· Deputado João Batista de Oliveira, 
que recebeu o n° 3; ·e duas do Deputado Rogério Correia, que receberam os 
n•s 4 e 5. Nos termos do§ 2° do art. 188 do Regimento Interno, a Presidência 
encaminha as ·emendas com o projeto à Comissão de Fiscalização 
Financeira, para parecer. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 257/99, do Deputado Eduardo 
Hermeto, que acrescenta dispositivos à Lei n° 11.393, de 6/1/94, que cria o 
Fundo de Incentivo à Industrialização. Vem à Mesa requerimento do autor do 
projeto, solicitando adiamento da discussão da matéria por cinco dias. Em 
votação, o· requerimento. Os Deputados que o· aprovam permaneçam como 
se encontram.(- Pausa.) Aprovado .. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 284/99, do Deputado Hely 
Tarqüinio, que dispõe sobre cobrança de emolumentos das entidades de 
assistência social. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do 
projeto. A Comissão de Administração Pública opina por sua aprovação, com 
a Emenda n° 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira 
perdeu o prazo para emitir seu parecer. Em discussão, o projeto. Não há 
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, salvo 
emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.(-
Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n° 1, que recebeu parecer pela., 
aprovação. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. 
(- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei 
n• 284/99 com a Emenda n° 1. À Comissão de Administração Pública. 

Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 373/99, do Deputado João 
Leite, que dispõe sobre o livre acesso de autoridades aos estabelecimentos 
policiais e carcerários. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade 
do projeto. As Comissões de Direitos Humanos e de Administração Pública 
opinam pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. 

~~------------------------------------------------J 
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O Sr. Presidente- Com a palavra, a Deputada Maria Tereza Lara. 
A Deputada Maria Tereza Lara- Gostaria de encaminhar favoravelmente ao 

projeto, que discutimos na Comissão de Direitos Humanos. É importante que 
haja uma abertura nas normas. 

Esse projeto recebeu algumas emendas - parece que são sete - para o 2° 
turno e será reencaminhado à Comissão. Então, queremos declarar nosso 
voto favorável ao projeto, no 1° turno, para, depois, discuti-lo novamente, no 
2" turno. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, a Deputada Elaine Matozinhos . 
A Deputada Elaine Matozinhos* - Sr. Presidente, Srs. Deputados·; queria 

dizer do· perigo desse projeto, no que se. refere à situação da massá 
carcerária hoje no Estado de Minas Gerais. É inadmissível e só peide vir de . 
quem tem muito pouco ou nenhum conhecimento ·sobre o assuntá o projeto ~ 
de lei que estabelece visita de Vereadores, Deputados, pastorai, Comissão de-~ 
Direitos Humanos a estabelecimento penal, que iem normas de " 
funcionamento. 

Lá, há hora para que o cidadão faça as suas refeições; hora para a 
assistência jurídica; hora para o banho de sol; hora para a assistência , 
religiosa, a assistência odontológica. Então, como se pode admitir, em um 
estabelecimento em que vivem 700, 800 internos, todas essas autoridades 
entrando e saindo, sem prévia autorização da direção? Seria jogar por terra a 
disciplina que existe nos estabelecimentos penais. 

Com a experiência que tenho, incluindo mais de três anos dirigindo a 
Delegacia de Vigilância Geral, que tinha, sob sua custódia, todo o centro de 
triagem e o conhecido "inferno da Lagoinha", jamais poderíamos pensar numa 
situação dessa natureza. 

Isso sem dizer que, segundo minha ótica, esse projeto tem também um 
cunho político. As eleições estão ai. Então, é muito importante que se entre 
em qualquer espaço, acompanhado da imprensa, para dele fazer um grande 
palanque eleitoreiro. Com massa carcerária, com segurança pública, não se 
pode ter um tratamento dessa forma. 

Assim, solicito aos Deputados desta Casa que votem contra. Apresentamos 
as emendas para que a OAB, os Secretários de Justiça e da Segurança 
Pública tenham livre acesso, mesmo porque, hoje, já o têm. Mas, ampliarmos 
o acesso sem autorização para todas essas autoridades seria extremamente 
prejudicial à Secretaria de Justiça, com seus estabelecimentos, e à Secretaria 
da Segurança Pública, também com suas unidades prisionais. Muito obrigada. 

•- Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. 

-Vêm à Mesa: 
EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 373/99 

EMENDAN° 1 
Dê-se ao_ art. 1 ° a seguinte redação: 
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Art. 1° - E garantido o l~vre_ acesso das autoridades a que se refere esta lei 
aos estabelecimentos pohc1a1s e carcerários do Estado de M1·nas G · p . ~ . . era1s. 

aragra_ o umco .-. Para os efeitos desta lei, são considerados 
estabelecimentos pol1c1a1s e carcerários todas as repartições pertencentes à 
estrutura da Secretana d~ Estado da Segurança Pública, da secretaria de 
Estado da Just1ça e da Policia Militar. 

Sala das Reuniões, 26 de agosto de 1999. 
Elaine Matozinhos 
Justificaçã~: Entendemos que os atos dos órgãos estatais ligados à 

segura!'ça publica devem sofrer algum tipo de fiscalização, fiscalização essa 
que, _nao obstante, dev~ dar-se com seriedade e imparcialidade, livre, quànto 
po~s1vel, de eventua1s mteresses políticos e eleitorais, que, já nos dias de • 
hoJe, 1mpuls1onam tantos políticos a atacar cegamente 0 trabalho 
desenvolvido,_ d~ga-se de passagem, com enorme esforço, pelos profissionais 
e pelas 1nslltwçoes de segurança do Estado de Minas Gerais. 

Em v1sta do exposto, apresentamos a emenda acima como forma de limitar 
o _conce1to de autondade co_nstan!e: no Projeto de Lei no 373/99, para que se 
de efet1~amente a fiscahzaçao dos estabelecimentos carcerários, e se impeça · 
que poht1cos preo:upados apenas em garantir seu espaço na mídia possam 
fazer das 1nsta!açoes carcerárias do Estado o seu palanque, em detrimento 
dos profiss1ona1s de segurança e das instituições que eles representam. 

EMENDA N° 2 .; 
Dê-se ao art. 2° a seguinte redação: , ~ -. 
~rt. 2o- Sem prejuízo da apli~ção de outras normas pertinentes à espécie, 

terao l1vre a~esso aos estabelecimentos policiais e carcerários: 
I - sem prev1a comunicação: 
a) o Secretário de Estado de Justiça 
b) o Secretário de Estado da Segurança Pública 
c) representantes da OAB seccionai-MG 
11 - mediante prévia comunicação á autoridade responsável pelo 

estabelecimento: 
a) os titulares de órgãos oficiais de defesa dos direitos humanos 
Sala das Reuniões, 26 de agosto de 1999. 
Elaine Matozinhos 
Justificação: Entendemos t d que os a os os órgãos estatais ligados à 
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segurança pública devem sofrer algum tipo de fiscalização, fiscalização essa 
que, não obstante, deve dar-se com seriedade e imparcialidad~, livre quanto 
possível, de eventuais interesses políticos e eleitorais, que, Ja nos d1as de 
hoje, impulsionam tantos políticos a atacar cegamente _ o trabalho 
desenvolvido, diga-se de passagem, com enorme esforço, pelos pr'?_fiss1ona1s 
e pelas instituições de segurança do Estado de Minas Gerais. _ . . . ., 

Em vista do exposto, apresentamos a emenda acima como forma_de hm1ta~ 
0 conceito de autoridade constante no projeto de lei n° 373/9_9, para que se de 
efetivamente a fiscalização dos estabelecimentos carcerários e s~ impeça _ 
que políticos preocupados apenas em garantir seu espaço na mídia, P?ssam · 
fazer das instalações carcerárias do Estado o seu palanque, em detrimento 
dos profissionais de segurança e das instituições que eles representam. 

EMENDAN°3 
O art. 2° passa a ter a seguinte redação: . . .. 
"Art. zo- Sem prejuízo da aplicação de outras normas pertinentes a espec1e, 

terão livre acesso aos estabelecimentos policiais e carcerários: 
I - sem prévia comunicação: . 
a) Senadores da República, Deputados Federais e Deputados Estadua1s; 
b) Prefeitos Municipais e Vereadores, nos estabelecimentos situados nos 

municípios em que cumprem seus mandatos; 
c) representantes da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB - Seção de 

Minas Gerais, credenciados pelo Presidente da entidade, nos termos das 
normas especificas vigentes; 

d) Ouvidor de Policia do Estado ou representante por ele designado; . . 
11 - mediante prévia comunicação, até duas horas antes da v1s1ta, à 

autoridade responsável pelo estabelecimento: 
a) membros do Conselho Estadual de Direitos Humanos; 
b) membros do Conselho Estadual de Defesa Social; 

. c) titulares de órgãos oficiais de defesa dos direitos humanos ou 
representantes por eles designados; 

d) titulares de entidades civis de defesa dos direitos humanos que 
comprovadamente estejam em funcionamento há, no mínimo, dois anos, ou 
representantes por eles designados.". 

Sala das Reuniões, 14 de setembro de 1999. 
Maria Tereza Lara 
Justificação: A Ouvidoria de Policia não é um órgão oficial de defesa d_os 

direitos humanos, todavia a questão da violência policial é afeta à sua funça_o. 
por isto entendemos que deve estar entre os órgãos com livre acesso as 
penitenciárias. 
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O projeto de lei também não contempla as entidades não oficiais de defesa 

dos direitos humanos, como a Pastoral Carcerária e outras entidades que 
enfrentam dificuldades para o exercicio de suas atividades. Daí, a inclusão 
dessas entidades. 

EMENDAN"4 
Suprima-se a alínea "b" do inciso I do art. 2°. 
Acrescente-se ao inciso 11 do art. zoa seguinte alínea: 
"Art. 2°- .................. :.................... · · · t '. .,.j. ., . 

11 - ................................. -- . 
d) Prefeitos Municipais e Vereadores, nos estabelecimentos situados nos: 

municípios em que cumprem seus mandatos.". · · · .c. 
Sala das Reuniões, 6 de outubro de 1999. C ., "'· 
Sargento Rodrigues - " · 
Justificação: A emenda tem por objetivo o aprimoramento da' proposta' . 

original, uma vez que, sem embargo do direito concedido aos representantes 
municipais, resguarda a administração pública ante possíveis ações que 
possam inviabilizar a prestação do serviço público. Se, por um lado, não :se 
pode negar o interesse que Prefeitos e Vereadores têm nos estabelecimentos' 
policiais e carcerários, por outro, há que se lembrar que tais agentes têm-::, 
como missão fiscalizar tão-somente a administração pública municipal. Assim, · ' 
não é jusio que tenham a mesma prerrogativa que Deputados, sob pena; .J 
aliás, de o município invadir a esfera de competência estadual. Cremos estar. -• 
dotando a proposta de melhores condições de operacionalização. 

EMENDAN°5 
Substitúa-se, no parágrafo único do art. 1°, a expressão "Secretaria de 

Estado da Justiça" por "Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos 
Humanos". 

Sala das Reuniões, 6 de outubro de 1999 . 
Sargento Rodrigues 
Justificação: De acordo com a Lei no 12.986, de 1998, trata-se da nova 

denominação da mencionada Secretaria. Trata-se, pois, de uma emenda que 
visa a aperfeiçoar a redação do projeto. 

EMENDAN°6 
Acrescente-se o seguinte art. 4°, renumerando-se os demais: 
"Art. 4° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de até 90 

(noventa) dias, contados da data de sua publicação.". 
Sala das Reuniões, 6. de outubro de 1999. 
Sargento Rodrigues 
Justificação: Como o projeto produz norma que obriga o serviço público a 

~~----------------------------------------------------_J 
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·realizar atos e procedimentos cuja forma ainda não se encontra devidamente 

· disciplinada e a fim de que esta proposta não se torne inaplicável por falta de 
regulamentação, consideramos importante essa cláusula, impondo a 
necessária ação regulamentar por parte do Poder Executivo. 

EMENDA N°7 
Acrescente-se ao art. 2° o seguinte parágrafo único: 
"Art. 2o- ......................................... - ... ;.. . ·-, 
Parágrafo único- A comunicação de que trata o inciso 11 deste artigo deverá 

ser efetuada com antecedência mínima de cinco dias úteis.". 
Sala das Reuniões, 6 de outubro de 1999. 
Sargento Rodrigues _ 
Justificação: O projeto trata da prévia comunicação, contudo nao fica 

estabelecida de maneira clara. Esta emenda visa a fixar prazo mínimo para 
que as autoridades relacionadas no inciso 11 do art. 11 possam livremente 
adentrar nos estabelecimentos policiais e carcerários estaduais. Acreditamos 
que o prazo sugerido será suficiente tanto para as necessidades dos 
representantes interessados como do serviço público. 

O Sr. Presidente- Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foram 
apresentadas sete emendas ao projeto, sendo duas da Deputada Elaine 
Matozinhos, as quais receberam os n°s 1 e 2; uma da Deputada Maria Tereza 
Lara, a qual recebeu o n° 3; e quatro do Deputado Sargento Rodrigues, as 
quais receberam os n°s 4 a 7. Nos termos do § 2" do art. 188 do Regimento 
Interno, a Presidência encaminha as emendas com o projeto à Comissão de 
Administração Pública, para parecer. 

Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 41 0/99, do Governador do 
Estado, que cria o Fundo Estadual de Desenvolvimento de Transportes -
FUNTRANS. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do 
projeto com as Emendas n°s 1 a 3, que apresenta. A Comissão de Transporte 
opina por sua aprovação com as Emendas n°s 1 a 3, da Comissão de Justiça, 
e a Emenda n° 4, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira 
perdeu o prazo para emitir parecer. Em discussão, o projeto. Não há oradores 
inscritos. 

-Vêm à Mesa: 
EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 410/99 

EMENDAN°5 
Dê-se ao § 1 o do art. 3° a seguinte redação: 
"Art. 3°- ·······························---·-········· 
§ 1 o - Os recursos do Fundo poderão ser utilizados pelo órgão gestor para 

pagamento de contrapartidas decorrentes de operações de crédito, internas 
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ou externas, que vierem a ser contraídas pelo Estado para investimentos em 
transportes por meio do DER-MG.". 

Sala das Reuniões, de de 1999. 
Djalma Diniz 
Justificação: A emenda objetiva dar ao órgão gestor maior flexibilidade na 

gerência e aplicação dos recursos do FUNTRANS. 
EMENDA N°6 

Suprima-se o inciso XVI do art. 3°. 
Sala das Reuniões, de de 1999. 
Djalma Diniz · 
Justificação: A supressão do inciso XVI do art. 3° justifica-se porque a Lei n° --, 

11.403, de 21/1/94, em seu art. 10, incisos V, VI e XI, já estabelece a 
destinação da receita própria, inclusive com o limite de 50%, para 
investimento em conservação rodoviária. ' ' 

- EMENDA N°7 
Acrescentem-se ao art. 7° os seguintes incisos VIl e VIII: 
"Art. 7°- ................................................................ . 
VIl - um representante da Federação das Empresas de Transportes de 

Passageiros de Minas Gerais - FETRAM -; 
VIII - um representante da Federação das Empresas de Transportes de 

Carga de Minas Gerais- FETCEMG.". 
Sala das Reuniões, de agosto de 1999. 
Paulo Piau 
Justificação: A composição do grupo coordenador deve atender ao mínimo 

de representação exigido pela Lei Complementar n° 27, de 18/1/93, com as 
alterações da Lei Complementar n° 36, ou seja, ele deve contar pelo menos 
quatro membros; contudo, a lei não impõe limite máximo. 

Entendemos ser democrática e salutar a participação da sociedade civil 
organizada, pois ninguém melhor que ela para apontar os problemas 
enfrentados pelo setor de transportes, propor soluções e acompanhar de 
perto a política implementada e a aplicação dos recursos públicos. 

É importante ressaltar ser a FETRAM uma entidade sindical que congrega 6 
sindicatos de empresas de transporte de passageiros, representando um 
universo de 450 empresas, que dispõem de uma frota aproximada a 13 mil 
õnibus no Estado. .. 

A FETCEMG é também uma entidade sindical, com atuação em todo o 
território mineiro, congregando os transportadores de carga do Estado por 
meio de sindicatos filiados, totalizando cerca de 3 mil empresas . 

Ambas as entidades participam do Projeto Economizar, que tem por 
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objetivo reduzir o consumo de óleo diesel e a emissão de gases poluentes, 

. gerando assim uma melhoria na qualidade do ar. _ . 
A FETRAM coordena ainda o Programa de Reduçao de Acidentes nas 

Estradas - PARE -, em parceria com as seguintes entidades e órgãos: DER-
MG, DNER, DETRAN-MG, PRF, PMMG, BHTRANS e SEST-SENAT_,. 
realizando diversas campanhas educativas para o trânsito. . . 

Os segmentos da sociedade que atuam diretamente na áre?, com certeza, 
por terem maior vivência , podem oferecer melhores d1agnost1cos sobrea_, 
situação dos transportes de maneira geral. . 

Sendo justa e oportuna a medida proposta , esperamos contar com o apo1o 
dos nobres pares para sua aprovação. 

EMENDAN"8 
Acrescente-se ao art. 7° o seguinte inciso VI 
11Art. 7°- ................................... . 
VI - um representante dos municípios, a ser indicado pela Associação 

Mineira de Municípios (AMM).". 
Sala das Comissões, 28 de setembro de 1999. 
Márcio Kangussu 

EMENDAN°9 
Acrescente-se ao art. 2° o seguinte inciso VIII: 
"Art. 2°- .................................... . 
VIII - Proporcionar o resgate de desigualdades regionais, em tenmos de 

investimentos, notadamente nos vales do Jequitinhonha e Mucun e Norte de 
Minas, proporcionando a essas regiões condições de desenvolvimento em 
niveis das demais regiões do Estado.". 

Sala das Comissões, 28 de setembro de 1999. 
Márcio Kangussu 

EMENDAN° 10 
.Acrescente-se ao art. 9° o seguinte parágrafo único: 
"Art. 9°- ..................................... . 
Parágrafo único - Na regulamentação do Fundo _será destinado um 

percentual obrigatório para aplicação nos vales do JeqUitinhonha e Mucun e 
Norte de Minas.". 

Sala das Comissões, 28 de setembro de 1999. 
Márcio Kangussu 

EMENDA N° 11 
Acrescente-se ao art. 2° o inciso VIII: 
"Art. 2°- .............................. ; ....... . 
VIII - priorizar a pavimentação de estradas de acesso às sedes dos 
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municípios que ainda não tenham ligação asfáltica com as malhas rodoviárias 
estadual e federal." 

Sala das Reuniões, 29 de setembro de 1999. 
João Batista de Oliveira 

EMENDAN°12 
Dê-se a seguinte redação ao inciso I do art. 2•: 
"Art. 2"- ....................................................... . 
1 - selecionar e priorizar, na malha rodoviária do Estado, os corredores de 

importância estratégica e logística para a execução de obras e prestação de 
serviços, visando ao incremento competitivo da economia mineira, à geração 
e à manutenção de empregos e à eliminação de desequilíbrios regionais". 

Sala das Reuniões, 29 de setembro de 1999. :. ç~ 
João Batista de Oliveira - · 

.>· -~. 

EMENDA N° 13 
Dê-se ao § 1 o do art. 7" a seguinte redação, e acrescente-se o § 3°: 
"Art. 7°- ................................................... . 
§ 1 • - O Presidente do Grupo Coordenador será eleito entre seus membros. 
§ 20- ·························································· 
§ 3° - As decisões do Grupo Coordenador só serão tomadas pela maioria 

dos seus membros.". 
Sala das Reuniões, 27 de outubro de 1999. 
Sebastião Navarro Vieira - Antônio Carlos Andrada. 
Justificação: Não vejo razão para que a lei já determine que o Presidente do 

Grupo Coordenador seja o membro representante do gestor. Entendo ser 
matéria que deve ser combatida em nome da democracia. 

Por essa razão, o Presidente deverá ser eleito. Pelas mesmas razões, as" 
decisões do Grupo Coordenador devem ser tomadas pela maioria de seus 
membros. · · 

EMENDA N° 14. 
Inclua-se no art. 7" os seguintes incisos: 
"Art. 7°- ........................................................... . 
I - .......................................... ···························· . ~ 
VIII -um representante da Policia Militar; 
IX- um representante da Associação Mineira dos Municípios". 
Sala das Reuniões, 27 de outubro de 1999. 
Sebastião Navarro Vieira- Antônio Carlos Andrada. 
Justificação: Por razões óbvias, esses órgãos não podem deixar de compor 

o Grupo Coordenador do Fundo Estadual de Desenvolvimento de 
Transportes, em razão de seus envolvimentos operacionais e territoriais e 

~~----------------------------------------------------_J 



I 

J 
1: 

I, 

i: 

grandes parceiros do sistema viário estadual. 
EMENDAW15 

Inclua-se ao art. 2° o seguinte inciso: 
"Art. 2°- .·: ............................................ . 
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1'- .... : ...... .-c ............................................. . 
VIII - Alocar recursos .necessários ao reaparelhamento do órgão .policial_ 

encarregado de fiscalização e de controle do trânsito rodoviário "e" d~ 
socorrimento em caso de acidente": .• 

Sala das Reuniões, 27 de outubro de 1999_. """" ~· , .... ,..1 

Sebastião Navarro Vieira- Antônio Carlos Andrada. . , -
Justificação: Por razões naturais, é preciso que haja preocupaçãocoT o 

reaparelhamento do órgão encarregado pela fiscalização e pelo contrai~. do 
trânsito rodoviário; caso contrário, não poderá desenvolver suas atiVIdades, 
com prejuízos para a conservação e recuperação das rodovias e para a 
segurança das pessoas. · _ 

Da mesma forma o órgão deverá estar preparado para a prestaçao de 
socorro imediato e de urgência, em caso de acidente, no intuito de preservar 
vidas. 

EMENDA N° 16 
Dê-se ao inciso XVII do art. 3° a seguinte redação: 
"Art. 3°- .............................. .. 
XVII - os recursos previstos nos ítens 2 a 6 da tabela C, anexa à Lei no 

6.763, de 26/12/75, com a nova redação dada pelo art. 5° e Anexo I da Lei no 
12.425, de 27/12/96, vigente a partir de 1°/1/97, e outros recursos_finan~1ros 
destinados aos investimentos na área de transportes do Estado, nao 1nciU1dos 
nos incisos anteriores.". 

Sala das Reuniões, de de 1999. 
Márcio Cunha 
Justificação: A presente emenda tem o objetivo de garantir que os recursos 

provindos de programas de concessão de transporte coletivo, arrecadados 
através da cobrança da taxa de expediente relativa aos serv1ços relacionados 
com o transporte coletivo intermunicipal, sejam aplicados no Fundo de 
Transporte. 

EMENDAN° 17 
Acrescente-se onde convier: 
"Art. .... - Os recursos do FUNTRANS deverão ser programados nos 

orçamentos do Estado, devendo, cada obra ou serviço, corresponder a um 
projeto orçamentário.". · 

Sala das Reuniões, de novembro de 1999. 
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Paulo Piau - Mauro Lobo 
Justificação: O FUNTRANS, que em boa hora se pretende criar, terá a seu 

cargo toda atividade relativa a obras e serviços rodoviários no Estado. É 
importante que a programação de tais realizações seja, previamente, de 
conhecimento desta Casa e sujeite-se à aprovação nas leis orçamentárias. 
Espera-se a transparência de seus projetos, o que permitirá, além de melhor 
fiscalização desta Casa, o acompanhamento de suas ações pela sociedade. 

EMENDAN° 18 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... -A remuneração de ajuste financeiro não poderá fixar-se em valor' 

superior a 3% (três por cento) de cada operação realizada, para cada fonte de· 
recurso utilizadà. na referida operação.". 

Sala das Reuniões; de novembro de 1999.' 
Mauro. Lobo- Hely Timiüínio •· ' ' . 
Justificação: A remuneraÇão de capital" deve ter. limites e deve se fazer 

sobre as operações realizadas, posto que estas são as que geram custo para 
o agente financeiro. 

EMENDAN° 19 
Acrescente-se onde convier : 
"Art .... -Veda-se a inclusão nos orçamentos do FUNTRANS de previsão de 

obras ou serviços com valores simbólicos ou irrisórios.". 
Sala das Reuniões, de novembro de 1999. 
Hely Tarqüínio- João Leite. 
Justificação: Quando tanto se fala em "orçamento realidade", quando se 

quer que a peça orçamentária deixe de ser ficção, é importante a aprovação 
da emenda que se apresenta. 

EMENDAN"20 
Acrescente-se onde convier: 
"Art. .... - Não se aplicarão às dotações orçamentárias do FUNTRANS 

autorizações para a realização de créditos adicionais suplementares, por 
meio de decretos do Poder Executivo, mesmo que tais autorizações constem,. 
de maneira global, na lei orçamentária, devendo quaisquer daqueles atos' 
fazerem-se por meio de lei específica, de iniciativa do Executivo ou do 
Legislativo.". 

Sala das Reuniões, de novembro de 1999. 
João Leite - Mauro Lobo. 
Justificação: São de tanta importância a existência e as atividades a serem 

delegadas às FUNTRANS, que se torna indispensável a áprovação desta 
emenda. · 
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EMENDAN°21 
Acrescente-se onde convier: . 

, Art. . ... - No atendimento às suas finalidades, o FUNTRANS devera 
privilegiar as obras e os serviços já iniciad_os ou liCitados, antes da 
programação de outros.". .-· ."l 

Sala das Reuniões, de novembro de 1999. 
Carlos Pimenta - Sebastião Costa. ·· .. " ;.. , • : · 
Justificação: Há, no Estado, serviços e obras q~e já foram iniciados_, tendo 

sido paralisados. Outros foram licitados, mas nao t1vera111 prossegwmento. 
Esta Casa constituiu comissão com o intuito de identificar es~as obras, para 
evitar prejuízo para o Estado e frustração para os benefic1an~~- Por tudo, 
espera-se que esta emenda mereça a aprovação desta Assemble1a. _ 

o Sr. Presidente- Encerra-se a discussão. No decorrer da d1scussao, foram 
apresentadas ao projeto 17 emendas: .as do Deputado Djalma D1mz 
receberam os n°s 5 e 6; a do Deputado Paulo Piau recebeu o no 7; as ~o 
Deputado Márcio Kangussu receberam os n°s 8, 9 e 1 O; as do Deputado Jrn::o 
Batista de Oliveira receberam os n°s 11 e 12; as dos Deputados Sebast1ao 
Navarro Vieira e Antônio Carlos Andrada receberam os nos 13, 14 e 15;_ a do 
Deputado Márcio Cunha recebeu o n° 16; a dos Deputados Paulo P1~~ _e 
Mauro Lobo recebeu o n° 17; a dos Deputados Mauro Lobo e Hely Tarqu1mo 
recebeu o n° 18; a dos Deputados Hely Tarqüínio e João Le1t~ recebeu o no 
19; a dos Deputados João Leite e Mauro Lobo recebeu o n 20, e a dos 
Deputados Carlos Pimenta e Sebastião Costa r~ebeu o no 2_1. Nos termos do 
§ 2o do art. 188 do Regimento Interno, a Pres1denc1a encammha as emendas 
com 0 projeto à Comissão de Transporte, para receberem parecer. 

Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 448199, do Governador do 
Estado, que revoga as Leis n°S 12.459, de 13111_?7, e 12.763, de _14/1/98, as 
quais dispõem sobre a continuidade de percepçao da remuneraçao do ~rgo 
de provimento em comissão de Diretor de escola estadual. A Com1!sao de 
Justiça conclui pela constitucionalidade do proJeto com a Emenda_ n 1. que 
apresenta. A Comissão de Educação opina por sua aprovaçao 

0 
com a 

Emenda n° 1, da Comissão de Justiça, na forma da Subemenda n 1~ que 
apresenta. A Comissão de Administração Pública opma pela aprovaç~o do 
projeto na forma do Substrtutivo n° 1, que . ~presenta. A Com1ssa~ d~ 
Fiscalização Financeira perdeu prazo para em1t1r parecer. Em d1scussao, 

projeto. ·- N v· · o Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sebasliao avarro 1e1ra. 
o Deputado Sebastião Navarro Vieira - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

gostaria tão-somente de lastimar que o Governador Itamar Franco, que 
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prometeu, durante a sua campanha, valorizar o servidor público, tenha a 
iniciativa de enviar um projeto dessa natureza para a apreciação desta Casa. 
Lastimo a existência de um Governador que não corresponde à expectativa 
que gerou durante a campanha e lastimo porque sou autor das duas leis que 
0 Governo do Estado propõe sejam revogadas. Embora não tenha sido fácil, 
essas leis foram aprovadas por unanimidade por esta Casa, pelo Poder 
Legislativo. E foram sancionadas em Palácio, com festa, com as Diretoras 
escolares do Estado recebendo um gesto de gratidão, não do Governador 
Eduardo nem do Deputado Sebastião Navarro Vieira, mas do Governo de 
Minas Gerais, que entendeu o valor delas na formação do cidadão mineiro.· 
Daquilo tudo qüe o Estado exige, além de obrigação funcional, profissional, as· 
Diretoras escolares têm que ser, muitas vezes, a psicóloga, a orientadora e' 
até Delegado de Polícia; separando briga de família. A Diretora escolar é· 
tudo, e o Estado decidiu, em sua unanimidade, os Poderes Executivo e· 
Legislativo, reconhecer o seu mérito, permitindo seu apostilamento após dois· 
períodos de exercício na direção de escola. A Lei n° 12.763 buscou atender o 
próprio Estado na sua política de municipalização das escolas estaduais, da 
transferência das escolas para os municípios. 

São duas leis excelentes, que foram aplaudidas pela população de Minas, e 
o Governador, que prometeu valorizar o servidor público, manda para cá o 
Projeto de Lei n° 448, revogando essas leis, que beneficiam, reconhecem o 
valor e gratificam as Diretoras esccilares. 

Na certeza de que somos minoria nesta Casa - tão-somente 20 Deputados 
contra uma ampla base governista -, procuramos o Secretário da Educação, 
para uma negociação a esse respeito. E conseguimos, com o Secretário 
Murílio Hingel, uma pequena concessão, não para fazer justiça, mas para 
atenuar essa medida tão drástica e violenta contra as Diretoras escolares, 
promovida pelo Governador Itamar Franco. É que o Secretário concordou que 
o substitutivo que ainda vamos apreciar - porque houve um substitutivo de 
comissão, mas há uma proposta de substitutivo, junto à Mesa, assinada por· 
mim, pelo Deputado Rogério Correia, pelo Deputado Alberto Pinto Coelho, se 
não me engano, pela Deputada Maria Tereza Lara e pelo Deputado Paulo 
Piau, resguardando o direito adquirido das Diretoras escolares que já estejam 
concluindo, em dezembro, o seu segundo mandato e que adquiririam, pela Lei 
no 12.459, o direito de apostilamento e dando uma compensação proporcional 
às Diretoras que já concluiram seu primeiro período. 

Sr. Presidente, esclarecendo esses fatos, tenho de lastimar mais uma vez: 
se o Governador·· do Estado realmente quisesse valorizar as Diretoras 
escolares de Minas, que representam parte expressiva e importante do 
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funcionalismo do Estado, manteria essas duas leis que foram aprovadas e 
que, infelizmente, tiveram uma duração tão curta. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, a Deputada Maria Tereza Lara. . . 
A Depuiada Maria Tereza Lara - Quero diz?r a~ ui da ab_ertura do ~-ecretano 

da Educação, Sr. Murílio Hingel, que, sensovel a s1tuaçao, poss1bolotou uma 
negociação, garantindo às. Diretoras que já estão em segundo mandato 
receber de acordo com os direitos adquiridos, e às de prime oro mandato, uma 
proporcionalidade. . " , ' ·. . "" 

Com relação ao fim do apostilamento, também sou Diretora de, escol_~ 
estadual e sei que cada momento é uma realidade diferente. ~sim, as q~e 
entrarão agora não terão direito ao apostilamento, mas essa e uma ~uestao 
discutida com o próprio Sind-UTE. O momento que estamos vovendo e outro, 
e é proposta do próprio sindicato que haja uma valorização da carre~ra, para 
todos os servidores; nessa discussão global, realmente o apostolamento 
cairia Então embora concordando com o colega Deputado e confirmando 
sua ~reocup~ção de ir ao Secretário da Educação, quero dizer também, 
publicamente, que a proposta que o Governador aqui apresentou n~o busca 
uma desvalorização das Diretoras; está de acordo com un;a d1scussao_ com a 
categoria, com o sindicato. Como já foi falado pelo propno Secretáno da 
Educação, estamos aguardando para breve, nesta Casa, uma proposta de 
carreira - que já vem sendo aguardada, há muitos e muitos anos, por nossa 
categoria-, que iremos discutir com a categoria e votar. 

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. 
-Vem à Mesa: 

SUBSTITUTIVO N° 2 AO PROJETO DE LEI N° 448/99 
Estabelece critérios para a continuidade de percepção da remuneração de 

cargo de provimento em comissão e dá outras providências. . 
Art. 1°- Ao servidor público efetivo, ocupante de cargo de provomento em 

comissão para o qual tenha sido nomeado nos termos da Lei·n° 12.459, de 13 
de janeiro de 1997, e da Lei n° 12.763, de 14 de janeiro de 1998, afastado do 
exercício do cargo, fica assegurado o direito de continua~ a perceber a 
remuneração do cargo em comissão nos termos e nas cond1çoes segUint~s: 

1 - servidor que esteja no efetivo exercício do cargo pelo segundo penado 
consecutivo ou não e que o conclua no prazo a ele estipulado;_ . _ 

1 1 - servidor que esteja no efetivo exercício do cargo pelo pnmeoro penado e 
que o conclua no prazo a ele estipulado. . • 

§ 1 o - Ao servidor que satisfaça o disposto no inciso I deste art1go sera 
garantida a remuneração integral, como se no exercício do cargo esti~esse. _ 

§ 2° - Ao servidor que satisfaça o disposto no inciso I deste artogo sera 
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garantido, a título de vantagem pecuniária, por ano de exercício, um sexto da 
diferença entre o vencimento do cargo em comissão e o do cargo efebvo 
ocupado, que será somado ao vencimento do cargo efetivo. 

Art. 2° - O servidor efetivo que satisfaça o disposto nos incisos do artigo 
anterior terá garantida a conclusão do término de seu período previamente 
estipulado. 

Parágrafo único- A garantia a que se refere o "caput" se extinguirá em caso 
de exoneração por pedido ou aplicação de penalidade. 

Art. 3° - Será considerado completo o período interrompido em decorrência 
de municipalização ou integração de escola estadual. 

Art. 4° - Fará jus ao disposto no art. 1° o servidor que tenha cumprido 
período a partir de 1° de jan-eiro de 1992. t ·· ... ~ ·· . · "'' 

Art. 5°- Terá direito ao beneficio previsto rio § 2° do'art. 1° desta lei o 
servidor que· tiver exercido o cargo por um período completo nos termos da 
Lei n° 12.459, de 13 de janeiro de 1997, e da Lei n° 12.763, de 14 de janeiro 
de 1998. 

Art. 6° - Uma vez afastado do exercício do cargo de provimento em 
comissão, o servidor que tiver adquirido o direito de que trata o art. 1° desta 
lei retornará ao exercício das funções de seu cargo efetivo e optará: 

1 - pelo cumprimento de jornada de trabalho do cargo de provimento em 
comissão que exerceu e perceberá, exclusivamente, a remuneração desse 
mesmo cargo, sem fazer jus a quaisquer outras gratificações ou vantagens, · 
mesmo as inerentes ás funções do cargo efetivo que estiver exercido; 

11 - pela renúncia ao direito disposto no art. 1° desta lei e cumprirá jornada 
de trabalho de seu cargo efetivo. 

Art. 7° -·Remuneração, para os fins desta lei, é o vencimento do cargo 
acrescido das gratificações inerentes a seu exercício. 

Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e surtirá seus 
efeitos a partir de 1° de janeiro de 2000. 

Art. go - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei n° 
12.459, de 13 de janeiro de 1997, e a Lei n° 12.763, de 14 de janeiro de 1998. 

Sala das Reuniões, 12 de agosto de 1999. 
Sebastião Navarro Vieira - Rogério Correia - João Leite - Alberto Bejani -

Sebastião Costa - Maria José Haueisen- Paulo Piau. 
EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 448/99 

EMENDA N°2 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... - Ficam asseguradas as vantagens de que tratam as leis revogadas 

pelo art. 1° desta lei aos atuais servidores no exercício de cargos de 
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provimento em comissão para os quais tenham sido nomeados em 
decorrência de indicação feita após avaliação de seus conhecimentos e 
aprovação de seu nome pela comunidade.". 

Sala das Reuniões, 13 de julho de 1999. 
Rogério Correia 

EMENDA N°3 , 
O art .. 1° fica acrescido do seguinte parágrafo único, passando o art. 2° a ter 

a redação que segue: 
"Art.1°- ...... c .••••••••••••••••••••••••. 
Parágrafo único - Ao servidor efetivo nomeado para cargo de provimento 

em comissão de Diretor de Escola, na forma do processo de indicação 
previsto nas leis mencionadas no "caput" deste artigo, e que esteja 
atualmente concluindo o segundo período de exercício, fica assegurado, após 
o término de seu mandato ou se afastado sem ser a pedido, o direito de 
continuar a perceber a remuneração do respectivo cargo em comissão. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ressalvado o 
disposto no parágrafo único do artigo anterior.". 

Sala das Reuniões, 12 de agosto de 1999. 
Antônio Carlos Andrada 
Justificação: A emenda tem por objetivo preservar a situação dos servidores 

efetivos nomeados, mediante processo de indicação previsto na Lei n° 
12.459, de 13/1/97, para o cargo em comissão de Diretor de Escola e que se 
encontram em seu segundo período de exercício da função. 

Tendo por escopo o projeto de lei em epígrafe revogar a mencionada lei, 
que ampara a classe do magistério, consideramos de justiça seja 
resguardado o direito de apostilamento dos servidores prestes a cumprirem 
as condições para obtenção desse benefício, logo após a conclusão de seus 
mandatos ou no caso de serem afastados sem ser a pedido do referido cargo 
em comissão, considerando-se que sua escolha se deu de forma 
democrática, por indicação direta da comunidade a que servem. 

Em face do exposto, contamos com o apoio dos nobres pares desta Casa 
para a aprovação da emenda ora apresentada. 

EMENDA N°4 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... - Fica ressalvada aos servidores que estiverem no exercício do 

cargo de provimento em comissão, nomeados nos termos e na vigência da lei 
ora revogada, a continuidade da percepção da remuneração do cargo, ao 
completarem o tempo exigido na referida lei.". 

Sala das Reuniões, 19 de agosto de 1999. 
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"Art. 1° - Ficam ressalvados os direitos dos servidores afetivos que 
atualmente exercem o cargo de provimento em comissão de Diretor de 
Escola, relativamente ao tempo de exercício por no mínimo dois períodos 
completos de três anos cada um, para obtenção do benefício da continuidade 
de percepção da remuneração de cargo de provimento em comissão, desde 
que o afastamento' não se tenha dado a pedido e nem por motivo de 
penalidade.". · ·. · 

Sala de Reuniões, de de 1999. 
Fábio A velar 
Justificação: A emenda tem por objetivo ressalvar os direitos dos atuais 

ocupantes do cargo em comissão de Diretor de Escola que já tenham direito a 
apostilamento ou que estejam em processo de aquisição desse benefício. .; 

Com efeito, não é justo que a situação do atual titular do cargo de Diretor de ·• 
Escola deva ser alterada com a mudança no tempo mínimo exigido para 
apostilamento em cargo de provimento em comissão; esse tempo, por efeito 
da revogação de que trata o projeto de lei do Chefe do Poder Executivo, 
passará a ser de dez anos de exercício, de acordo com o critério geral 
estabelecido pela Lei n° 9.352, de 31/12187. 

Nestas condições, apresentamos emenda contendo norma transitória que 
resguarda os direitos dos atuais ocupantes do cargo de provimento em 
comissão de Diretor de Escola. 

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foram 
apresentados ao projeto um substitutivo, dos Deputados Sebastião Navarro 
Vieira, Rogério Correia e outros, que recebeu o n° 2, e quatro emendas: a do 
Deputado Rogério Correia recebeu o n° 2; a do Deputado Antônio Carlos 
Andrada recebeu o n° 3; a do Deputado Doutor Viana recebeu o n° 4; a do 
Deputado Fábio Avelar recebeu o n° 5. Nos termos do § 2" do art. 188 do 
Regimento Interno, a Presidência encaminha o substitutivo e as emendas, 
com o projeto, à Comissão de Administração Pública, para receberem 
parecer. 

Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 44g/99, do Governador do 
Estado, que revoga o art. go da Lei n° 11.050, de 19/1/93, modificado pelo art. 
28 da Lei n° 11.406, de 26/1/94, que dispõe sobre verba honorária atribuída 
aos membros dos conselhos curadores de órgãos colegiados equivalentes. A 
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão 
de Administração Pública opina pela aprovação do projeto. A Comissão de 
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Fiscalização Financeira perdeu prazo para emitir parecer~ Em discuss~o. o 
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a d1scussao. Em votaçao, o 
projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. À Comissão de Administração Pública. 

Discussão em 1° turno, do Projeto de Lei n° 479199, do Deputado Alberto. 
Bejani, que ~utoriza o Governador do Estado a conceder a servidor público 
inativo 0 direito à percepção de proventos com base no . venc1mento " 
correspondente à jornada de 40 horas semanais. Vem à Mesa requerir:_'ento 
do Deputado Luiz Fernando Faria, solicitando o adiamento. da d1scussao do 
projeto. Em votação. o requerimento. Os Deputados que o · aprovam 
permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 204199, d? Deputado Jor~e 
Eduardo de Oliveira. que dispõe sobre a criação da Area de Proteçao 
Ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Machado e dá outras providências. A 
Comissão de Meio Ambiente opina pela aprovação do projeto na forma do 
vencido em 1 o turno, com a Emenda n° 1, que apresenta. Em discuss~o. o. 
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votaçao, o 

_projeto, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam perm~neçam como se 
encontram. (-Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n 1, que recebeu 
parecer pela aprovação. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 2° turno, o 
Projeto de Lei n° 204199 na forma do vencido em 1° turno, com a Emenda no 
1. À Comissão de Redação. 

3" Parte 
o Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 2" Fase da Ordem do 

Dia a Presidência passa à 3• Parte da reunião, destinada à le1tura de 
co,;,unicações e a pronunciamentos dos oradores inscritos. 

Leitura de Comunicações 
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plen~rio da comunicação 

apresentada nesta reunião pelo Deputado Sebasllao . Navarro. V1e1ra -
falecimento do Sr. Carlos Granato, em Poços de Caldas (C1ente.Ofic1e-se.). 

Encerramento 
Sr. Presidente - Não havendo outras comunicações a serem feitas nem 

oradores inscritos, a Presidência encerra a reunião, convocando os 
Deputados para a especial de logo mais, às 20 horas, nos termo~ do ed1tal de 
convocação, e para a ordinária da próxima terça-fe1ra, d1~ 16, as 14 horas, 

·com a seguinte ordem do dia:(- A ordem do dia anunciada e a publicada nesta 
edição.). Levanta-se a reunião. 
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ATA DA 47" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 10111199 
Presidência do Deputado José Braga 
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Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 • Parte: Ata - 2• Parte (Ordem do 
Dia): Discussão e Votação de Proposições: Prosseguimento da discussão, 
em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n° 14.170; questão de 
ordem - Encerramento. 

Comparecimento 
-Comparecem os Deputados: 
José Braga ~- Dilzon· Melo - Gil Pereira - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho 

Patrús- Aílton Vilela ~Alberto Pinto Coelho -Ambrósio Pinto -Amilcar Martins 
-Antônio Andradé'- Antônio Carlos Andrada- Antônio Genaro- Antônio Júlio-
Arlen Santiago~·- Béné Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - César de 
Mesquita'~ Chico'Rafael - Cristiano Canêdo- Dalmo Ribeiro Silva - Dimas 
Rodrigues- Dinis Pinheiro- Doutor Viana - Eduardo Daladier- Elbe Brandão -
Elmo Braz - Ermano Batista - Fábio Avelar - Glycon Terra Pinto - Hely 

I . . . . . . . ' '.. . . ' ' •· - - . 
Tarqüínio- Ivo José- João Batista de Oliveira c João Leite- João Paulo- João 
Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - Luiz Fernando 
Faria~ Luiz Menezes- Marcelo Gonçalves- Márcio Cunha -·Marco.Régis-
Maria Olívia - Mauri Torres - Mauro' Lobo - Miguel Martini - Pastor George -
Paulo· Piau - Rêmolo Aloise - · Rogério Correia - Ronaldo Canabrava -
Sebastião Costa - Wanderley Ávila. ·· ' 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado José Braga) - Às 20h07min, 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. 

1" Parte 
Ata ) 

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

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

passar à 2• Parte da reunião, com a discussão e a votação da ·matéria 
constante na pauta. 

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

Total à Proposição de Lei n° 14.170, que autoriza o Poder Executivo a doar 
ao Município de Varginha o imóvel que especifica. A Comissão Especial 
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perdeu o prazo para emitir seu parecer. Designado novo relator em Plenário, 
o Deputado Dinis Pinheiro opinou pela manutenção do veto. Continua em 
discussão o veto. 

Questão de Ordem 
O Deputado Dilzon Melo :Sr. Presidente, como V. Exa. pode constatar, não 

há "quorum" sequer para discussão, quanto mais para . .votação .. Por esse 
motivo, solicitamos o encerramento da reunião. 

Encerramento , , .. , -._ . 
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano,· a inexistêt::JcJa! de 

"quorum" para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convoC<l~do 
os Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 11, às 9 horas, e par~ a 
especial da mesma data, às 20 horas, nos termos dos editais de convocaçao:·· 
bem como para a ordinária de amanhã, às 14 horas, com a ordem do d1a Ja 
anunciada. Levanta-se a reunião. 

ATA DA s• REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA 

Às quinze horas e quinze minutos do dia seis de outubro de mil novecentos 
e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Jorge 
Eduardo de Oliveira, Doutor Viana, Agostinho Patrús, Arlen Santiago e Chico 
Rafael membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presid~nte, Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, declara aberta a reunião e, 
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Agostinho Patnús, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. Registra-se, também, a 
presença dos Deputados Carlos Pimenta, José Braga e Márcio_ Kangussu_. O 
Presidente informa que a reunião se destina a debater o Projeto de Le1 no 
428/99, da Comissão Especial da Seca no Norte de Minas, que cria o 
Conselho Estadual de Combate aos Efeitos das Secas, altera a Lei no 11.711, 
de 23/12/94, que dispõe sobre a Comissão de Desenvolvimento do Vale do 
Jequitinhonha - CODEVALE -, e dá outras providências, visando a obter 
subsidias para a elaboração do parecer no 1° turno (relator: Deputado Arlen 
Santiago). Registra-se a presença dos seguintes convidados: Deputado Luiz 
Tadeu Leite, Secretário da Justiça; Srs. Sérgio Luiz Amaral, Diretor: 
Superintendente da SUDENOR; Edimar Antônio Pimenta e Antonilio Martin~ 
Ferraz, representando o Sr. José Felipe Mola Coelho, Diretor-Geral da 
CODEVALE; Alaor de Oliveira Brito Júnior, Diretor da Superintendência de 
Desenvolvimento do Norte de Minas - SUDENOR -, da região de Montes 
Claros; Carlos Fernando Fagundes Amaral e Petronilho Narciso Júnior, 
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Assessores da SUDENOR da região de Montes Claros; Ronaldo Mola Dias, 
Prefeito de São João da Lagoa e Presidente da Associação dos Municípios 
da Área Mineira da SUDENE - AMAMS -; Vereador Aberlard Carlos Pimenta, 
Diretor da Associação dos Vereadores da Área Mineira da SUDENE- AVAM_S 
_. Roberto Grapiúna, Prefeito de Joaima e Presidente da Assoc1açao 
Microrregional do Baixo Jequitinhonha - AMBAJE -; Rogério Rocha Rafael, 
Prefeito de Comercinho e Presidente da Associação Microrregional do Médio 
Jequitinhonha - AMEJE -; e Edaílton Antônio Godinho Pimenta, Prefeito de 
Angelãndia e Presidente da Associação Microrregional do Alto JeqUitmhonha-
AMAJE. A Presidência passa a palavra, inicialmente, ao Deputado Arlen 
Santiago, relator da matéria, e ao Deputado Carlos Pimenta, autores dos 
requerimentos que deram origem a esta reunião, para tecerem suas 
considerações'' iniciais. Fazem uso da palavra cada um dos representantes 
acima citados, e segue-se amplo debate entre os Deputados presentes e os .• 
convidados,"·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, 27 de outubro de 1999. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Arlen Santiago - Chico Rafael - · 

Sargento Rodrigues- Doutor Viana- Agostinho !;'atnús. · 
ATA DA 1• REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSAO ESPECIAL PARA EMITIR 

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO AUDITOR EDUARDO CARONE 
COSTA PARA CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS 

Às dez horas do dia vinte e oito de outubro de mil novecentos e noventa e 
nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sebastião Navarro 
Vieira, Di.nis Pinheiro (substituindo este ao Deputado lrani Barbosa) e Ronaldo 
Canabrava (substituindo o Deputado Antônio Júlio). Havendo número 
regimental, o Presidente " ad doe", Deputado Sebastião Navarro Vieira, 
declara aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida, por se tratar da 
primeira reunião da Comissão.O Presidente informa que a reunião se desti~a 
a eleger o Presidente, o Vice-Presidente e a designar o relator. Fe1ta a ele1çao 
e verificada as cédulas, são eleitos, com três votos, para Pres1dente e _vice-
Presidente, respectivamente, os Deputados Sebastião Navarro Vieira e Alvaro 
Antônio. o Presidente "ad doe" passa a Presidência ao Deputado Dinis 
Pinheiro que· lhe dá a posse como Presidente da Comissão. A seguir, o 
Deputado Sebastião Navarro Vieira designa o Deputado Antônio Júlio para 
relatar a matéria. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a 
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prox1ma reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 11 de novembro de 1999. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Antônio Júlio -Álvaro Antônio- Dinis 

Pinheiro. .. . 
ATA DA 3• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DAS OBRAS 

MUNICIPAIS •.. "~ • •: . 
Às quinze horas e trinta minutos do dia dezenove de outubro de ,mil 

novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comiss~es os 
Deputados Antônio Júlio, Doutor Viana e Antônio Carlos Andrada, mem~r~s 
da supracitada Comissão. Na ausência do Presidente, o Deputado Antonio ~ 
Júlio assume a Presidência. Havendo número regimental, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Antônio 
Carlos Andrada, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada 
por aprovada e é subscrita pelos membros presentes. A Presidência informa • 
que a reunião se destina a ouvir os Srs. Tarcisio Delgado, Prefe1to Mumc1pal 
de Juiz de Fora e Presidente da Associação Mineira dos Municípios - AMM; 
Vitor Penido de Barros, Prefeito Municipal de Nova Lima e Presidente da . 
Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais - AMIG; José 
Ulisses de Oliveira, ex-Secretário de Assuntos Municipais; Manoel da Silva 
Costa Júnior, Secretário do Planejamento e Coordenação Geral, e Maria 
Luiza Leal, ex-Diretora da Superintendência Central de Planejamento da 
SEPLAN. Os três primeiros convidados não compareceram, e o Sr. Manoel 
da Silva Costa Júnior se fez representar pelos Srs. Benício de Assis Araújo, 
Superintendente da Superintendência Central de Programas Multis_etoriais, e 
Paulo Araújo, Chefe da Assessoria do Planejamento e Coordenaçao, ambos .. 
da SEPLAN. Com a palavra, o Deputado Antônio Carlos Andrada, autor do,. 
requerimento que motivou a reunião, tece suas considerações iniciais a 
respeito do tema a ser discutido. Prosseguindo, a Presidência passa a 
palavra aos convidados mencionados, que, cada um por sua vez, fazem suas" 
exposições, após o que inicia-se debate com a participação dos J?eputados, t 
conforme consta nas notas taquigráficas. A seguir, o Deputado Antomo Carlos. 
Andrada apresenta requerimento em que solicita seja prorrogado, por mais 30 _ 
dias, o prazo de funcionamento da comissão. Colocado_em votaçã_o,_ é-~-
requerimento aprovado. Cumprida a finalidade da reumao, a Pres1denc1a 
agradece a presença dos convidados e dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determ1na a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 26 de outubro de 1999. 
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente- Antônio Carlos Andrada- Doutor Viana. 

ATA DA 262 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS 
HUMANOS 

Às nove horas e trinta minutos do dia vinte de outubro de mil novecentos e 
noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Glycon 
Terra Pinto, lrani Barbosa, Marcelo Gonçalves e Maria Tereza Lara, membros 
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Glycon Terra Pinto, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Marcelo Gonçalves, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita 
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência procede á leitura da ' 
seguinte correspmidência: artigo do Prof. José Geraldo de Freitas Drumond, 
Reitor da Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES -, sobre a 
autonomia dos Institutos Médico-Legais enúelação aos órgãos de segurança · 
pública, em que ressalta a necessidade de inserção da função pericial pública 
no texto constitucional; convite do Fórum Mineiro de Saúde Mental para 
reunião a realizar-se em Belo Horizonte, no dia 23 de outubro, às 10 horas, 
na Coordenadoria. de Direitos Humanos, com o objetivo de se avaliar o IV 
Encontro Nacional da Luta Antimanicomial em Alagoas e repassar 
intormaç5es das comissões de trabalho do Fórum Mineiro de Saúde Mental; 
oficio do Conselheiro Sylo da Silva Costa, Presidente do Tribunal de Contas 
do Estado, informando que as questões apontadas no Requerimento n° 
466/99, desta Comissão, em que solicita auditoria na Prefeitura de 
Conselheiro Lafaiete, serão objeto de análise na inspeção ordinária no 
município; oficio do Dr. Epaminondas Fulgêncio Neto, Procurador-Geral de 
Justiça, comunicando que o Requerimento n° 547/99 foi encaminhado à 
Corregedoria-Geral do Ministério Público para as providências necessárias; 
publicações do Sindicato dos Metalúrgicos de Betim, Igarapé e Bicas, em que 
se destaca a violência dos policiais militares contra os trabalhadores da FIAT, 
durante manifestação ocorrida em 29/9/99, e a suspensão de seis diretores 
do sindicato, considerados responsáveis pela paralisação; carta dos Srs. 
Sérgio Luiz Maia, Juiz de Direito, e Renato Alvarenga de Souza, Presidente 
do Conselho da Comunidade da Comarca de Perdões, informando sobre a 
implantação do Projeto Vídeo-Escola e da Oficina de Manufatura de Bolas de 
Couro na cadeia pública desse município; oficio do Sr. Mauro Lúcio Gontijo, 
Comandante-Geral da Policia Militar, encaminhando boletim intitulado 
"Habilidades Humanas e Chefia"; oficio do Sr. José Antônio de Moraes, da 
Corregedoria-Geral de Policia, informando que optou pelo arquivamento do 
Oficio n° 1.652, de 26/8/99, desta Casa, já que o órgão não é detentor de 

~~-----------------------~~ 
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atribuições para eventual reparação de dano ao Sr. Danney Elias Filgueiras: 
Em seguida, o Presidente comunica que a Deputada Maria Tereza Lara. fo1 
designada relatora do Projeto de Lei n° 267/99, dos Deputados Rogeno 
Correia e Márcio Cunha, e informa que a reunião se destina a apreciar a 
matéria constante na pauta. Registra-se a presença do Deputado João Leite. 
Passa-se à fase de discussão e votação de proposições sujeitas à apreciação 
do Plenário da Assembléia .. É,: então, aprovado requerimento do Deputado , 
Marcelo Gonçalves pedindo a retirada de pauta do Projeto de Lei no 393/99, r: 
do Deputado Sargento Rodrigues. Em ;• seguida, submetido a discussão e, 
votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei no 488/99, 
do Deputado César de Mesquita. A seguir, passa-se à fase de discussão e 
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário da 
Assembléia. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os 
Requerimentos n° 776 a 779/99, do Deputado João Leite. O Deputado Glycon 
Terra Pinto passa a Presidência ao Deputado João Leite. A seguir, 
submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os 
Requerimentos n°s 784, 785 e 790 a 792/99, desta Comissão. Passa-se à 
fase de apreciação de matéria da Comissão. São aprovados os seguintes 
requerimentos: do Deputado Marcelo Gonçalves, em que solicita reunião 
destinada a audiência pública, para obter esclarecimentos sobre a morte de 
Wilson Roberto Rodrigues de Souza; da Deputada Maria Tereza Lara, em 
que solicita seja realizada visita desta Comissão à cadeia de Ponte Nova, 
para apurar denúncias de tortura envolvendo gestantes nessa unidade; seja 
ouvida hoje, nesta reunião, comissão de Vespasiano que apresentará 
denúncias de abuso de autoridade por parte de policiais; e seja realizada 
audiência pública desta Comissão para ouvir os representantes do DER-MG e 
da GRANBEL sobre corte de linhas intermunicipais da Região Metropolitana 
de Belo Horizonte. Registra-se a presença do Sr. José Roberto Rezende, 
Ouvidor de Polícia, e de membros de comissão de Vespasiano. A Presidência 
passa a palavra ao Ouvidor de Polícia e aos integrantes da comissão de 
Vespasiano, que formulam denúncia de abuso de autorid~de por part: de 
policiais desse município. Cumprida a finalidade da reumao, a Pres1denc1a 
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, 27 de outubro de 1999. 
João Leite, Presidente - Glycon Terra Pinto - Maria Tereza Lara - Marcelo 

Gonçalves- lrani Barbosa. _ _ 
ATA DA 9• REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSAO DE FISCALIZAÇAO 
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FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 

Às dezenove horas e trinta minutos do dia vinte e um de outubro de mil 
novecentos e noventa e nove, comparecem no Conselho Regional de 
Desenvolvimento Industrial - Alto Paranaíba, em Patos de Minas, na Av. 
Olegário Maciel, 12, os Deputados Márcio Cunha, Mauro Lobo e Sebastião 
Navarro Vieira, membros da supracitada Comissão. Está presente também o 
Deputado Hely Tarqüínio. Nos termos do § 3° do art. 125 do Regimento 
Interno, o Presidente, Deputado Márcio Cunha, declara aberta a reunião e 
solicita ao· Deputado Mauro Lobo que proceda à leitura da ata da reunião 
anterior, que, é lida, aprovada, e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. O Presidente, Deputado Márcio Cunha, informa que a reunião se 
destiriâ a 'Cietiater o Projeto de Lei n° 51/99, do Deputado Sebastião Navarro 
Vieira, que cria o .Código de Defesa do Contri~uinte do Estado. O Presidente 
convida a compor a Mesa os Srs. Elmiro Nascimento, Prefeito Municipal de 
Patos de Minas; Clênio de Carvalho, Presidente. da Câmara Municipal de 
Patos de Minas; Adalgiza Maria da Silva, representante da CDL-BH; Maurício 
José de Carvalho, representante do SINDFISCO; e Eraida Caixeta Borges, 
Presidente do SINDVEST. A seguir, o Deputado Sebastião' Navarro Vieira faz 
suã exposição sobre o Projeto de Lei n° 51/99. Prosseguindo fazem uso da 
palavra os convidados componentes da Mesa. Na fase dos debates, são 
encaminhadas aos membros da Mesa diversas perguntas e sugestões ao 
projeto em discussão. Cumprida a finalidade da reunião, a ·Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e d,o público 
presénte, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. • 

Sala das Comissões, 27 de outubro de 1999. · 
Márcio Cunha, Presidente- Eduardo Hermeto- Rêmol6 Aloise- Rogério 

Correia. 
ATA DA 10• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO 

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS 
Às quinze horas do dia vinte e dois de outubro de mil novecentos e noventa 

e nove, comparecem na Câmara de Vereadores de Santa Bárbara, os 
Depuiados Antônio Roberto, Fábio Avelar e Ivo José (substituindo este a 
Deputada Maria José Haueisen, por indicação da Liderança do PT), membros 
da supracitada comissão. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Antônio Roberto, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Fábio Avelar, dispensa a leitura da 
ata da réunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos 
membros presentes. O Presidente, Deputado Antônio Roberto, informa que a 
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738 
reunião se destina a discutir a mortandade de peixes e pássaros ocorrida no 
dia 1°/8/99, em Barra Feliz, e convida a compor a mesa os seguintes 
senhores: Prefeito Antônio Eduardo Martins, (licenciado), Prefeito em 
exercício José Guilherme Azevedo Moreira dos Santos e o Presidente da 
Câmara,' Vereador Jorge Gualberto de Oliveira. A seguir, o Presidente 
Deputado Antônio Roberto passa a palavra aos Vereadores Juarez C~m1!o 
Carlos e Odilon dos Santos Apóstolos. Dando prossegUimento, a Pres1denc1a 
passa a palavra ao Deputado Fábio A velar, auior do requerimento que deu 
origem a reunião. Ato contínuo fazem usada palavra, pela or~em,_o D~putado 
Ivo José, os Vereadores Juarez Camilo Carlos, Odilon dos Santos Apostolos, 
Jairo Neiva Zili, José Eduardo de Magalhães Viegas, os Srs. Antônio Eduardo 
Martins e José Guilherme Azevedo Moreira dos Santos, Prefeitos Municipa!s; 
os Srs. Carlos Magno de Melo, Major Roberto Guedes Magalhães, Luiz 
Fernando Tarcísio de Moura Carvalho, João Carlos de Melo, Luís CamHo, 
Vânia L~urdes de Fátima Rodrigues, Eustáquio Pires Caldeira, Dilze, 
Alarc~n. conforme consta nas notas taquigráficas. O Sr. Carlos Magno Melo, 
Presidente do Conselho de Defesa do Meio Ambiente- CODEMA -, apresenta 
relatório da FEAM sobre o ocorrido. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares e convidados, convoca 
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 27 de outubro de 1999. 
Maria José Haueisen, Presidente - Antônio Roberto - Adel!no de Caryalho. 

ATA DA 73 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSAO DE SAUDE 
Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e seis de outubro de mil 

novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Edson Rezende, César de. Mesquita, Adelmo Carneiro L~ão e 
Cristiano Canêdo, membros da supracitada Comissão. Havendo numero 
regimental, o Presidente, Deputado Edson Rezende, declara_ aberta a reunião 
e em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Cesar de Mesqwta, 
dÍspensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Pres1dente, Deputado 
Edson Rezende, distribui os Projetos de Lei n°s 303 e 427/99 ao D~putado 
Cristiano canêdo e o Projeto de Lei n° 557/99 ao Deputado Cesar de 
Mesquita. A Presidência informa que a reunião se destina _ _a ouvir. os 
seguintes convidados: Srs. Marília Malagutti Mendonça, Secretano Mumc~pal 
de Saúde de Belo Horizonte; Cláudio Rocha, representando o Secretáno 
Municipal de Saúde de Betim; Luiz Fernando Rolim Sampaio, Secretário 
Municipal de Saúde de Contagem; Maria José Morais Antunes, D1retora 
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Regional Metropolitana de Saúde de Belo Horizonte, representando o 
secretário Estadual de Saúde, e Vanessa de Oliveira Reis Fiuzza, 
Coordenadora de Zoonose da Secretaria de Estado da Saúde. O Presidente 
informa que a reunião se destina a discutir o financiamento, a atenção à 
saúde e a prevenção da dengue na Região Metropolitana de Belo Horizonte. 
A seguir, o Deputado Edson Rezende tece suas considerações iniciais, como 
um dos autores do requerimento que motivou o convite, e passa a palavra ao 
Deputado Adelmo Carneiro Leão, também autor do requerimento. A seguir, a 
Presidência passa a palavra às Sras. Maria José Morais Antunes e Vanessa 
de Oliveira Reis Fiuzza e aos Srs. Cláudio Rocha, Luiz Fernando Rolim 
Sampaio e Marília Malagutti Mendonça. Participam dos debates Maria Passos 
Barcala Peixoto, da representação da Secretaria de Estado da Saúde em 
contagem; Evariste Garcia de Mattos, do Conselho Municipal de Saúde de 
Belo Horizonte; Maria dos Anjos Lemes de Souza, da Associação dos 
Moradores Pró-Melhoramento Vista do Sol; lvone Pereira Castro, do 
Conselho Local de Saúde de Ribeirão das Neves; Gilberto Antônio Reis, do 
Conselho Municipal de Saúde de Betim; Renato Barros, do Sindicato de 
Saúde de Minas Gerais; Maria de Lourdes, da Regional de Saúde de Venda 
Nova; João Athayde Valladares, do Conselho Municipal de Saúde de Belo 
Horizonte; Luiz Guilherme Dias Heneine, da Fundação Ezequiel Dias; 
Rosalina Fernandes, do Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte; 
Guilherme Duque Estrada, ex-Secretário de Saúde do Estado do Acre, 
conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares e convidados, convoca 
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 28 de outubro de 1999. 
Edson Rezende, Presidente- Carlos Pimenta - César de Mesquita - Adelmo 

Carneiro Leão. 
ATA DA 27" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR 
Àsquatorze horas e quinze minutos do dia vinte e seis de outubro de mil 

novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Bené Guedes, Elaine Matozinhos, Antônio Andrade e Dalmo 
Ribeiro Silva, membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Bené Guedes declara aberta a reunião e, 
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A seguir,· a Presidência 
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esclarece que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. 
Informa, ainda, que se encontra em poder da Presidência e à disposição dos 
Deputados o convite do Sindicato dos Bancários de Belo Horizonte e Região, 
para participarem do lançamento da Cartilha "Os Bancos e Você", no dia 
26/10/99, às 16 horas, na sede desse Sindicato. Ato contínuo, o Presidente, 
Deputado Bené Guedes. dà ciência aos Deputados que em 13/1 0/99 foi 
designado relator no 1° turno do Projeto de Lei n° 513/99. Passa-se à. 
discussão e à votação de parecer sobre proposição sujei~a à ap~eciação do: 
Plenário da Assembléia. Com a palavra, o Deputado Bené Guedes faz a, 
leitura do Parecer no 1° turno do Projeto de Lei n° 513/99, mediante o' qual 
conclui pela aprovação da matéria. Na fase de discussão, o Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva tece considerações relativas à matéria. Submetido a votação, é 
o parecer aprovado. Cumprida_ a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros _da Comissão 
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 9 de novembro de 1999. 
João Paulo, Presidente- Elaine Matozinhos- Bené Guedes. 
ATA DA ga REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLiTICA 

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL 
Às quinze horas do dia vinte e seis de outubro de mil novecentos e noventa 

e nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Batista de 
Oliveira, Paulo Piau, Dimas Rodrigues e Luiz Fernando Faria, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
João Batista de Oliveira, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação 
de requerimento do Deputado Luiz Fernando Faria, dispensa a leitura da ata 
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros 
presentes. O Presidente, informa que a reunião se destina a apreciar Parecer 
para o 1° Turno do Projeto de Lei n° 497/99, do Governador do Estado. 
Passando-se à fase de discussão e votação de parecer sobre proposição 
sujeita à apreciação do Plenário da Assembléia, o Deputado Dimas 
Rodrigues, relator da matéria, emite parecer, mediante o qual conclui pela 
aprovação do projeto com as Emendas n°s 1 a 5. Submetido a discussão, o 
Deputado Paulo Piau solicita vista do parecer, pedido que é deferido pela 
Presidência. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões. 27 de outubro de 1999. 
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João Batista de Oliveira, Presidente - Márcio Kangussu - Paulo Piau - Luiz 

Fernando- Paulo Pettersen. 
ATA DA 22" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA 

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL 
Às dez horas do dia vinte e sete de outubro de mil novecentos e noventa e 

nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Batista de 
Oliveira, Paulo Piau, Luiz Fernando Faria, Márcio Kangussu e Paulo 
Pettersen. membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, 
0 Presidente, Deputado João Batista de Oliveira, declara aberta a reunião e, 
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Luiz Fernando Faria, 
dispensa a leitura,da· ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros presentes. A Presidência informa que a reunião se 
destina a apreciar matérias constantes ria pauta. Encerrada a 1• ·Parte da 
reunião, a Presidência"'iriforma·-"que· continua em• discussão> o -parecer 
mediante o qual, o relator, Deputado Dimas Rodrigues, conclui. pela . 
aprovação, do Projeto de Lei n° 497/99, do Governador do Estado com as ' 
Emendas n°s·1·a 5. Informa ainda que o Deputado Paulo Piau havia pedido ; 
vista do parecer. Usando da palavra, o Deputado Paulo Piau encaminha à 
mesa a Proposta de Emenda n° 1. Encerrada a discussão, a Presidência 
submete a votação e é aprovado o parecer do relator, salvo a Proposta de 
Emenda n° 1. Colocada em votação, é aprovada a Proposta de Emenda n° 1. 
Na ausência do Deputado Dimas Rodrigues, o Presidente redistribui a matéria 
ao Deputado Luiz Fernando Faria, para que se processe a nova redação do 
parecer, na· forma em que foi aprovado, e suspende a reunião por dez 
minutos. Reabertos os trabalhos, o Deputado Luiz Fernando Faria procede á 
leitura da nova redação do parecer, concluindo pela aprovação, no 1° turno, 
do Projeto de Lei n° 497/99 com as Emendas n°s 1 a 6. A seguir. o Deputado 
Márcio Kangussu emite parecer, mediante o qual conclui pela aprovação, no 
1° turno, do Projeto de· Lei n° 523/99 com a Emenda n° 1. Submetido a 
discussão e votação, é aprovado o parecer. Continuando com a palavra, o·. 
Deputado Márcio Kangussu emite parecer, mediante o qual conclui pela · 
aprovação, no 1 o turno, do Projeto de Lei n° 531/99, do Deputado Paulo Piau. · 
Colocado em discussão e votação, é aprovado o parecer. Verificada a 
ausência do Deputado Dimas Rodrigues, a Presidência redistribui ao 
Deputado Luiz Fernando Faria, no 1 o turno, o Projeto de Lei n° 193/99, do 
Governador do Estado. Este relator emite parecer, pela aprovação do projeto 
na forma do Substitutivo n° 1. Submetido a discussão e votação, é aprovado o 
parecer. Em séguida, o Presidente, procede à leitura dos Requerimentos no 
692/99, do Deputádo Chico Rafael,· e 767/99, do Deputado Dalmo Ribeiro 
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Silva. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os 
requerimento. Encerrada esta fase, o Deputado Luiz Fernando_ Fana 
apresenta requerimento solicitando seja encaminhada manifestaçao de 
protesto ao Governador do Estado e ao Secretário de Estado da Agncultura, 
Pecuária e Abastecimento pelo pretendido repasse da CASEMG e da CEASA 
para a União. Colocado em votação, é aprovado o reque~mento. O 
Presidente procede à leitura de requerimentos dos Deputado Antomo Carlos 
Andrada, em que solicita seja encaminhado ofício ao Diretor-Geral do I~A 
pleiteando a reabertura do escritório da entidade no Municíp~o de C~ra~da1; e_ 
do Deputado Dalmo Ribeiro. Silva, em que sohc1ta aud1encJa pu?Jlca da 
Comissão no Município de Ouro Fino, ·com o objetivo de se d1sc~t1r o _ 
lançamento de nomes de produtores rurais da região ~a C:'ntr~lizaçao de 
Serviços Bancários- SERASA -. em desacordo com a leg~slaçao VIgente, bem 
como de se discutir a securitização. Submetidos a votaçao, cada um por sua 
vez, são aprovados os requerimentos. Verificando a ausência ~o Vice-
Presidente, o Deputado João Batista de Oliveira passa a pres1denc1a ao 
Deputado Márcio Kangussu e apresenta requerimento solicitando seja 
debatido na Comissão a Deliberação Normativa n• 1, de 2213/90, do COPAM. 
Colocado em votação, é aprovado o requerimento. Reassumindo a 
Presidência, o Deputado João Batista de Oliveira agradece o comparecn~ento 
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a prox1ma 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 4 de novembro de 1999. · _ 
João Batista de Oliveira, Presidente - Márcio Kang':!ssu - Dimas Rodngues. 

ATA DA 1" REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSAO ESPECIAL DAS 
CONSTRUTORAS 

Às quatorze horas e quarenta minutos do dia vinte e sete de outubro de mil 
novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Mauro Lobo, Antônio Andrade, Doutor Vi':na, Rogério Cor~eia e 
Rêmolo Aloise, membros da supracitada Com1ssao. Havendo numero 
regimental, o Presidente "ad ho?"· Deputado Mauro Lobo, declar~ abe~_?S os 
trabalhos e informa que não ha ata a ser hda por ser esta a 1 reumao da 
Comissão, destinada a eleger o Presidente e o Vice-Presidente, a des1g_nar o 
relator e a fixar o dia e o horário das reuniões ordinárias da Com1ssao. A 
seguir, determina a distribuição das cédulas de votação, devidamente 
rubricadas, e convida o Deputado Doutor Viana para atuar como escrubnador. 
Realizada a votação, o escrutinador anuncia o seguinte resultado: para 
Presidente, o Deputado Antônio Andrade e, para Vice-Presidente, o Deputado 
Doutor Viana, ambos com cinco votos. Ato continuo, o Presidente "ad hoc" faz 

z ;;: 
I 
~ 

" 'li 
E 
.5! 
.E 
<O 
'C 

"' ~ 

~ 

743 
a proclamação dos Deputados eleitos e, logo após, declara empossado como 
Presidente o Deputado Antônio Andrade, a quem passa a Presidência da 
reunião. O Deputado Antônio Andrade agradece a escolha de seu nome e, 
em seguida, declara empossado como Vice-Presidente o Deputado Doutor 
Viana. Após, o Presidente eleito designa o Deputado Rêmolo Aloise relator da 
matéria e sugere aos parlamentares que as reuniões ordinárias sejam 
realizadas às quartas-feiras, às 14h30min, o que é acatado pelos membros 
da Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 10 de novembro de 1999. 
Antônio Andrade, Presidente - Doutor Viana - Rêmolo-Aloise- ~ Rogério 

Correia. 
ATA DA 17" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às quinze horas e trinta minutos do dia vinte e sete de outubro de mil-" 

novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os-
Deputados Márcio Cunha, Mauro Lobo, Eduardo Hermeto, Miguel Martini, __ 
Rêmolo Aloise e Rogério Correia, membros da supracitada Comissão. Estão ., 
presentes também os Deputados Antônio Roberto, Fábio Avelar, Márcio-, 
Kangussu, Maria Olívia. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Márcio Cunha, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de· 
requerimento do Deputado Eduardo Hermeto, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. O Presidente, Deputado Márcio Cunha, informa que a 
reunião se destina a apreciar a matéria da pauta. O Presidente comunica o 
recebimento do Boletim de Desempenho do ICMS referente ao mês de 
outubro de 1999, encaminhado pela Secretaria da Estado da Fazenda. O 
Presidente comunica o recebimento dos seguintes projetos de lei, bem como 
os relatores a que foram distribuídos: Projetos de Lei n•s 513/99, (relator 
Deputado Eduardo Hermeto) e 493/99 (relator: Deputado Olinto Godinho). 
Passa-se à 1 • Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a 
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário da 
Assembléia. O Presidente faz retirar de pauta os Projetos de Lei n•s 41 O, 454 
e 518/99,' por não cumprirem os pressupostosregimentais. Vem à mesa 
requerimento do Deputado Mauro Lobo, solicitando a retirada de pauta do 
Projeto de Lei n• 395/99. Colocado em votação, é o requerimento aprovado. A 
seguir, após discussão e votação,· cada um por sua vez, são aprovados os 
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pareceres pela aprovação dos seguintes projetos de lei, todos em 1° turno: 
Projetos de Lei n°s 97/99, (relator: Deputado Rogério Correia) com a Emenda 
n° 1, da Comissão de Educação e a Emenda n° 2, que apresenta; 278/99 
(redistribuido ao Deputado Rêmolo Aloise); 353/99, (redistribuido ao 
Deputado Mauro Lobo) na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça ; 383/99, na forma original; 444/99 com a Emenda no 1, 
da Comissão de.Direitos Humanos;.418/99 com as Emendas n°s 3 e 6, da 
Comissão de JÚstiçã, a Subemenda n° ·1à Emenda n° 1, a Emenda no 7 na 
forma da Subemenda n° 1 e a Emenda n° 1 O, da Comissão de Administração 
Pública , com as Emendas n°s 11 e 2, que apresenta, 457/99 com a Errienda 
n° 1, que apresenta; e 461/99 na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta., 
Na fase de discussão dos pareceres sobre os Projetos de Lei n°s 401/99, pela 
aprovação com as. Emendas n°s 1 e 2, e 448/99, pela aprovação na forma do 
Substitutivo n° 1, da Comissão de Administração Pública, com a Emenda no 2, 
que apresenta e pela prejudicialidade da Emenda n° 1 e da Subemenda no 1 à 
Emenda n° 1, é concedida vista das proposições ao Deputado Miguel Martini. 
Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado Eduardo Hermeto, pela 
aprovação do projeto de lei n° 328/99, na forma do Substitutivo n° 1, que 
apresenta, é concedida vista da proposição ao Deputado Rogério Correia. 
Passa-se à 3• Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a 
votação de proposições da Comissão. Após a votação, cada um por sua vez, 
são aprovados os seguintes requerimentos: do Deputado Miguel Martini 
solicitando seja enviado ao IPLEMG pedido de informação por escrito sobre 
assuntos pertinentes ao mencionado instituto; do Deputado Eduardo 
Hermeto, solicitando seja convidado o Presidente do IPLEMG a comparecer a 
reunião desta Comissão para debater assuntos pertinentes ao Instituto e do 
Deputado Rogério Correia solicitando seja convidado o Sr. David Travesso 
Neto, Vice-Presidente da CEMIG, a comparecer em reunião desta Comissão 
para prestar esclarecimentos acerca de suas afirmações publicadas na 
imprensa mineira. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece 
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião especial, em Montes Claros, conforme edital já publicado, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 28 de outubro de 1999. 
Arlen Santiago, Presidente - Sebastião Navarro V~eira - Carlos Piment~. 

ATADA 10• REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSAO DE FISCAUZAÇAO 
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 

Às dezenove horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e oito de 
outubro de mil novecentos e noventa e nove, comparecem no auditório 
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principal da Câmara de Dirigentes Lojistas de Montes Claros os Deputados 
Arlen Santiago, Sebastião Navarro Vieira e Carlos Pimenta (substituindo este 
ao Deputado Mauro Lobo, por indicação da Liderança do PSDB), membros da 
supracitada Comissão. Nos termos do § 3° art. 125 do Regimento Interno, o 
Presidente, Deputado Arlen Santiago, declara aberta a reunião e solicita ao 
Deputado Carlos Pimenta que proceda à leitura da ata da reunião anterior 
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. O Presidente, 
Deputado Arlen Santiago, informa que a reunião se destina a debater o 
Projeto de Lei n° 51/99, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, que cria o 
Código de Defesa do Contribuinte do Estado de Minas Gerais. O Presidente 
convida a com.por a mesa Geraldo Luiz Brinatti, Presidente da AFFEMG, e 
Adalgiza Maria da Silva, representante do Presidente do CDL-BH. A seguir, 
passa-se a palavra ao Deputado Sebastião Navarro Vieira, que faz exposição 
sobre o Projeto de Lei n° 51/99. A seguir, passa-se a palavra aos demais ·· 
componentes da Mesa, e, logo após, segue-se debate com os demais 
participantes da reunião. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 4 de novembro de 1999. 
Márcio Cunha, Presidente - Olinto Godinho - Eduardo Hermeto - Miguel 

Martini - Rêmolo Aloise - Carlos Pimenta. ' 
ATA DA 18° REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às nove horas do dia quatro de novembro de mil novecentos e noventa e 

nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Márcio Cunha, 
Eduardo Herrneto, Miguel Martini, Olinto Godinho, Rogério Correia, Rêmolo 
Aloise e Carlos Pimenta (substituindo este ao Deputado Mauro Lobo, por 
indicação da Liderança· do PSDB), membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Márcio Cunha, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Olinto Godinho, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada 
por aprovada e subscrita pelos membros da Comissão. O Presidente, 
Deputado Márcio Cunha, informa que a reunião se destina a apreciar a 
matéria constante na pauta. Sobre a mesa, a seguinte correspondência: do 
Procurador-Geral de Justiça, Dr. Epaminondas Fulgêncio Neto; do relator-
geral do Orçamento da União, Deputado Federal Carlos Meles; da Secretaria 
de Estado da Fazenda, encaminhando o Boletim Financeiro e Orçamentário 
do mês de setembro de 1999, e do Presidente da Câmara Municipal de Patos 
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de Minas, Vereador Cleinio Francisco de Carvalho. Passa-se à 1• Fase da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre 
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Sobre a mesa, 
requerimento do Deputado Olinto Godinho, em que sohc1ta seJa ret1~ado. da 
pauta da reunião o Projeto de Lei n• 203/99. Colocado em votaçao, e o 
requerimento aprovado. Continua em discussão o parecer do relator, . 
Deputado Márcio Cunha, para o 1° turno do Projeto de Lei_ n• 401/99, _ 
mediante o qual conclui pela aprovação do projeto com as·Emendasr~•s,le,:: 
2 da Comissão de Constituição e Justiça; 4, da Comissão de_ Educação,<! 
Cultura, Ciência e Tecnologia; 5 a 9, que apresenta, e pela rejeição da~ 
Subemenda n• 1 à Emenda n• 2 e da Emenda n• 3, da :Comissão de " 
Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia. Encerrada a discussão e colocado , 
em votação, é o parecer aprovado. A seguir, o Deputado Márcio Cunha, na .• 
qualidade de relator do Projeto de Lei n• 147/99, faz uso do praz~neg1mental 
para emiti r o seu parecer. Com a palavra, o Deputado Rogeno Corre1a, 
relator, no 1 o turno, do Projeto de Lei n• 440/99, emite seu parecer, conclwndo 
pela rejeição da matéria. Na fase de discussão, é concedida vista ~a 
proposição ao Deputado Rêmolo Aloise. A seguir, após discussão e votaçao, 
é aprovado o parecer que conclui pela rejeição do Projeto de Lei n• 530/99 
(relator: Deputado Rogério Correia). Passa-se à 3• Fa~e da Ordem d~ D1a, 
compreendendo a discussão e a votação de proposiçoes da Com1ssao. O 
Deputado Olinto Godinho apresenta requerimento, solici~ando a realização ~e 
reunião conjunta das Comissões de Constituição e Just1ça, de Adm1n1straçao 
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para apreciar o Projeto 
de Lei Complementar n• 18/99. Colocado em votação, é o requerimento 
aprovado. O Deputado Miguel Martini apresenta requerimento, solicita~do 
sejam tomadas as providências cabíveis para que se esclareçam as questoes · 
que menciona, relativas ao Instituto de Previdência do Legislativo do Estado . 
de Minas Gerais - IPLEMG - e sejam apresentados os respectivos 
documentos comprobatórios. Colocado em votação, é o requerimento 
aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão . para a l 
reunião especial de logo mais, às 19h30min, em Pouso Alegre, destinada a ~ 
debater o Projeto de Lei n• 51/99, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 4 de novembro de 1999. 
Márcio Cunha Presidente- Sebastião Navarro Vieira. 

ATA DA 1• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DO FUNDO 
SOM MA 
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Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia quatro de novembro de mil 

novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Amilcar Martins, João Paulo e Rêmolo Aloise, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental e na ausência do 
Presidente, o Vice-Presidente, Deputado Amilcar Martins, assume a 
Presidência, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Rêmolo Aloise, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros 
presentes. O. Presidente_ esclarece que a finalidade da reunião é discutir e 
votar proposições da Comissão· e lê requerimentos do Deputado Arlen 
Santiago, ein que solicitã · sejá · pedido ao Sr. José Pedro Rodrigues de 
Oliveira, Presidente-do BDMG, qüe encaminhe à Comissão o Relatório das 
Atividades~do Fundo SOMMA'e sejam convidados os Srs. Ricardo Ribeiro 
Tunes e Robson Nâpier, respectivamente, Diretor da Área de Operações I e 
Gerente do Departamento de Infra-Estrutura Urbana ·do BDMG, para falar 
sobre o a·ndamento"'dos projetos do Fundo SOMMA, geridos-· pelo referido 
Banco, no Estado. Colocados em votação, cada· um por sua vez, • são os 
requerimentos aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 11 de novembro de 1999. 
Arlen Santiago, Presidente - Amilcar Martins - Rêmolo Aloise - João Paulo. 

ATA DA 27• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
. JUSTIÇA 

Ás dez horas do dia quatro de novembro de mil novecentos e noventa e 
nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ermano Batista, 
Antônio Júlio, Agostinho Silveira, Bené Guedes, lrani Barbosa e Rogério 
Correia (substituindo este ao Deputado Adelmo Carneiro Leão, por indicação 
da Liderança do PT), membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Ermano Batista, declara aberta a reunião 
e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Bené Guedes, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e 
subscrita pelos membros da Comissão. A-Presidência informa que a reunião 
se destina a apreciar a matéria constante na pauta e acusa o recebimento 
das proposições a seguir relacionadas, para as quais designou relatores: 
Projetos de Lei n•s 633 e 640/99 - Deputado Paulo Piau; 630 e 637/99 -
Deputado Agostinho Silveira; 632, 636 e 639/99 - Deputado Ermano Batista; 
634 e 635/99 - Deputado Adelmo Carneiro Leão; 638/99 - Deputado lrani 
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Barbosa; 629, 631/99 e Projeto de Lei Complementar no 18199 - Deputado 
Antônio Júlio. Passa-se à fase de discussão e votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Submetidos a discussão e 
votação, cada um por sua vez, são aprovados os pareceres que concluem 
pela constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos ProJetos de 
Lei n°s 590 - este na forma do Substitutivo n° 1 - e 603/99 com as Emendas 
n°s 1 e 2 (relator: Deputado Agostinho Silveira); 551/99 com as ~.men~as nos. 
1. a 3 (relator: Deputado Antônio Júlio); 553/99 (rel~tor: red1stnbu1da ao-' 
Deputado Bené Guedes) e o parecer que conclui pela mconsbtuc1onal1dade, .c; 
pel<! ilegalidade e pela antijuridicidade do Projeto de Lei no. 57

0
6/99 (relator:". 

redistribuido ao Deputado Bené Guedes). O Projeto de Le1 n. 570/9~ e o .; 
Projeto de Lei Complementar n° 18/99 não foram apreciados, em virtude de c 
terem sido retirados da pauta, atendendo a requeriment~s aprovados pela 
Comissão. Os Projetos de Lei n°s 599 e 607/99 não foram aprec1ados, em 
virtude de pedidos de prazo solicitados pelos relatores. Passa-se à fase de :; 
discussão e votação de pareceres sobre proposiçõpes que dispensam a 
apreciação do Plenário. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua ., 
vez, são aprovados os pareceres que concluem pela constitucionalidade, pela 
legalidade e pela juridicidade dos Projetos de Lei nos 561- este com a 
Emenda n° 1- e 616/99 (relator: Deputado Ermano Bat1sta); 600 e 609199 
(relator: redistribuidos ao Deputado Rogério Correia); 604/99 (relator: 
Deputado Antônio Júlio) e 618199 (relator: Deputado AgostinhoSilveira)._ Nos 
termos do art. 185 do Regimento Interno, a Presidência determina o env1o do 
Projeto de Lei n° 576/99 ao Plenário, para inclusão do parecer em ordem do 
dia. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença ~~s 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a prox1ma reumao 
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 11 de novembro de 1999. 
Ermano Batista, Presidente- Antônio Júlio- Paulo Piau- Maria Tereza Lara 

- lrani Barbosa. _ _ ~ 

ATA DA 158 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSAO DE REDAÇAO 
Às quinze horas do dia quatro de novembro de mil novecentos e noventa _e 

nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Elmo Braz, Ma!•a 
Olivia, Paulo Pettersen e Marco Régis, membros da supracitada Com1ssao. 
Havendo número regimental, ·o Presidente, Deputado Elmo Braz, declara. 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do. Deputado 
Marco Régis, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual e dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros presentes. Pro~segUindo, a 
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matena constante 
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na pauta e distribui ao Deputado Paulo Pettersen os Projetos de Lei n°s 16, 
28, 130 e 339/99; à Deputada Maria Olivia, os Projetos de Lei n°s 361, 465, 
486 e 500/99; e ao Deputado Marco Régis, os Projetos de Lei n°s 501, 508 e 
516/99. Encerrada a 1• Parte dos trabalhos, passa-se à 1• Fase da Ordem do 
Dia, com a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à 
apreciação do Plenário. Submetidos a discussão e votação, são aprovados os 
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n°s 16, 28, 130 e 339/99 
(relator: Deputado Paulo Pettersen) e 361/99 (relatora: Deputada Maria 
Olivia). Passa-se à 2• Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação 
de pareceres . sobre matérias sujeitas à deliberação conclusiva das 
comissões. Submetidos a discussão e votação, são aprovados os Pareceres 
de Redação Final dos Projetos de Lei n°s 465, 486 e 500/99 (relatora: 
Deputada Maria Olivia); 501, 508 e 516199 (relator: Deputado Marco Régis). 
Cumprida· a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros' da Comissão para a próxima reunião 
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 11 de novembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente - Maria Olivia - Marco Régis. 
ATA DA 10• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA 

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL 
Às quinze horas do dia quatro de novembro de mil novecentos e noventa e 

nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Batista de 
Oliveira, Dimas Rodrigues e Márcio Kangussu, membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental e estando presentes os Deputados 
Antônio Roberto, Edson Rezende, João Paulo e Rogério Correia, o 
Presidente, Deputado João Batista de Oliveira, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Dimas Rodrigues, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e 
subscrita pelos membros· da Comissão. O Presidente informa que a reunião 
se destina a discutir a transferência do CEASA-MG e da CASEMG para a 
União, como forma de pagamento da dívida do Estado e, a seguir, designa o · 
Deputado Dimas Rodrigues para relatar, no ZO turno, o Projeto de Lei n° · 
201199, do Deputado Aílton Vilela. A Presidência registra as presença dos · 
Srs. Antônio Lima Bandeira, Secretário Adjunto de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento; Divaldo Melo Jardim, Diretor Financeiro da Sociedade Mineira 
de Agricultura - SMA-; Vander Melo, Presidente da Associação Comercial do 
CEASA-MG; Afonso Damasio Soares, Secretário Adjunto de Abastecimento : 
da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte; Geraldo da Costa Pereira, Ricardo 
Saud e Amilcar Campos Padovani, respectivamente, Presidente e Diretores· 

~~--------------~------------------------------~ 
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da CASEMG; Cláudio Henrique Filizzola, Diretor Operacional do CEASA-MG; 
Antônio Lopes Rodrigues, Presidente da Associação dos Produtores 
Hortifrutigranjeiros do CEASA-MG; Gualter Martins dos Santos, Presidente da 
Associação Recreativa e Beneficente dos Funcionários do CEASA:MG, a 
quem convida a tomar assento à mesa. A Presidência r~gistra, a1nda, a 
presença de Prefeitos, Vereadores, Presidentes de assoc1açoes e produtor:s 
rurais. O autor do requerimento que deu origem à reunião, Deputado Joao 
Batista de Oliveira, tece suas considerações iniciais. A seguir, a começa_r pelo 
Sr. Antônio Lima Bandeira, Secretário Adjunto de Agricultura,_ Pes:uana. e 
Abastecimento, convidados e Deputados discorrem sobre a questão .em . 
causa e se envolvem em amplo debate, conforme consta nas notas · 
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a • 
presença dos parlamentares e dos convidados, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ord1nána, determ1na a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 1 O de novembro de 1999. 
João Batista de Oliveira, Presidente - Paulo Piau - Márcio Kangussu -

Di mas Rodrigues- César de Mesquita. _ _ 
ATA DA 11• REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSAO DE FISCALIZAÇAO. 

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às dezenove horas e trinta minutos do dia quatro de novembro de mil 

novecentos e noventa e nove, comparecem no auditório do Conselho , 
Regional de Desenvolvimento Industrial - Sul, situado na Avenida Vereador _1 
Antônio da Costa Rio, 322, em Pouso Alegre, os Deputados Márcio Cunha e ...1 
Sebastião Navarro Vieira, membros da supracitada Comissão. Está presente;, 
também 0 Deputado Chico Rafael. Nos termos do §3° art. 125 do Regu~:nto • 
Interno, o Presidente, Deputado Márcio Cunha, declara aberta a reumao e 
solicita ao Deputado Sebastião Navarro Vieira que proceda à leitura da ata d_a 
reunião anterior que, lida e aprovada, é subscrita pelos Deputados presentes .. 

. o Presidente, Deputado Márcio Cunha, informa que a reunião se destina_ a 
debater com convidados o Projeto de Lei n• 51/99, do Deputado Sebast1ao 
Navarro Vieira, que cria o Código de Defesa do Contribuinte do Estado de 
Minas Gerais. O Presidente faz leitura de correspondência do Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva, que justifica sua ausência na reunião devido a 
compromissos anteriormente agendados e que se faz representar ~or seu 
assessor Chico Pereira. O Presidente convida a compor a Mesa, alem do~ 
Deputados presentes, os Srs. Alberto Melo, Presidente do CRDI-SUL; _Jose 
Aparecido de Pádua, Presidente do SINDFISCO; Geraldo Lwz Bnnatt1, 
Presidente da AFFEMG, e a Sra. Adalgiza Maria da Silva, representante do 

I 
L 

z ;r 
I 

_g 
"' ê 
.2 
.E 
-1l 
" !! ... 

751 
Presidente do CDL-BH. A seguir, passa-se a palavra, cada um por sua vez, 
aos componentes da Mesa, que tecem considerações sobre o projeto em tela. 
A seguir, segue-se amplo debate com a participação do público presente, que 
faz diversas perguntas aos Deputados e aos demais convidados. Ao final dos 
debates, o Sr. Pedro Parizzi, Coordenador da Comissão de Assuntos 
Legislativos da FIEMG parabeniza todos os Presidentes dos Conselhos 
Regionais de Desenvolvimento Industrial e à Assembléia Legislativam pela 
realização das reuniões especiais destinadas a debater o Projeto de Lei n• 
51/99. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos parlamen.tares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordiriárià, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 9 de novembro de 1999. 
Márcio C_untia, Preside!"te - Rogério Correia - Rêmolo Aloise - ~ Eduàrdo 

Hermeto. . 
ATA DA 28" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR 
Às quatorze horas e quinze minutos do dia nove de novembro de mil 

novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados João Paulo, Elaine Matozinhos e Bené Guedes, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
João Paulo, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Bené Guedes, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros presentes. A 
seguir, o Presidente informa que a reunião se destina a discutir e votar 
proposições da Comissão. Em seguida, esclarece que encontra-se em poder 
da Mesa e à disposição dos Deputados a correspondência do Sr. Douglas 
Carvalho Pinheiro Júnior, Superintendente do Núcleo de Selim da ESSO 
Brasileira de Petróleo Lida., em que presta informações sobre o vazamento 
de combustível ocorrido em Montes Claros; e da Sra. Maria Elisa de Ouro 
Preto, Superintendente de Relações Institucionais da Agência Nacional do 
Petróleo - ANP-, ·em que presta esclarecimentos sobre postos revendedores 
de GLP em Minas Gerais. Após, a Presidência determina à assessoria da 
Comissão que tome as devidas providências quanto à correspondência 
recebida. Ato continuo, informa que o Deputado Béne Guedes foi designado 
relator do Projeto de Lei n• 150/99, no ~ turno, e da Emenda n• 1, 
apresentada em Plenário, ao Projeto de Lei n• 301/99, no 1° turno. Designa, 
ainda, a Deputada Elaine Matozinhos para relatar o Projeto de Lei n• 551/99, 
no 1° turno. Passa-se à discussão e votação de proposições da Comissão. O 
Deputado Bené Guedes apresenta requerimento, em que solicita seja 
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realizada audiência pública, no Município de Juiz de Fora, sobre o tema 
"Jornada do Consumidor", com a participação de entidades civis, inclusive o 
PROCON desse município e a Associação dos Mutuários. A seguir, o 
Deputado Bené Guedes faz a leitura de requerimentos do Deputado Jorge 
Eduardo de Oliveira, em que solicita sejam convidados representantes da 
Caixa Econômica Federal e do Diretório Central dos Estudantes de 
Faculdades Particulares de Minas Gerai·s para debater sobre o Fundo de 
Financiamento ao Estudante do Ensino· Superior - FIES -; do Deputado · 
Rogério Correia, em que solicita seja promovida audiência pública pãra que a . 
TELE MAR se pronuncie sobre a instalação de serviços ad.ICionais rios-· 
telefones sem autorização dos usuários, com a participação 'de 
representantes da TELEMAR, do PROCON Estadual, da ANATEL e da 
TELEMIG Celular, este último por sugestão do Presidente, em substituição ao 
convidado do PROCON-BH, sugestão que é acatada pelos Deputados. O ., 
outro requerimento é do Deputado Anderson Adauto, em que solicita seja 
realizada audiência pública com representantes da sociedade civil, para · 
discutir o reajuste de 30% que incidiu sobre o preço do álcool combustível. 
Submetidos a votação, são os requerimentos aprovados. Após, a Deputada 
Elaine Matozinhos apresenta requerimento, em que solicita sejam convidados 
os representantes das diversas entidades que menciona, para discutir o 
aumento abusivo do preço do cimento e o possível cartel e prática de 
"dumping" no setor cimenteiro, neste Estado. Submetido a votação, é o 
requerimento aprovado. Após, o Presidente passa a Presidência à Deputada 
Elaine Matozinhos e, em seguida, apresenta requerimento, em que solicita 
sejam convidados os representantes que menciona, para esclarecerem 
acerca do possível acordo existente entre a Fiai Automóveis S.A. e as , 
transportadoras que prestam serviços para aquela empresa, no que diz ~' 
respeito à restituição de parte do pagamento de fretes de veículos novos. ~ 
Submetido a votação, é o requerimento aprovado. O Deputado João Paulo .. : 
reassume a direção dos trabalhos. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros 
da Comissão para a próxima reunião extraordinária, no dia 11/11/99, às 10 
horas, com a finalidade de se realizar audiência pública para discutir o . 
reajuste de 30% que incidiu sobre o preço do álcool combustível, com a 
participação de representantes da sociedade civil, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 11 de novembro de 1999. 
João Paulo, Presidente- Elaine Matozinhos- Bené Guedes. 
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De autoria do Deputado Ronaldo Canabrava, o projeto de lei em epígrafe 
tem por objetivo mstituir a Semana de Combate ao Alcoolismo no Estado, a 
ser comemorada anua!me~te na semana que incluir o dia 10 de junho. 

EncarrHnhada a matena a Comissão de Constituição e Justiça, esta concluiu 
p~r sua JUrldiCJdade, constJtucJonaiJdade e legalidade na forma do Substitutivo 
n 1, que apresen~ou._Cabe, agora, a esta Comissão emitir parecer sobre 0 . 
projeto, .~':1 co!lform1dade com o disposto no art. 190, c/c o art. 102 XI " "'d 
Reg1mento Interno. " '• o ~- • • • a • o 

. Fundamentação . c: 
Os resultados de recentes pesquisas têm mostrado o índice alarmante qué 

" 

o alcoolismo vem alcançando não só no Brasil, .. mas em todo 0 mundo 
mormente entre os Jovens_ de ·todas as camadas sociais, que estã~ 
começando a fazer uso de alcool cada vez mais cedo. Tal comportamento ; 
demonstra t_:mto Jrr~sponsabilidade quanto desconhecimento dos malefícios e 
da depe_nd~ncJa f1s1ca e psíquica que o uso do álcool acarreta. Tais 
consequenc1as ex1~em tratamentos dolorosos e cada vez mais sofisticados " 
mudas vezes m~u~feros, em. decorrência de danos irreversíveis no sistem~ 
nervoso ou em orgaos como f1gado, rins e baço. 

f>: questão tem, além_ das implicações individuais de ordem orgânica e 
~s1qU1~, reflexos soc1a1s de extrema importância, uma vez que' 0 ·uso do 
alcool e a causa de_ 4~% dos acidentes automobilísticos no País e de boa 
parte dos ~sos de v1olenc1a doméstica, gerando um elevado custo social. 

Ao_ contrano da forte rejeição que sempre houve ao uso da maconha 
co?am~ e outras d~ogas dttas "pesadas", sempre existiu grande tolerância ~ 
ate estimulo d~ soc1edade com relação ao álcool, em um visível maniqueísmo 
entre drogas 1I1C1tas e legais. 

Não há,_ entretanto,. como negar que o alcoolismo seja também uma 
tox1comama, e o alcoolico, . um usuário legalizado, na medida em que não 
encon~a nenhum constrangimento - legal ou não - à aquisição, transporte ou 
1ngestao de qualquer tipo de bebida alcoóliCa. 

_A_ própria mídia estimula diariamente o uso do álcool, associando-o à 
~lnlidade e colo~ndo-o como _fator de sensualidade, sugestão falsa e 

nganosa. A 1lus~na manifestaçao de masculinidade e sensualidade não é 
decorrente de açao afrodisíaca do álcool, a qual, na realidade, não existe. 
Alcança-se com a beb1da, na verdade, extroversão, perda da timidez e da 
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inibição, características marcantes da embriaguez leve. ~omenta~e_amente 
agradáveis, tais sensações levam freqüentemente o usuano ao habllo, que 
pode causar dependência. .. . . . . . . 

Apesar disso, a droga psicodisléptica denommada al~ool et111co cont1nua 
sendo abertamente tolerada, . pois nada }e. faz na prat1ca contra os que 
propagam seu uso. '· ;. .• " · .. ·· · . SUS 

A Lei n° 8.080, de 19/9/90, que orgapiza o Sistema Umco de SaiJde- . -, 
prevê em seu art. 2° que a "saúde é um direito fundam~ntal do ser humano, 
devendo o Estado prover as condições. ind!_spensave~s. ao seu . pl_eno . 
exercício". · ' ' .... d · ·1· · 

Entre essas condições, é mister incluir a prevenção, considera a pnon ar1a 
nas ações e nos serviços públicos de saúde, de acordo com o d1sposto no art. 
198 da Constituição Federal. , _ . 

Conforme a proposta da matéria em análise, essa prevençao devera ser 
efetuada por meio de campanhas educativas. q~e. envolvam palestras~ 
debates, seminários e fóruns na rede escolar publica e part_1cular,. atos " 
públicos e outras ações de combate ao alcoolismo, em uma poht1ca publica 
rigorosa com relação ao consumo de álcool. . . . . . . 

Muito oportuno, pois, o projeto sob comento, ao mclwr o uso 1nd1scnm1nado 
de bebidas alcoólicas no âmbito da preocupação com? uso de drogas. 

No entanto com o objetivo de aperfeiçoar a redaçao do proJeto, JUlgamos 
necessária a 'apresentação de emenda que exclui o inciso lll_do ~ 1° do art. 2° 
do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de ConsiiiUiçao e Just1ça, 
por julgá-lo desnecessário. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 427:99 na forma 

do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de Constltwçao e Justiça, 
com a Emenda n° 1, a seguir apresentada. 

EMENDAN° 1 
Suprima-se 0 inciso 111 do§ 1° do art. 2°, renumerando-se o seguinte. 
Sala das Comissões, 11 de novembro de 1999. _ 
César de Mesquita, Presidente - Cristiano Canedo, relator - Adelmo . 

Carneiro Leão. · o 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N 480/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

o projeto de lei em tela, do Deputado Cabo Morais,_ tem por finalidade 
declarar de utilidade pública a Fundação Pró-Defesa Amb1ental - FPDA -, com 
sede no Município de Lavras. 
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A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo", em 6/8/99, e a seguir 

encaminhada a esta Comissão, a que compete examiná-la, atendo-se aos 
lindes estabelecidos no art. 102, 111, "a", do Regimenio Interno. 

Fundamentação 
Procedendo-se ao exame da documentação pertinente, verifica-se que a 

entidade em questão é uma sociedade civil sem fins lucrativos que se 
encontra em funcionamento há mais de dois anos, cuja diretoria é constituída 
por pessoas idôneas, que não percebem nenhuma remuneração pelo 
exercício de seus cargos'. 

Em face do disposto no art: 1° da Lei n° 12.972, de 2717/98, depreende-se 
que a mencionada entidade está apta a receber o título declaratório de 
utilidade pública. 

Conclusão 
Do aduzido, concluímos pela jurídicidade, pela constitucionalidade· e pela 

legalidade do Projeto de Lei n° 480/99 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 11 de novembro de 1999. 
Ermano Batista, Presidente - lrani Barbosa, relator - Maria Tereza Lara -

Antônio Júlio. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 579/99 

Comissão de Saúde 
Relatório 

O projeto de lei em tela, do Deputado Marcelo Gonçalves, visa a declarar de 
utilidade pública a Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de 
Minas, com sede no Município de Divinópolis. 

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na 
forma proposta. A seguir, foi encaminhada a esta Comissão, para deliberação 
conclusiva, em turno único, conforme preceitua o art. 103, I, "a", do· 
Regimento Interno. · 

Fundamentação 
Fundada em 21/3/95, a referida entidade tem entre os seus objetivos 

estimular a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer. Além do mais, por. 
meio da informação e da promoção de congressos, debates e seminários, 
busca conscientizar a sociedade sobre as principais questões envolvendo a 
doença. 

Implantar no Município de Divinópolis o Instituto de Tumores, mediante 
parceria com entidades públicas e privadas, visando a contribuir, por meio de 
serviços especializados, pesquisa e intercâmbio, com universidades e centros 
avançados, para a consolidação do conhecimento e do desenvolvimento 
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científico no campo da oncologia é, também, uma de suas finalidades. _ 
Em vista da relevância e importância do trabalho da enllda?e, a aprovaçao 

deste projeto de lei, no nosso entendimento, é justa e necessana. 
Conclusão 

Pelas razões registradas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 
579/99 nos termos em que foi apresentado. 

Sala das Comissões, .11 de novembro de 1999. 
Cristiano Canêdo, relator. , · 0 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LE! N. 602/99 .. 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
o Projeto de Lei n° 602/99, do Deputado Mauri Torres, objetiva declarar de 

utilidade pública a Associação dos Trabalhadore_s . Aposentados e 
Pensionistas de Barão de Cocais, com sede nesse munrcrpro. . , ,. 

Publicada em 9/10/99, vem a matéria a esta Comissão para ser exa~r.~ada 
preliminarmente, conforme dispõe o art. 188, ele o art. 102, 111, a • do 
Regimento Interno. 

Fundamentação . 
A proposição encontra-se corretament: instnuída . com os docoumentos 

indispensáveis à declaração de utilidade publica, prevrstos na Ler n 12.972, 
de 27/7198, que regulamenta a matéria. . . . . . 

constatamos pois, que a entidade tem personalidade JUndrca, esta em 
funcionamento 'há mais de dois anos, e sua diretoria é C_?mposta por pessoas 
idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funçoes. 

Conclusão 
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 602/99 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 11 de novembro de 1999. • . • . . 
.Ermano Batista, Presidente - lrani Barbosa, relator - Antonro Julio • Mana 

Tereza L ara. o 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N 621/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Bené Guedes, o projeto de ~ei ~m epígrafe visa ~ 
declarar de utilidade pública a Associação de Proteçao ? Maternrdade e a 
Infância de Eugenópolis, com sede no Município de Eugeno~o!rs. . 

0 Conforme procedimento previsto nos arts. 188 e 102, 111,_ a. ~o ~egrment 
Interno, a proposição, após ser publicada em 21/10/99, for drstrrburda a_ esta 
Comissão para ser examinada preliminarmente quanto aos aspectos Jundrco, 
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constitucional e legal. 

Fundamentação 
A matéria é regulada pela Lei n° 12.278, de 27/7198, que estabelece os 

requisitos indispensáveis à declaração de utilidade pública, os quais foram 
plenamente atendidos, conforme comprova a documentação constante no 
processo. 

Verificamos, assim, que a entidade mencionada no relatório tem 
personalidade jurídica, está em funcionamento há mais de dois anos e sua 
diretoria é composta por pessoas idôneas, que não recebem remuneração 
pelo exerci cio de suas funções .. 

Conclusão ' · 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela··constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 621/99 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 11 de novembro de 1999. . · 
António Júlio, PresidÉmte - Ermano Batista, relator._ lrani Barbosa - Maria 

Tereza Lara. '· . · 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 623/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Dilzon Melo, a proposição em epígrafe tem por 
objetivo instituir o Dia do Escrivão de Polícia, a ser comemorado anualmente 
no dia 5 de novembro. 

Após sua publicação, foi o projeto encaminhado a este órgão colegiado, ao 
qual compete apreciá-lo, nos termos do disposto no art. 102, 111, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
O exame da competência legislativa do Estado membro da Federação para 

instituir data comemorativa nos remete, de inicio, ao § 1° do art. 25 da 
Constituição Federal, que estabelece: "São reservadas aos Estados as 
competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição". Já no art. 
22 dessa Carta, no qual estão enumeradas as matérias em relação às quais a 
competência para legislar está reservada à União, verificamos inexistir 
referência ao assunto de que se ocupa a proposição sob análise. 

Daí se conclui que o poder de legislar sobre o estabelecimento de data 
comemorativa está constitucionalmente reservado aos Estados federados. 

Releva salientar que o constituinte mineiro entendeu por bem determinar o 
instrumento jurídico pelo qual se institui data comemorativa, além de impor 
restrição quanto ao objeto da homenagem, no art. 21 O da Carta Estadual: 
"Art. 210 - A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de fatos 
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relevantes para a cultura estadual". . . 
com relação à relevância cultural, consideramos que o prOJeto de lei atende 

a esse requisito, pois presta deferência a importante classe de servidores 
públicos, que é a dos Escrivães de Policia. • _ 

. Conclusão . -- _ - _, 
Em face do 'aduzido, concl~imos pela juridicidade:· constitucionalid~de .e 

legalidade do Projeto de Lei n° 623/99 na forma apresentada. ,.,. 
Sala das Comissões, 11 de novembro de 1999. . .. - r' 
Antônio Júlio, Presidente - Ermano Batista, relator - lram Barbosa - Ma._la 

Tereza Lara. o 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N 626199 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

o Deputado Dalmo Ribeiro Silva, p~r meio d~ Projeto de Lei no 626199~ 
pretende seja declarado de utilidade publica o C~rculo de ~m1gos do Menor 
Patrulheiro de Andradas- CAMPA-, com sede nesse mumc1p~o. 

p blicada em 23/10/99, vem a matéria a esta Com1ssao para exame 
pre~minar, conforme dispõe o art. 188, ele o art. 102, 111, "a", do Reg1mento 

Interno. 
Fundamentação 

Os requisitos para que as sociedades civis em _funcionamento no Estad~ ~ 
possam ser declaradas de utilidade pública estao enunciados na Le1 n 
12.972, de 27/7/98. 

Pelo exame da documentação que instrui os autos do processo, consta~- : 
se 

0 
inteiro atendimento às exigências mencionadas, razão pela qual nao ,: 

vislumbramos impedimento à tramitação do projeto. 
Conclusão 

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela , 
legalidade do Projeto de Lei n° 626/99 na forma ong1nal. 

Sala das Comissões, 11 de novembro de 1999. _ . . . . , 
Ermano Batista, Presidente - lrani Barbosa, relator - Antomo Julio - Mana_ 

Tereza Lara. o 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N 592199 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório . 

De autoria do Deputado Mauro Lobo, o projeto de lei em epíg;afe dispõe 
sobre a reopção de candidatos classificados no concurso publiCO para 
Professor Nível 1 - Grau A do Quadro do Magistério da rede estadual de 
ensino, regido pelo Edital n° 16, de 29/10/94. 
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Publicado no "Diário do Legislativo" de 8110199, o projeto foi distribuído às 

comissões competentes para receber parecer, nos termos do art. 188, ele 0 
art. 102, do Regimento Interno. 

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão o exame da juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade da matéria, fundamentado nos seguintes 
termos. 

Fundamentação 
A proposição tem por escopo assegurar aos candidatos classificados em 

concurso público para o cargo de professor do Quadro do Màgistério da rede 
estadual de ensino o direito à reopção por cargo vago de outro município para 
o qual não haja candidato aprovado. · 

Trata-se, no caso, dos candidatos classificados no concurso público para o 
cargo de Professor Nível 1 - Grau A, regido pelo Edital n° 16 de 29/10/94 e 
que não foram nomeados em virtude da inexistência de va;a na localidade 
para a qual foram classificados. 

Visa, pois, a proposição ao simples remanejamento desses candidatos, de 
modo que possam ser aproveitados em municípios carentes de professor, 
que contem com cargos vagos. 

No que concerne à iniciativa do Legislativo, a Constituição Estadúal atribuiu 
ao Governador do Estado a competência privativa para inaugurar o processo 
legislativo em matéria dessa natureza. Por outro lado, a Carta mineira 
estabelece que a sanção expressá ou tácita do Governador supre a iniciativa 
do Poder Executivo no processo legislativo, nos termos do seu art. 70, § 2°. 

Finalmente, entendemos que a medida consubstanciada na proposição em 
exame deve ser estabelecida em caráter permanente, a fim de que, nos 
futuros concursos públicos, seja possível a nomeação ·de candidatos 
classificados, sempre que se verificar a existência de cargos vagos nos 
municípios. 

Por esta razão e visando ao aprimoramento da proposição no tocante à 
técnica legislativa, apresentamos, na conclusão deste parecer, o Substitutivo 
n° 1. 

Conclusão 
Concluímos, pois, pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela 

legalidade do Projeto de Lei n° 5g2199 na forma do Substitutivo n° 1, a seguir 
apresentado. 

SUBSTITUTIVO N° 1 
Dispõe sobre reopção de candidato classificado emconcurso público para 

Professor Nível 1 - Grau A do Quadro do Magistério da rede estadual de . 
ensino. 

I ~ ' ~----------------------------------_J 
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. d E t do de Minas Gerais decreta: 
A Assembléia Legislativa 0 s a d"d t 

1 
ssificado em concurso público 

Art. 1o - Fica assegurado _ao canGI a oAcd~ Quadro do Magistério da rede 
de Professor N1vel 1 - rau h 'd para o cargo . d localidade para a qual ten a SI o 

estadual de ensino e não apr_?Velta 0 para a de outro município para o qual 
classificado o direito à reopçao por cargo vago . . 
não haja candidato aprovado. _ de que trata 0 art. 1 o será 

Art. 2o - O requer.iment~ para a re~':eo Ensino do município ou. em se 
protocolado na Supenntendencla Reglo~ o órgão central da SecrEJt<;~ria de 
tratando de reopção para Belo Honzon e, n . . .. 
Estado da Educação. ·. . t b. m ao candid~t~ classifiCadO no 

Art. 3o - O disposto nesta lei apllca-sef am e Nível 1 - Grau A regido pelo 
. bl' para 0 cargo de Pro essor ' d d concurso pu ICO 1994 do Quadro do Magistério a re e 

Edital no 16, de 29 de_ outubro ded , localidade para a qual tenha sido··'· 
estadual de ensino e nao aproveita o para a . 
classificado. d ublicação Art 4o - Esta lei entra em vigor na data e sua .P . 

Art .. 5o - Revogam-se as disposições em contrano. 
Sala das Comissões, 11 de novembro de 1999·1 t Maria Tereza Lara - " 
Paulo Piau, Presidente - Ermano Batista, re a or -

Antônio Júlio- lrani Barbosa. DO PROJETO DE LEI N° 606/99 
PARECER PARA O 1° TURNO . 

Comissão de Constituição e Just1ça 
Relatório . 

f h Silveira o projeto de lei em eplgrafe 
De autoria do Deputado Agos In ~ ort~dores da carteira Nacional de 

estabelece o envio, pelo_ DET~N-~ t ' ~:vencimento desse documento. 
Habilitação, de informaçao so re a_ a "ad 15110199 foi 0 projeto distribuído a . 

-Publicado no "Diário do LegislativO e nto ' aos aspectos jurídicos, . 
esta Comissão para_ receber parecer ~u~88 c/c o art. 102, 111, "a", do 
. constitucionais e legais, nos termos do a . ' 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
- DETRAN-MG envie aos portadores de o projeto em tela ~ropoe que ~ b a data de vencimento desse 

Carteira de Habilitaçao lnformaçao . so re . 
documento, até 15 dias antes do _ven~~~~~t~~quisitos básicos das ações do 

Sabemos que a publicld~de e I u f o só tem validade após sua publicação. 
poder público e que o ato a mlmS ra IV ro osto e que lhe serve de 
Ademais, procedimento semelhan~e ao nJo :Estado obrigado a notificar o 
parâmetro já existe em caso de mu t se to que o condutor pode não estar 
infrator, sob pena de nulidade do a o, VIS 
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ciente da aludida infração, e o seu direito de ampla defesa deve ser 
respeitado. Assim sendo, o mesmo critério deveria ser usado para o caso em 
discussão. 

A omissão do poder público poderia parecer proposital, pois a punição do 
infrator é interessante para o Estado, já que lhe traz benefícios financeiros 
com o recolhimento de multas e o decorrente aumento da arrecadação. 
Entretanto, esse procedimento contraria também o principio da moralidade. 
Devemos observar que a defesa dos direitos dos cidadãos deve ser sempre o 
objetivo primeiro do Estado, principalmente quando estes se relacionam 
diretamente com' órgãos da administração pública. Contudo, se após a 
comunicação o condutor não efetuar a renovação no prazo legal, estará ele, 
então, sujeito às penalidades e multas . 

Assim sendo, tal ·médida vai ao encontro do que preceitua nossa Carta 
Magna, em seu àrt. 37, 'capuf', que estabelece: :~ 

"Art. 37 -A administração pública diretà e indireta de qualquer dos Poderes 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência 
..."(Grifo nosso.). 

Ainda nossa Constituição Federal, em seu art. 25, parágrafo único, 
preconiza que : 

"Art. 25 - Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis 
que adotarem, observados o prin.cípios desta Constituição. 

Parágrafo único - São reservadas aos Estados as competências que não 
lhes sejam vedadas por esta Constituição". · 

Portanto, não há óbice à tramitação do projeto em análise, visto que a 
matéria não se insere entre aquelas reservadas privativamente à União. · 

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

legalidade do Projeto de Lei n° 606/99 . 
Sala das Comissões, 11 de novembro de 1999. 
Ermano Batista, Presidente - Antônio Júlio, relator - lrani Barbosa - Maria 

Tereza Lara- Paulo Piau. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 610/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O projeto de lei tela, do Deputado João Pinto Ribeiro, dispõe sobre a 
impressão do quadro de vacinas infantis obrigatórias nas embalagens de leite 
dos tipos C e B. ~ 

Publicado em 15/10/99, foi o projeto distribuído a esta Comissão parf 



,, 
1

'.'. 

I 

,, 
I 

1: 

,, 
,, 

' ' ,, 

762 
receber parecer quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, 111, "a", do Regimento 

, Interno 
.. Fundamentação 

._,~, "" -·· ........ - ..... ~-· . 
A proposta constante no projeto em apreço objetiva uma melhor divulgação 

cio qÜadro de vacinas infantis. obrigatórias, mediante a impressão do 
calendário nas embalage-ns dos leites dos tipos C e B, comercializados' no 
Esiaélo. · · · · ~-- , , 

É relevante a "iniciativa parlamentar, que 'carece de peq~en'os aj~stes para 
melhor adequação aos preceitos de ordem jurídica, constitu'cicinal e legal. · 

o art. 1° do projeto impõe ao fabricante da embalagém do leiie a 
obrigatoriedade da mencionada impressão, o -que, em nosso ·entender, 
afronta os princípios que dizem respeito à livre iniciativa, insculpidos na 
Constituição da República. 

Em verdade, o mencionado dispositivo, na forma proposta, procura 
transferir para o particular uma obrigação típica do poder público, uma vez. 
que a Constituição Federal, em seu art. 196, coloca a saúde como direito de 
todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econõmicas 
que visem à redução do risco de doença e de outros agravos. Este, aliás, é o 
escopo do projeto. 

Outro aspecto a considerar diz respeito à supressão de recursos previstos' 
no orçamento para a Secretaria de Estado da Saúde, uma vez que o Estado 
deixará de arrecadar imposto com a concessão do benefício fiscal previsto no 
"caput" do art. 3° do projeto. Esta proposta torna-se inexeqüível, uma vez que 
a lei fixa, para o ano subseqüente, as diretrizes orçamentárias, como também 
o próprio orçamento, com as metas para a administração pública. 

Por último, o art. 2° da proposição atribui competência a órgão do Poder 
Executivo,. o que se insere entre as matérias de iniciativa privativa do 
Governador do Estado, conforme dispõe o art. 66, 111, "e", da Carta mineira. 

Por essas razões, entendemos ser pertinente a aprovação da proposta na 
forma do Substitutivo n° 1, que faz parte deste parecer. 

Conclusão 
Em face do exposto, conclui mos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 610/99 na forma do seguinte 
Substitutivo n° 1. 

SUBSTITUTIVO N o 1 
Dispõe sobre a impressão do calendário de vacinas infantis obrigatórias 

nasembalagens de leite dos tipos C e B, comercializados no Estado de Minas 
Gerais. 
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - A embalagem dos leites tipos C e B vendidos ao consumidor no 

comércio varejista do Estado poderá conter o calendário das vacinas infantis 
contra poliomielite, difteria, coqueluche, tétano, tuberculose e sarampo . 

Art. 2°- O fornecedor da embalagem do leite poderá abater no recolhimento 
do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação- ICMS-, 50% (cinqüenta por cento) do custo da impressão do 
calendário de vacinas, até o limite de 1% (um por cento) do recolhimento 
mensal do tributo.· ' 

Art. 3° - CÕmpete ao Poder Executivo informar ao fornecedor da 
embalagem o' calendário ·atualizado para aplicação das vacinas previstas nà 
art. 1° desta lei, bem como fiscalizar a regularidade de sua impressão. ~ 

Art. 4°- O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e vinte 
dias a contar da data de sua publicação. 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 11 de novembro de 1999. 
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - Maria Tereza Lara - lrani 

Barbosa- Anlõnio Júlio. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 612/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado João Pinto Ribeiro, a proposição em epígrafe 
estabelce a obrigatoriedade de os médicos da rede pública estadual · 
receitarem os medicamentos contidos na lista de medicamentos distribuídos 
gratuitamente pelo Plano Estadual de Assistência Farmacêutica Básica. 

Publicado em 15/10/99, foi o projeto distribuído preliminarmente a esta 
Comissão para 'ser analisado quanto a seus aspectos jurídicos, 
constitucionais e legais, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição visa a fazer com que os médicos da rede pública estadual 

receitem os medicamentos contidos na lista de medicamentos distribuídos 
gratuitamente pelo Plano Estadual de Assistência Farmacêutica Básica. 

O projeto estabelece, no § 2° de seu art. 1°, exceção a essa 
obrigatoriedade, se o medicamento prescrito ou o similar estiverem em falta 
no estoque da unidade de saúde. 

A proposição, por fim, prevê a aplicação de penalidades administrativas, 

~~----------------------------------------------__J 
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previstas em regulamento, ao servidor que descumprir essas normas. 

A Constituição da República, em seu art. 196, estatui que a saúde é direito 
de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e , 
ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, · 
proteção _e recuperação. . 

Jà o art. 24, XII, do mesmo diploma estabelece que compete à União, aos : 
Estados e ao Distrito Federal.legislar concorrentemente sobre previdência· 
social, proteção e defesa da saúde. · , · -~' 

• Quanto à deflagração do processo legislativo, não se trata de matéria 
sujeita à iniciativa privativa prevista no art. 66 da Constituição mineira~ '" 

Observamos, contudo, que a proposição contém redação imprecisa, que 
poderia induzir o intérprete a erro, como veremos a seguir. 

Cabe salientar, inicialmente, que o Plano Estadual de Assistência Básica foi 
aprovado pela Deliberação CIBE n° 005, de 1°13199 (publicada no "Minas 
Gerais" de 2/3199), expedida pela Comissão lntergestores Bipartite do Estado 
de Minas Gerais. Nesse diploma, os medicamentos estão relacionados sob a 
denominação genérica, e não sob o nome de fantasia. 

Parece-nos que o objetivo do autor da proposição é, na verdade, o de forçar 
os médicos que prescreverem medicamentos que façam parte da lista do 
Plano Estadual de Assistência Básica a empregar, em suas receitas, as 
denominações genéricas constantes na referida lista. Desse modo, é 
necessária a correção do projeto, nesse aspecto. 

Por outro lado, não concordamos com a regra contida no § 2° do art. 1° do 
projeto, uma vez que o Estado tem o dever de oferecer ao cidadão o 
medicamento de que necessita. Se esse medicamento estiver em falta no 
estoque da unidade de saúde, o Estado tem a obrigação de providenciar a 
sua aquisição para fornecê-lo à pessoa que dele necessita. Ademais, não se 
pode exigir que o médico, ao prescrever os medicamentos, tenha 
conhecimento dos que estão disponíveis ou não nos estoques do Estado. 

Assim sendo, entendemos necessário corrigir a proposição no que tange às 
irregularidades apontadas, o que faremos por meio da Emenda n° 1 . 

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

legalidade do Projeto de Lei n° 612/99 com a Emenda n°1, a seguir redigida. 
EMENDAN" 1 

Dê-se ao art. 1° a seguinte redação: 
"Art. 1 o - É obrigatório o emprego da denominação genérica constante na 

lista de medicamentos distribuídos gratuitamente pelo Plano Estadual de 
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Assistência Farmacêutica Básica nas receitas prescritas pelos médicos da 
rede pública estadual. 
. P~rágrafo único - Para ~umprimento do disposto no "caput" deste artigo, 0 
orgao competente env1ara a lista mencionada às unidades de saúde e às 
equipes do Programa de Saúde da Família.". 

Sala das Comissões, 11 de novembro de 1999. 
Ermano Batista, Presidente - lrani Barbosa, relator - Antônio Júlio - Maria 

Tereza Lara- Paulo Piau . 
. P(I"REI:;ER,fARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 638199 
·· '"- '· · Comissão de Constituição e Justiça · : " 
, · Relatório ' 

De autorià do Deputado João Batista de Oliveira, o Projeto de Lei ;,o 638199 
estabelece condições para alienação, . privatização, · concessão ou 
transferência para a União do acervo e patrimônio do entreposto Centrais de' 
Abast~imento de Minas Gerais SA - CEASA-MG - e da Companhia de 
Armazens e Silos do Estado de Minas Gerais - CASEMG - e dá outras 
providências. 

Publicada em 28110199, a matéria foi distribuída às Comissões de 
Constituição e Justiça, de Política Agropecuária e Agroindustrial e de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos termos do 
art. 188, ele o art. 102, do Regimento lntemo. 

Cumpre-nos examinar os ás-peéios • de juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade da proposição. · 

Fundamentação 
_ A CASEMG, sociedade de economia mista, integrante da administração 
1nd1reta do Estado, foi constituída com base na Lei n° 1.643, de 6/7143, para 
trabalhar_ com a armazenagem e a conservação de grãos, produtos 
1ndustr1alizados, m.erenda escolar, entre outras atribuições. Por sua vez, o 
CEASA-MG, também sociedade de economia mista, integrante da 
administração indireta do Estado, teve sua constituição autorizada por meio 
da Lei no 5.577, de 20110/70, para se incumbir da construção, da implantação 
e da operação de centrais de abastecimento em Minas Gerais, com o objetivo 
de apoiar e modernizar a comercialização de hortifrutigranjeiros. 

O proje!o em questão visa a estabelecer condições para a alienação, a 
pnvat1zaçao, a concessão e a transferência, mediante acordo, dação em 
pagamento ou qualquer modalidade de cessão do patrimônio das referidas 
entidades, ainda que a Assembléia Legislativa já tenha autorizado a alienação 
do CEASA e da CASEMG. Nesse sentido, estabelece que a eficácia do ato 
jurídico, nas hipóteses previstas no projeto, dependerá de que o Poder 
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Executivo promova avaliação detalhada, a preço de mercado, do patrimônio 
físico das mencionadas empresas, por meio de uma comissão especialmente 
criada para tanto, e apresente um programa detalhado, previamente aprovado 
pelo Conselho Estadual de Política Agrícola, que assegure, obrigatoriamente, 
entre outras coisas, a garantia de emprego por um período mínimo de 12 
meses aos empregados das citadas empresas e a implantação, em seguida, 
de um Plano de Desligamento Voluntário. Em resumo, são essas as medidas 
que constam no projeto. · , ' . - , _. 

O Poder Execut1vo já dispõe de autorização para promover a ahenaçao da 
totalidade de sua participação acionária no CEASA e na CASEMG, consoante 
o art. 2° da Lei n° 12.422, de 27/12/96, alterada pela Lei n° 12.731, de 
30/12/97, destinando o produto apurado ao pagamento antecipado de_ 20% do 
valor do refinanciamento da dívida pública do Estado,. no Programa de 
Reestruturação e de Ajuste Fiscal consubstanciado no Protocolo de Acordo 
entre o Governo Federal e o Governo do Estado de Minas Gera1s ass~nado 
em 26/9/96. 

Autorizado a promover o refinanciamento da dívida pública em virtude da 
mencionada lei o Estado celebrou com a União, em 18/2/98, o Contrato no 
004/98/STN/COAFI, no qual pactuava confissão, promessa de assunção, 
consolidação e refinanciamento de dívidas entre a União e o Estado de Minas 
Gerais, com a interveniência do BEMGE e do Banco do Brasil, com fulcro na 
Lei Federal n° 9.496, de 11/9/97, e na Resolução n° 99, de 1996, do Senado 
Federal, e nas Leis Estaduais n°s 11.966, de 1°/11/95; 12.422, de 27/12/96; 
12.462, de 7/4/97; 12.731, de 30/12/97, e 12.746, de 8/1/98. . 

Conforme os itens 111 e IV do§ 1° da cláusula 11" desse contrato, para efe1to 
de amortização da parcela a ser paga com bens e direitos, no valor de 
R$972.887.035,23, o Estado comprometia os recursos provenientes da 
alienação, entre outras empresas, do CEASA-MG e da CASEMG, as q~ais 
deveriam ser alienadas até 30/11/98, na Bolsa de Valores de M1nas, Esp1nto 
Santo e Brasília - (BOVMESB); ocorre, porém, que o Estado não promoveu 
as referidas alienações. Portanto, para todos os efeitos legais, o Estado é, na 
atual conjuntura, legítimo proprietário, dispondo de todos os direitos inerentes 
à propriedade de que trata o art. 524 do Código Civil, observadas as normas 
de direito público aplicáveis á espécie. 

Como o projeto não interfere no contrato celebrado entre o Estado e a . 
União, mas visa apenas a possibilitar que a alienação dos bens pertencentes~ 
ao povo mineiro, como o acervo patrimonial do CEASA e da CASEMG, seJa 
feita com base numa avaliação criteriosa, fica caracterizado claramente o. 
interesse público da medida. ·" 
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Os valores com a alienação dessas empresas terão a mesma destinação 

prevista no mencionado contrato. Portanto, está resguardado o ato jurídico 
perfeito, em consonância com o art. 5°, XXXVI, da Constituição Federal. Por 
outro lado, essa medida coaduna-se com os princípios de moralidade e 
razoabilidade previstos no art. 13, "caput", da Constituição do Estado. 

Com relação á iniciativa, cabe lembrar que o art. 62, XIV, da Carta mineira 
diz que compete à Assembléia Legislativa, com a sanção do Governador do 
Estado, dispor sobre todas as matérias de competência do Estado, 
especificamente os bens do domínio público. 

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

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 638/99, · ·-
Sala das Comissões: 11 de novembro de 1999. - "' 
Ermano Batista, Presidente-- lrani Barbosa, relator - Maria Tereza Lara -

Antônio Júlio. · 

.. 
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Alberto Pinto Coelho - Palavras da Sra. Nelsa Tro_mbino - Entrega de placa_~ 
Palavras do Sr. Presidente- Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
José Braga - Dilzon Melo - Gil Pereira - Agostinho Patr~s - Agostinho 

Silveira - Aílton Vilela -Alberto Bejani- Alberto Pinto Coelho- Alvaro Antônio-
Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - César de 
Mesquita - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Doutor Viana - Eduardo 
Brandão - Elmo Braz - Ermano Batista - Fábio Avelar - Glycon Terra Pinto -
Ivo José -João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira -José 
Henrique - Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Maria Olivia - Miguel Martini -
Olinto Godinho - Paulo Piau - Ronaldo Canabrava - Sebastião Costa -
Wanderley Ávila. 

Abertura 
o Sr. Presidente (Deputado José Braga) -Às 20h15min, declaro aberta a 

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

Ata 
-o Deputado Bilac Pinto, 2°-Secretário "ad hoc", procede à leitura da ata da 

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

o Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa a Exma. 
Sra. Nelsa Trombino, proprietária do Restaurante Xapuri, e os Exmos. Srs. 
Jairo Monteiro, ex-Deputado Federal e ex-Deputado Estadual e ex-Secretário 
de Estado da Justiça; Deputado Gil Pereira, 2°-Secretário desta Casa; e 
Deputado Alberto Pinto Coelho, autor do requerimento que deu origem a esta 
homenagem. 

Destinação da Reunião 
o Sr. Presidente - Destina-se esta reunião e homenagear a Sra. Nelsa 
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Trombino, proprietária do Restaurante Xapuri. 
Execução do Hino Nacional 

O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir o Hino 
Nacional. 

- Procede-se à execução do Hino Nacional. 
Palavras do Deputado Alberto Pinto Coelho 

Sr. Deputado José Braga, 1°-Vice-Presidente da Assembléia Legislativa, 
representando o Presidente, Deputado Anderson Adauto; lima. Sra. Nelsa 
Trombino, proprietária do Restaurante Xapuri, nossa homenageada; Exmo. 
Sr. Dr. Jairo Monteiro, ex-Deputado Federal, ex-Deputado Estadual, ex-
Secretário de Estado, de quem tenho a honra de receber o apoio na cidade 
do Serrei; Deputado Gil Pereira, 2"-Secretário da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais e meu companheiro de partido; demais 
companheiros Deputados e Deputadas; Prefeitos aqui presentes - esta noite 
temos a honra de ter aqui presentes três Prefeitos que são companheiros do 
extremo Sul de Minas, o Prefeito de Extrema, Dr. Luiz; o Prefeito de ltapeva, 
Hílton Monteiro; e o Prefeito Jurandir, de Munhoz, além de lideranças e ex-
Prefeitos de cidades da nossa região central de Guanhães -; demais 
autoridades; minhas senhoras e meus senhores; há 11 anos plantado na 
região da Pampulha, o Restaurante Xapuri, de D. Nelsa Trombino, com seus 
pratos e guloseimas tipicamente mineiros, é um "prato cheio" para quem 
gosta de apreciar a boa comida. Por isso mesmo, com freqüência tem 
recebido elogios da imprensa especializada. A revista "Quatro Rodas", por 
exemplo, como mostram os inúmeros troféus ostentados nas suas paredes; 
premiou o restaurante seguidamente e chegou a elegê-lo, em 1996, como o 
melhor do Brasil. 

Sem as formalidades das casas chiques, mas temperados com muito amor, 
os pratos de D. Nelsa são realmente de dar água na boca. Quem já provou de 
suas delicias não tem como não se render ao toque mágico que ela imprime 
nas iguarias que prepara. 

Cliente fiel do Xapuri há muitos anos, creio que não estarei exagerando se 
fizer valer para ele os versos famosos do poeta de "Os Lusíadas", com uma 
ligeira modificação: 

"Cesse tudo o que a cozinha antiga canta,/ 
Que outro valor mais alto se alevanta ... ". 
Ao contrário de outras casas que viram moda e se esvaem com o tempo, o 

Xapuri veio para ficar. Não tenho dúvidas de que terá vida longa, pois está 
plantado no solo fértil destas Gerais e resulta de um projeto que traz a marca 
inconfundível de sua proprietária: o zelo, a dedicação e a originalidade . 

~~----------------------------------------------__J 
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Reproduzindo um ambiente agrário e exibindo uma decoração rústica, os 

quais evocam as fazendas de Minas, o Xapuri, com seu enorme e fumegante 
fogão de lenha, é realmente um "lugar bonito e agradável", consoante a 
etimologia dessa palavra tupi-guarani. Tem tudo para crescer e ganhar o 
mundo, impulsionado pela determinação de sua proprietária - uma paulista de 
Cubatão, que se tornou mineira de coração e de tempero. 

Todos conhecemos as experiências da gastronomia desta terra .. Com 
origem que remonta ás antigas trilhas do circuito do ouro e do diamante, a 
cozinha mineira foi-se forjando, ao longo · dos tempos, na:; trempes 
improvisadas dos tropeiros, nas panelas de pedra das casas-grandes e. nos 
caldeirões das senzalas, com seus aromas e sabores ptcantes. 

Apaixonada por essa culinária secular, já sobejamente rica por si só, O. 
Nelsa tem dado uma contribuição enorme, ennquecendo-a com o toque 
mágico de suas mãos. Esse é, sem dúvida, o segredo dessa fada do forno e 
fogão: nos quitutes que faz, sempre imprime o tempero de seu cannho. 

Inventiva e buscando constantemente opções gastronômicas, ela sempre 
está a oferecer a seus clientes iguarias novas e saborosas. São criações 
suas, por exemplo, pratos deliciosos como o "jeca" - um verdadeiro manjar 
dos deuses - e a inigualável moranga com requeijão e frango. 

Tal como os desbravadores de outrora, com suas entradas e bandeiras, O. 
Nelsa é uma bandeirante de nosso tempo, que encontrou, neste solo, um 
novo e rico filão de ouro: o eldorado da comida típica. 

Como tantos outros irmãos brasileiros que vieram de fora para trabalhar 
neste Estado e com ele crescer, ela tem contribuído, com a discrição e 
simplicidade próprias dos mineiros, para o engrandecimento de Minas: _ 

Aclimatada a esta terra e identificada com sua gente, ela asstmtlou nao 
apenas os valores da arte de cozinhar mineira: a bandeirante da pátria ~e 
Fernão Dias é, hoje, uma autêntica "montanhesa", para usar um termo tao 
caro ao Governador Itamar Franco. 

Com efeito, sem negar a origem alegre e expansiva de sua ascendência 
italiana ela encarna bem, com seu modo sóbrio de viver, sua manetra 
discre~ de agir e seu dinamismo que não faz alarde, a mais legítima 
mineiridade. 

Freqüentado, no início, apenas por um grupo de amigos e vizinhos,. que se 
deliciavam com a comidinha bem mineira da paulista O. Nelsa, raptdo o 
Xapuri cresceu e agigantou-se em fama, embalado pela qualidade de seus 
quitutes. ' 

Com a mística e o charme que foi acumulando ao longo do tempo, o 
restaurante constitui, hoje, uma das opções mais atraentes desta Capttal. 
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Nele, além da boa comida, quem procura os prazeres da mesa encontra, em 
meio a músicas sertanejas interpretadas ao vivo, um atendimento primoroso, 
marcado pela descontração. 

Com o reconhecimento público alcançado e buscando outros horizontes, a 
casa começa, literalmente, a alçar vôos para além das montanhas de Minas: 
nas asas da VARIG, companhia aérea que convidou a empresária a preparar 
cardápios para suas viagens internacionais, a culinária de O. Nelsa ganha 
alturas para conquistar o planeta. 

Provam, ainda, o prestígio dessa pioneira da comida típica entre nós os 
inúmeros convites para representar Minas e o Brasil no exterior, em ocasiões 
especiais. ' ·· . • 

Fói nessa condição que ela, recentemente, participOU do Projeto Mês do 
Brasil, em. Taiwan, e,· há· pouco, chegou da Alemanha,' onde, num evento 
comÉmiorativci dOs 500 anos do Descobrimento, deleitou Os comensais com 
guloseimas dignas dos deuses. 

Igualmente na esteira desse prestígio, coube a ela, em uma promoÇão da 
Nestlé, realizada em outubro último, a missão de produzir um prato especiál· 
alusivo ao milênio que se avizinha. · · 

Parabéns, D. Nelsa! À senhora e a toda a sua equipe, apresentamos os 
cumprimentos desta Assembléia pela excelência de suas iguarias. O Xapuri, ..... 
sem dúvida, confere arte ao ato de comer e enobrece o prazer gastronômico.· 

Ao prestar-lhe esta homenagem, o Legislativo mineiro não está apenas 
exaltando as qualidades de uma empresária bem-sucedida, que tem alteado o 
nome de Minas, mas está reconhecendo um trabalho sério e competente, que 
gera desenvolvimento e honra as tradições culinárias das Alterosas. 

Além da atribuição precípua de legislar e fiscalizar, por certo é também· · 
função desta Casa incentivar quantos buscam estas montanhas com o 
escopo de propiciar o crescimento e a grandeza deste Estado. Muito 
obrigado. Parabéns,' O. Nelsa. 

Palavras da Sra. Nelsa Trombino 
Boa-noite a todos. Gostaria de iniciar meu pronunciamento agradecendo a'7 

presença de todas as autoridades, do Vice-Presidente da Assembléia, 
Deputado José Braga, e, especialmente, do Deputado Alberto Pinto Coelho, 
que é um grande amigo que acompanhou toda a trajetória do Restaurante 
Xapuri, nOs meus 11 anos de trabalho e dedicação. 

Estou muito feliz e emocionada com esta homenagem, pois sou natural de 
Cubatão, mas, de coração, sempre fui mineira. Quando cheguei a Minas 
Gerais, apaixonei-me pelo céu, pela cultura e pela tradição. A tradicional 
família me· encaniou, contando suas histórias, e fui, dia após dia, dedicando-
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me à sua cultura, com a alma e o coração. 

Tenho agradecimentos especiais às famílias mineiras. São muitas pessoas. 
Eu não poderia falar de todas. A primeira família que tive foi a Figueiredo, nas 
pessoas de Fábio, de Olga, que é a minha sogra, de Mariângela e de Ieda. 
Enfim, são. mu_itas pessoas. Se fosse falar de cada uma, ficaria aqui até 
amanhã. ,jl.gradeço à família Braga, nas pessoas de Márcio e D. Penha 
Braga, do Samurai's·, onde tive meu primeiro emprego e oride àprendi, com 
grandes empresários, o trabalho de relações públicas e gerenciamento e 
onde tive, também, a oportunidade de mostrar minha arte culinária. · · 

Quero agradecer a todos. São ao iodo 20 anos, entre Samurai's e" Xapuri: 
de muito trabalho e luta, mas de muito amor. Neste final de milênio, em" que, 
no d1a 25, farei 61 anos de idade, minhas metas e expectativas são a de 
continuar um trabalho sério, sempre vibrante, ajudando todos que puder. 

Estou muito orgulhosa de integrar a comitiva da Cooperativa da Cachaça, 
pois, através dela, pude mostrar um pouco da nossa cultura na Alemanha e 
já amanhã estaremos indo a Londres com o mesmo propósito. · ' 

Conto hoje com 70 colaboradores, todos integrados ao Programa de 
Qualidade, sob o comando do experiente consultor José Luiz Meirelles, o que 
me permitirá continuar buscando meios de difundir a cultura mineira, dentro e 
fora do nosso País. 

Quero, também, agradecer muito a meus filhos pela sua contribuição com 
amor e afeto: à Fernanda, que também dá duro no Xapuri; ao Flávio, que não 
trabalha no Xapuri, mas é um grande amigo e filho, e à minha filha que mora 
em São Paulo e não pôde vir, apesar de me dar muito apoio e amor, pois ela 
tem que trabalhar muito atualmente. Além deles, gostaria de agradecer à 
minha futura nora, que trabalha comigo. Queria agradecer a todos, com muito 
carinho. 

Entrega de Placa 
. O Sr. Presidente - A Presidência tem a honra de entregar à Sra. Nelsa 

Trombino uma placa alusiva a esta homenagem, com os seguintes dizeres: 
"Na pessoa da empresária Nelsa Trombino, a Assembléia Legislativa aplaude 
a arte culinária e o trabalho desenvolvido pelo Restaurante Xapuri na difusão 
da cultura gastronômica do Estado, contribuindo, com o sabor genuinamente 
mineiro e a qualidade dos seus serviços, para bem divulgar a imagem de 
Minas Gerais no País e no exterior. Belo Horizonte, 11 de novembro de ; 
1999". 

- Procede-se à entrega da placa. 
Palavras do Sr. Presidente 

' 
A sabedoria popular ensina-nos que uma vida bem-sucedida não é fácil, 
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sendo construída sobre a disciplina, a diligência e a integridade. Pois na 
personalidade da Nelsa Trombino, nossa homenageada de hoje, pode~os 
dizer que a essas qualidades junta-se enorme talento. 

Realmente, talento e inteligência é o que também não faltam a essa paulista 
de nascimento e italiana de origem, mas mineira de coração. Talvez esteja aí, 
exatamente, o segredo de seu sucesso. A Itália, São Paulo e Minas Gerais 
orgulham-se, cada um à sua maneira e conforme sua cultura própria da 
tradição da boa mesa. ' 

Podemos dizer, sem exagero, que o Restaurante Xapuri - empreendimento 
que a Sra. Nelsa Trombino ·tão bem dirige - é um verdadeiro templo da 
culinária das Alterosa~.· Sua fama hoje transcende os limites do Estado e do 
País para chegar ao exterior: eom freqüência·, nossa homenageada atende a 
convites para encantar paladares exigentes em várias partes do mundo. 

Já se disse que culinária é cultura, e nada mais verdadeiro. Modernamente, 
ao aspecto cultural agrega-se o componente econômico, já que a 
profissionalização do setor estimula o turismo, gerando empregos e 
aumentando a arrecadação de tributos. E nossa homenageada, com a 
modéstia característica das pessoas de valor, colabora, como ninguém, para 
esse ciclo produtivo. . 

Esta Assembléia tem procurado acompanhar com interesse a trajetória dos 
que se empenham na construção da cidadania. A homenagem à Sra. Nelsa 
Trombino faz parte desse acompanhamento: ao reconhecermos seus méritos 
pessoais, estamos também reconhecendo a ressonância socioeconômica do 
trabalho bem feito. Dessa maneira, a reunião de hoje - em oportuna iniciativa 
do companheiro Deputado Alberto Pinto Coelho - tem duplo e positivo 
significado. 

D. Nelsa Trombino, em nome da Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais, reafirmamos-lhe nosso apreço e admiração. E apresentamos 
nossos votos de que, em seu recanto simpático do Xapuri, continue a nos 
deleitar com seus petiscos inigualáveis. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus agradecimentos às ·' 

autoridades e aos demais convidados pela honrosa presença e, cumprido o 
objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando os Deputados para a 
extraordinária de terça-feira, dia 16, às 20 horas, nos tenmos do edital de 
convocação, e para a ordinária da mesma data, às 14 horas, com a ordem do 
dia já anunciada. Levanta-se a reunião. 

ATA DA s• REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE ADMINISTRAÇÃO 

~------------------------------~ 
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PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA. 

Às quatorze horas e quarenta e. cinco minutos do dia vinte e dois de junho 
de mil novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Jorge Eduardo de Oliveira, Chico Rafael, Sargento Rodrigues, 
Sebastião Navarro Vieira e Fábio A velar (substituindo o Deputado Agostinho 
Patrús, por indicação da Liderança do PSDB),_ membros da Comissão de 
Administração Pública; Jorge Eduardo de Olive1ra (subst1tu1ndo o Deputado 
Márcio Cunha, por indicação da Liderança do PMDB), Mauro _Lobo, Edua~do 
Hermeto Rêmolo Aloise, membros da Comissão de F1scahzaçao F1nance1ra e. 
Orçame~tária. Presente também o Deputado Carlos Pimenta. Ha~e~do 
número regimental, o Presidente, Deputado .Jorge_. Eduardo de Ohve1ra, 
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovaçao de requenmento do 
Deputado Rêmolo Aloise , dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a ~ual 
é dada por aprovada e é subscrita pelos membros presentes. A segu1r, o 
Presidente informa que a reunião se destina a apreciar os pareceres para o 1° 
turno, no âmbito destas Comissões, do Projeto de Lei no 333/99,_ do 
Governador do Estado, que autoriza a Companhia de Saneamento de Mmas 
Gerais - COPASA-MG a participar de consórcio para construção da 
hidrelétrica de lrapé e dá outras providências. A Presidência informa que 
continua em discussão o parecer do relator, Deputado Arlen Santiago, que 
emitiu seu parecer pela aprovação da matéria pela Comissão de 
Administração Pública. Na fase de discussão são apresentadas duas 
propostas de emendas: a primeira, do Deputado Chico Rafael, e a segunda 
do Deputado Mauro Lobo. Fazem uso da palavra para dis~utir os Deputa~os 
Carlos Pimenta, Fábio Avelar, Rêmolo Aloise e Sebastiao Navarro V1e1ra. ,• 
Colocado em votação o parecer do relator, Deputado Arlen santiago, salvo 
propostas de emendas apresentadas, esse parecer é aprovado. Em votação 
a proposta de Emenda n° 1, do Deputado Chico Rafael. Esta_ é aprovada com · · 
votos contrários dos Deputados Sebastião Navarro e Fab1o Avelar. Em 
seguida é colocada em votação a proposta de ~menda no 2, do Deputado 
Mauro Lobo, que é aprovada com votos contranos dos Deputados Chico 
Rafael e Sargento Rodrigues. Na ausência do Deputado Arlen Santiago, o 
Presidente solicita ao Deputado Chico Rafael que, nos termos do art. 138, § 
1 o, do Regimento Interno, elabore a nova redação do parecer, que conclui · 
pela aprovação do projeto com as Emendas n° 1 e 2. Nao havendo quem se 
oponha a nova redação, a Presidência dá o parecer por aprovado. Registra-
se neste momento a presença dos Deputados Márcio Cunha, M1guel Mart1m e 
Olinto Godinho. Com a palavra o Deputado Márcio Cunha, que emite seu 
parecer pela Comissão de Ficalização Financeira e Orçamentária. concluindo 
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pela aprovação do projeto na forma original, e pela rejeição das Emendas n°s 
1 e 2, da Comissão de Administração Pública. Na fase de discussão do 
parecer, o Deputado Mauro Lobo apresenta requerimento solicitando a 
votação destacada da parte do parecer a que se refere a Emenda n° 2. Na 
fase de votação do parecer, fazem uso da palavra para encaminhar a votação 
os Deputados Miguel Martini e Carlos Pimenta. Colocado o parecer em 
votação, salvo parte do parecer a que se refere a Emenda n° 2 , este é 
aprovado. Em votação, a parte do parecer a que se refere a Emenda n° 2 é 
rejeitada. O Presidente solicita ao Deputado Márcio Cunha que elabore a 
nova redação do parecer, nos termos regimentais, concluindo pela aprovação 
do projeto com a Emenda· n° 2 e pela rejeição da Emenda n° 1, ambas dá i 
Comissão dê Administração Pública. Não havendo quem se oponha a nova 
redação apresentada, o Presidente dá o parecer por aprovad~ Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 20 de outubro de 1999. 
Márcio Cunha, Presidente - Doutor Viana - Arlen Satiago - Erma no Batista -

Chico Rafael - Ivo José - Eduardo Hermeto. 
ATA DA 18• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
Às quinze horas do dia vinte e oito de setembro de mil novecentos e 

noventa e nove. comparecem na- Sala das Comissões os Deputados Ailton 
Vilela ( substituindo a Deputada Elbe Brandão, por indicação da Liderança do. 
PSDB), Márcio Cunha e Alberto Bejani, membros da supracitada Comissão. 
Registra-se a presença do Deputado Doutor Viana. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Alberto Bejani, declara aberta a reunião e, 
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Aílton Vilela, dispensa 
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita 
pelos membros da Comissão presentes. O Presidente informa que a reunião 
se destina a ouvir a explanação do Sr. David Márcio Santos Rodrigues, 
Diretor-Geral do Instituto de Geociências Aplicadas - IGA - sobre a 
contribuição que o Instituto pode oferecer às atividades turísticas do Estado e 
a apreciar matéria constante na pauta. A Presidência passa a palavra ao 
Deputado Márcio Cunha,' autor do requerimento que motivou a reunião. Em 
seguida, a palavra é concedida ao convidado, para fazer suas considerações 
iniciais. Segue-se amplo debate. Após as considerações finais dos presentes, 
e tendo em vista a necessidade de os Deputados Aílton Vilela e Alberto Bejani 
se ausentarem, o Presidente deixa de submeter à apreciação os 
Requerimentos n°s 687, 731 e 736/99, agradece a presença dos convidados 
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e dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 19 de outubro de 1999. 
Elbe Brandão, Presidente- Márcio Cunha- Alberto Bejani. 

ATA DA 263 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR 

Às quatorZe horas e quinze , minutos do dia cinco de outubro de mil 
novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das. Comissões os 
Deputados João Paulo, Elaine Matozinhos, Antônio Andrade e Bené Guedes, 
membros da supracitada Comissão. · Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado João Paulo, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Antônio Andrade, dispensa a leitura 
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos 
membros da Comissão presentes. A seguir, a Presidência esclarece que a 
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a debater, em 
audiência pública, o golpe do consórcio de automóveis aplicado no Estado, o 
qual tem lesado diversos consumidores com práticas enganosas e abusivas. 
Informa, ainda, que se encontra em poder da Presidência e à disposição dos_, 
Deputados a correspondência publicada no "Diário do Legislativo" do dia 
30/9/99, do Sr. Pedro Batista Martins, Diretor Jurídico da EMBRATEL, em que 
presta informações sobre o Telessexo Internacional, solicitado por essa 
Comissão. Após, o Presidente solicita ao Deputado Bené Guedes que 
proceda à leitura da Decisão da Mesa, publicada no "Diário do Legislativo" do 
dia 21/10/99 e relativa à nova coordenação do PROCON-Assembléia. Passa~. 
se à discussão e à votação de proposição que dispensa a apreciação do. 
Plenário da Assembléia. A Presidência procede à leitura do Requerimento n°. 
746/99 e, logo após, submete a votação essa matéria, que é aprovada. 
Esgotada a matéria destinada à 1 • Parte da reunião, a Presidência passa à 3• 
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de. 
proposições da Comissão. O Deputado João Paulo passa a Presidência à 
Deputada Elaine Matozinhos e, em seguida, apresenta requerimento em qu~ 
solicita seja submetida ao exame da Comissão a proposta de elaboração do 
manual do consumidor, contendo informações sobre os direitos do 
consumidor nas questões que envolvem relações de consumo. Submetido a 
votação, é o requerimento aprovado. O Deputado João Paulo reassume a 
direção dos trabalhos e comunica que serão ouvidos na reunião os Srs. 
Dyrant Ferraz de Souza, Maria Aparecida Carvalho e Ana Cristina Barcellos 
Costa, Coordenadora de Pequenos Anúncios e Supervisara de Postos de 
Anúncio da Coordenadoria de Pequenos Anúncios dos jornais "Estado de 
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Minas" e "Diário da Tarde", respectivamente; Boris Feldman, editor do 
"Caderno de Veículos" do jornal "Estado de Minas"; e Reinaldo Vasconcelos 
Delegado-Geral de Policia da Delegacia Especializada em Combate ao Crim~ 
de Falsificações e Defraudações. Ato contínuo, a Presidência explica 0 
objetivo da reunião e, logo após, passa a palavra aos convidados 
supracitados, que fazem as suas exposições e respondem às perguntas 
formuladas pelo Deputado João Paulo, conforme consta nas notas 
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos convidados e dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. · · 

Sala das Comissões, 26 de· outubro de 1999. ' 1 · 
Bené Guedes, Presidente - Elaine Matozinhos - Antônio Andrade - Dalmo 

Ribeiro Silva. · · · .• ,, · 
ATA DA 20" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA 

. AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL 
Às dez horas do dia seis de outubro de mil novecentos e noventa e nove, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Batista de Oliveira, ' 
Paulo Piau, Dimas Rodrigues e Márcio Kangussu,·membros da supracitada·; 
Comissão. Havendo número regimental e estando presentes também os" 
Deputados Fábio Avelar, Arlen Santiago, Carlos Pimenta, José Braga e 
Sebastião Costa, o Presidente; Deputado João Batista de Oliveira, declara·, 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Dimas Rodrigues, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada · 
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. O 
Presidente informa que a reunião se destina a discutir a reabertura dos 
frigoríficos Frimusa e Kaiowa, localizados respectivamente nos Municípios de 
Teófilo Otoni e Janaúba. A seguir, a Presidência registra as presenças dos-, 
Srs. Raul Belém, · Secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e ' 
Abastecimento; Olavo Vieira da Silva, Secretário Adjunto de Estado 'de · 
Indústria e Comércio e Turismo; João Alberto Visato, Assessor da Secretaria 
de Estado da Fazenda; Paulo Caldeira Brant, da Associação dos Frigoríficos 
de Minas Gerais, Espírito Santo e Distrito Federal - AFRIG -; Antônio Carlos 
Ferreira Lopes, representante do Ministério da Agricultura em Teófilo Otôni; 
Estevalves Nascimento, Presidente da Cooperativa de Laticínios de Teófilo 
Otôni Ltda; Wildemar Maximino da Cruz, Prefeito MuniciPal de Janaúba; 
Sérgio Luís Ferreira Amaral, Diretor-Superintendente da SUDENOR; Alaor 
Brito Júnior, Diretor da SUDENOR em Montes Claros; Gilman Viana 
Rodrigues, Presidente da FAEMG; Rogério Rocha Rafael, Presidente da 
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AMEJE; Ronaldo Mola Dias, Presidente da AMAMS; Wilson dos Santos, 
Superintendente Regional do Banco do Nordeste; Antônio Bahia Filho, 
Presidente da EMBRAPA; Luiz Eduardo Ferreira Fontes, Professor do 
Departamento de Solos da UFV; Guilherme Gonçalves de Oliveira, Diretor da 
CODEVASF em Brasília; Carlos Antônio Landi Pereira, Gerente do Distrito de 
Irrigação do Projeto Jaíba; Roberto Grapiuna, Presidente da AMBAJ. A 
Presidência convida os Srs. Raul Belém e Wilson dos Santos para tomarem 
assento à Mesa. A seguir, os Deputados Márcio Kangussu e Dimas 
Rodrigues, autores dos requerimentos que deram origem a, esta reunião, 
tecem os comentários iniciais. A começar pelo Sr. Gilman Viana Rodrigues, 
convidados e Deputados fazem exposição sobre o tema e se envolvem em 
amplo debate. Encerrada essa fase, procede-se à assinatura de protocolo de 
intenções entre as Secretarias de Estado da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, e do Planejamento e Coordenação Geral, o Banco do 
Nordeste, a EMBRAPA, a UFV e outros, visando a direcionar recursos de 
financiamentos para as atividades com cadeia produtiva fechada as quais 
estejam dentro da política do Estado. Foi assinado, também, protocolo de 
pesquisa entre o Banco do Nordeste, a EMBRAPA-Sete Lagoas, a 
FUNARBE-UFV, a EPAMIG e a EMA TER, no valor de R$134.800,00, com o 
objetivo de financiar, a fundo perdido, projetos de pesquisa para o Norte. de 
Minas. Continuando, o Deputado João Batista de Oliveira, passa a 
Presidência ao Deputado Paulo Piau, que apresenta requerimento em que 
solicita seja encaminhado expediente ao Diretor do IGAM, solicitando-lhe 
cadastramento dos produtores rurais estabelecidos às margens do córrego 
Tenda, em Rio Manso, para efeito de utilização das águas desse córrego; 
solicita ainda seja enviado expediente ao Presidente da EMATER-MG, 
solicitando-lhe sejam elaboradas soluções técnicas visando a assegurar água 
para irrigação aos produtores rurais residentes nas margens do córrego 
Tenda, em Rio Manso; solicita, por fim, seja enviado expediente ao Diretor do 
IGAM, solicitando-lhe a cópia do relatório da visita técnica em Rio Manso, 
realizada em 27/9/99, com o objetivo de apurar irregularidades no uso das 
águas do córrego Tenda. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são 
aprovados os requerimentos. O Deputado João Batista de Oliveira reassume 
os trabalhos e procede à leitura de requerimentos do Deputado Anderson 
Adauto em que solicita seja realizada audência pública, em Uberaba, para 
debater sobre os focos de febre aftosa que surgiram no Brasil; do Deputado 
Paulo Piau solicitando audiência pública para discutir o Projeto de Lei no 
523/99; do Deputado Márcio Kangussu solicitando audiência pública, visando 
a esclarecer critérios para a liberação de licença ambiental; este parlamentar 
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procede à leitura de requerimento do Deputado Gil Pereira em que solicita 
seja realizada reunião da Comissão, em Montes Claros, __ com a finalidade de 
se discutir a situação dos produtores rura1s da reg1ao. Em segu1da, o 
Presidente procede à leitura de requerimento do Deputado Sargento 
Rodrigues em que solicita reunião, em Funilãndia, para tratar de assuntos 
referentes ao assentamento da fazenda Patronato. Colocados em votação, 
cada um por sua vez, são aprovados os requerimentos. A Comissão decide 
não apreciar na reunião o Requerimento n° 692/99, do Deputado Ch1co 
Rafael, constante na pauta. Logo após, a Presidência tece as considerações 
finais sobre a reabertura dos frigoríficos Frimusa e Kaiowa, localizados, 
respectivamente, nos Municípios de Teófilo Otõni e Janaúba e informa que os 
assuntos tratados· na reunião se encontram registrados nas notas 
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece o-
comparecimento dos Deputados e dos convidados, 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. 
João Batista de Oliveira, Presidente - Paulo Piau - Dimas Rodrigues -

Márcio Kangussu. _ 
ATA DA 21• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇAO 

PÚBLICA 
Às dez horas do dia seis de outubro de mil novecentos e noventa e nove, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Jorge Eduardo de 
Oliveira, Doutor Viana, Arlen Santiago, Chico Rafael, Sargento Rodrigues e 
Paulo Piau (substituindo o Deputado Sebastião Navarro Vieira, por indicação 
da Liderança do PFL), membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, declara aberta 
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Doutor 
Viana, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A reunião se 
destina a apreciar a matéria constante na pauta. O Presidente informa aos 
membros da Comissão o recebimento das seguintes proposições, bem como 
os relatores a quem foram distribuídas: Projetos de Lei n°s 424 é 512/99, 
respectivamente, aos Deputados Doutor Viana e Chico Rafael. Passa-se à 1• 
fase da Ordem do Dia com discussão e votação de pareceres sobre· 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. Fazem uso da 
palavra, cada um por sua vez, os Deputados Doutor Viana e Paulo Piau, que 
apresentam requerimentos solicitando a retirada de pauta dos Projetos de Lei 
n°s 489/99 e 464/99, respectivamente. Colocados em votação, são os 
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requerimentos aprovados. Continua em discussão o parecer do Deputado 
Arlen Santiago, ao Projeto de Lei Ordinária n° 373/99, no 1° Turno, que 
conclui pela aprovação do projeto na forma apresentada. Faz uso da palavra, 
para discutir, o Deputado Sargento Rodrigues. Encerrada a fase de discussão 
é colocado em votação o parecer, o qual é aprovado. Com a palavra o 
Deputado Doutor Viana, relator do Projeto de Lei n° 346/99, no 1 o turno, em1te 
seu 'parecer que conclui pela sua aprovação na forma do Substitutivo no 1, 
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, com as Emendas nos 1 
e 2 apresentadas. Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado: 
A seguir com a palavra o Deputado Arlen Santiago, relator do Projeto de Le1 
n° 389/99, no 1° Turno, que emite seu parecer o qual conclui pela aprovação 
da matéria na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão. de 
Constituição e Justiça. Colocado em discussão e votação, fica c parecer 
aprovado. O Deputado Doutor Viana, relator do Projeto de Lei n° 496/99, no 
1° Turno, emite seu parecer que conclui pela aprovação da matéria com a 
Emenda n° 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Colocado em discussão 
e votação, é aprovado o parecer. O Deputado Sargento Rodrigues apre~enta 
seu parecer sobre o Projeto de Lei n° 520/99, no 1° Turno, que conclUI pela 
aprovação do projeto com as Emendas n°s 1 e 2 que apresenta. Colocado em 
discussão e votação, é o parecer aprovado. Passa-se à 2• fase da Ordem do 
Dia, com discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação 
do Plenário da Assembléia. É colocado em votação e aprovado o 
Requerimento n° 7 42/99, de autoria do Deputado Chico Rafael. Passe:_se à 3• 
fase da Ordem do Dia, com discussão e votação de propos1çoes da 
Comissão. Sobre a mesa requerimento do Deputado Paulo Piau em que 
solicita a realização de Audiência Pública desta Comissão, a fim de. se 
debater o Projeto de Lei n° 464/99, tendo em vista a importância da_ mat?na 
para a indústria mineira de comunicação. Colocado em votaçao e o 
requerimento aprovado. A seguir é votado e aprovado requerimento do 
Deputado Rogério Correia solicitando a realização de Audiência Pública desta 
Comissão, a fim de se discutir a administração dos Estádios Magalhães Pinto 
e Jornalista Felipe Drummond, convidando os representantes da ADEMG, do 
Conselho de Administração da ADEMG, da Universidade Federal de Minas 
Gerais, da Associação Mineira de Cronistas Esportivos, do Cruzeiro Es_?orte 
Clube, do Clube Atlético Mineiro, do América Futebol Clube, da Federaçao de 
Judô, da Federação de Basquete e Ronaldo Gontijo, Vereador à Câmara 
Municipal de Belo Horizonte. Sobre a mesa requerimento do Deputado Carlos 
Pimenta solicitando a realização de Audiência Pública desta Comissão para 
se discutir a renovação da concessão de serviços da COPASA-MG para o 
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Município de Montes Claros e os objetivos traçados em decorrência da 
renovação, bem como seu cumprimento. Colocado em votação, é o 
requerimento rejeitado. 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, 6 de outubro de 1999. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Doutor Viana - Chico Rafael - Arlen 

Santiago - Agostinho Patrús. 
ATA DA 20• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE 

Ás nove horas e trinta minutos do dia sete de outubro de mil novecentos e 
noventa e nove, éomparecem na Sala das Comissões os Deputados César de 
Mesquita, Adelmo Carneiro Leão, Carlos Pimenta e Cristiano Canêdo. Está 
presente também o Deputado Jorge Eduardo de Oliveira. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado César de Mesquita, assume 
regimentalmente a PresidênCia, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Cristiano Canêdo, dispensa a leitura 
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita· pelos 
membros da Comissão presentes. A seguir, a Presidência solicita ao 
Deputado Carlos Pimenta que proceda à leitura da correspondência. Esse 
parlamentar lê oficio do Secretário de Estado da Saúde divulgando a 
Campanha Nacional de Multivacinação. Prosseguindo, o Presidente passa à 
discussão e à votação de proposições sujeitas à apreciação do Plenário da 
Assembléia. A Presidência passa a palavra ao Deputado Cristiano Canêdo , 
relator do Projeto de Lei n° 224/99, no 1° turno, que emite parecer mediante o 
qual conclui pela rejeição do projeto. Submetida a discussão e votação, é 
essa matéria aprovada. Prosseguindo, o Deputado Cristiano Canêdo procede 
à leitura do parecer para o 1° turno sobre o Projeto de Lei n° 372/99, mediante 
o qual conclui pela' aprovação com as Emendas de n°s 1 a 6, 9 e 10, da 
Comissão de Constituição e Justiça, e as Emenda·s n°s 11 a 17, do relator. 
Submetida a discussão e votação, é essa matéria aprovada. Prosseguindo, o 
Presidente passa à discussão e à votação de proposições que dispensam a 
apreciação do Plenário da Assembléia . Com a chegada do Deputado Edson 
Rezende, o Deputado César de Mesquita passa a ele a direção dos trabalhos. ' 
O Presidente apresenta requerimento solicitando a retirada de pauta do · 
Projeto de Lei n° 286/99 em turno único. Colocado em votação, é esse 
requerimento aprovado. A seguir, a Presidência submete a votação o 
Requerimento n° 752/99, que é aprovado. Prosseguindo, o Presidente passa 
à discussão e à votação de proposições da Comissão. O Deputado Adelmo 
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Carneiro Leão apresenta requerimento solicitando audiência pública para 
discutir o financiamento, a atenção à saúde e a prevenção de doenças na 
Região Metropolitana de Belo Horizonte. O Deputado Cristiano Canêdo 
apresenta requerimento do Deputado Alberto Bejani solicitando que a 
Comissão de Saúde se desloque para o Município de Juiz de Fora, com a 
finalidade de promover audiência pública e verificar a situação da 
Maternidade Therezinha de Jesus. O Deputado Adelmo Carneiro Leão 
apresenta um substitutivo solicitando encaminhar o requerimento à Secretaria 
de Estado da Saúde, para verificar a situação da maternidade referida, e 
solicitando, ainda, dar-se ciência à Comissão de Saúde da Assembléia da 
conclusão dos trabalhos da SES. Submetidos-a votação, cada um por sua 
vez, são esses requerimentos aprovados. Logo após, . o Deputado Edson 
Rezende passa a direção dos trabalhos ao Deputado Cristiano Canêdo, para 
apresentar requerimento de sua autoria. O Deputado Edson Rezende 
apresenta requerimento solicitando debate público com a presença de 
vereadores de todo o Estado com a finalidade de discutir a implantação do 
SUS e o papel do Legislativo. Submetido a votação, é esse requerimento 
aprovado. Ao retomar os trabalhos, tendo sido cumprida a finalidade da 
reumao, o Deputado Edson Rezende 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, 21 de outubro de 1999. • 
Edson Rezende, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Arlen Santiago -

Carlos Pimenta - César de Mesquita - Cristiano Canêdo. 
ATA DA 12" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO 

Às quinze horas do dia sete de outubro de mil novecentos e noventa e 
nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Elmo Braz, Djalma 
Diniz, Maria Olívia e Marco Régis, membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Elmo Braz, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Djalma Diniz, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. 
Prosseguindo, o Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a 
matéria constante na pauta e distribui à Deputada Maria Olívia os Projetos de 
Lei n°s 217, 368,421, 425,463, 470, 471 e 473/99. Encerrada a 1• Parte dos 
trabalhos, passa-se à 2• Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação 
de pareceres sobre matéria de deliberação conclusiva das comissões. 
Submetidos a discussão e votação, são aprovados os Pareceres de Redação 
Final dos Projetos de Lei n°s 217, 368, 421, 425, 463, 470, 471 e 473/99 
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(relatora: Deputada Maria Olivia). Cumprida a finalidade da reumao, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros 
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 14 de outubro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente - Maria Olívia - Marco Régis. 

ATA DA 27• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS 
HUMANOS 

Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e sete de outubro de mil 
novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados 'Jciãó. Leite, Glycon Terra Pinto, lrani Barbosa, Marcelo Gonçalves 
e Maria Tereza Lara, membros da supracitada Comissão. Havendo número · 
regimentaf, o Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a reunião e, em > 
virtude. da aprovação ·de . requerimento do Deputado Marcelo Gonçalves, : 
dispensa a leitura das alas· da · 26• Reunião Ordinária e da 4• Reunião·· 
Especial, as quais são dadas ·por aprovadas e são subscritas' pelos membros 
presentes. A Presidência procede à leitura da seguinte ·correspondência: 
convite da Deputada Federal Maria do Carmo Lara, da Deputada ·Maria 
Tereza Lara e do Sr. Eutair Antônio dos Santos, Setretário de Educação de 
Betim, para a solenidade de abertura do Seminário A Educação Que 
Interessa aos trabalhadores e o Desafio das Administrações Populares, a 
realizar-se em 3/11/99, às 19 horas, no auditório da Prefeitura Municipal de 
Betim; carta do Sr. Marcelo da Cruz Trigueiro, Juiz de Direito da Comarca de 
ltaguara (publicada no "Diário do Legislativo" de 15/1 0/99); · oficio do Sr. 
Márcio Edmundo Duarte, Preside.nte do Conselho dà Comunidade da 
Comarca de Ouro Preto, solicitando' ·a indicação de cadeias públicas que 
possam ser visijadas para a obtenção de informações que subsidiem a 
elaboração de uma· política carcerária a ser aplicada na nova cadeia pública 
de Ouro Preto; oficio do Sr. Itamar Franco, Governador do Estado, em 
resposta ao Oficio n° 1.924/94/SGM (publicado no "Diário do Legislativo", de 
21/10/99). O Presidente comunica que a Comissão realizará, em 28/10/99, às 
8h30min, visita ao Hospital Psiquiátrico André Luiz, a pedido do Deputado 
Sargento Rodrigues, para verificar o número de policiais militares internados 
nessa instituição e suas condições de traiarriento; e informa que a reunião se 
destina a discutir e elaborar um relatório.sobre a situação do Estado quanto 
ao cumprimento do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais· e 
Culturais, a ser incorporado em· relatório da Câmara dos Deputados; e a 
apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se à fase de discussão e 
votação de proposições da Comissão, ocasião em que o Deputado 'João Leite 
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passa a Presidência ao Deputado Glycon Terra Pinto, em virtude da 
apreciação de matéria de sua autoria. Submetidos a votação, cada um por 
sua vez, são aprovados requerimentos do Deputado João Leite em que 
solicita a realização de visita aos prédios ocupados por sem-casas no Bairro 
Santa Tereza; a realização de debate público sobre a segurança dos taxistas 
em Belo Horizonte; e a realização de debate público sobre a . reforma do 
Código Penal. Em seguida, ·o Deputado Glycon Terra Pinto retoma a 
Presidência ao Deputado João Leite,- autor do requerimento que originou esta 
reunião, o qual faz suas considerações iniciais sobre o assunto em pauta e 
convida a compor a Mesa os Srs. Mário César Motta, Promotor de Justiçada 
Vara da Infância e da Juventude de Belo Horizonte; José Francisco da Silva, , 
Secretário Adjunto de Direitos Humanos; José Bernardo da Mata Machado, ~ 
pesquisador da Fundação João Pinheiro; Jésus Trindade Barreto Filho, , 
Delegado de Policia e representante do Sr. Mauro Lopes, Secretário da " 
Segurança Pública, e Fernando de Almeida Martins, Procurador da República; 
e as Sras. Diva Moreira, Secretária Municipal para Assuntos da Comunidade , 
Negra, e Maria Caiafa, Presidente do Conselho Estadual de Direitos J 

Humanos. Em seguida, a palavra é concedida ao parlamentares e aos 
componentes da Mesa para suas exposições sobre o assunto, conforme 
consta nas notas taquigráficas. Passa-se à fase de debates, em que são 
formuladas questões aos componentes da Mesa, conforme registrado nas 
notas taquigráficas. A seguir, o Presidente informa que será formada uma 
comissão para a elaboração de um relatório sobre os temas tratados nesta 
reunião, a partir de subsídios colhidos nas notas taquigráficas, para 
encaminhamento à Câmara dos Deputados, e solicita aos presentes que 
manifestem seu interesse em dela participar. As Sras. Maria Caiafa e Diva 
Moreira se colocam à disposição para colaborarem e fazerem . parte da 
referida comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece 
a presença dos parlamentàres, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos . 

Sala das Comissões, 3 de novembro de 1999. 
João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara - Marcelo Gonçalves. 

ATA DA 25" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS 
HUMANOS 

Ás nove horas e trinta minutos do dia treze de outubro de mil novecentos e 
noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Glycon. 
Terra Pinto, Cabo Morais e Maria Tereza Lara, membros da supracitada 
Comissão. Estão presentes também a Deputada Elaine Matozinhos e o 
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Deputado Sargento Rodrigues. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Glycon Terra Pinto, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimentos da Deputada Maria Tereza Lara, dispensa a 
leitura das atas da 12" e da 13" Reuniões Extraordinárias da Comissão, as 
quais são dadas por aprovadas e são subscritas pelos membros da Comissão 
presentes. A Presidência procede então à leitura da seguinte correspondência 
recebida: carta do Sr. Hermann Mallard denunciando as condições da Cadeia 
Pública de Pirapora e solicitando a elaboração de um relatório a respeito da 
situação desse presídio; carta da Sra. Sabrina da Conceição de Melo 
solicitando a transferência de seu marido, Aílton Azevedo Profeta, portador de 
hanseníàse, da Penitenciária Nelson Hungria para outro presídio, onde ele 
possa receber tratamento adequado. O Presidente eomuiiica que foram 
designados os seguintes relatores: Deputada Maria Tereza Larà, para o 
Projeto de Lei n' 389/99, de autoria do Deputado Pastor George; Deputado 
Marcelo Gonçalves, para o Projeto de Lei n' 537/99, de autoria do Deputado 
Anderson Adauto; Deputado Glycon Terra Pinto, para o Projeto de Lei n' 
540/99, de autoria do Deputado Carlos Pimenta. Em seguida, o Deputado 
Glycon Terra Pinto informa que a reunião se destina a discutir o Projeto de Lei 
n' 393/99, de autoria do Deputado Sargento Rodrigues, que acrescenta 
disposições à Lei n' 11.404, de 1994, que contém normas de execução penal 
e, em seguida, passa a condução dos trabalhos à Deputada Maria Tereza 
Lara, autora do requerimento que originou a reunião, a qual convida a compor 
a Mesa os Srs: Waldyr Soares, Juiz Auditor do Tribunal de Justiça Militar de 
Minas Gerais; Gilberto Marques de Sá, membro da Ordem dos Advogados do 
Brasil de Betim; e Luiz Gonzaga Ribeiro, Presidente da Associação de 
Praças. A Deputada Maria Tereza Lara faz suas considerações iniciais· sobre 
o assunto em pauta e, em virtude da presença do Deputado João Leite, passa 
a ele a condução dos trabalhos. A seguir, inicia-se a fase de debates, quando 
o Presidente concede a palavra aos demais Deputados e aos participantes da 
Mesa, 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, 20 de outubro de 1999. 
João Leite, Presidente- Maria Tereza Lara - Glycon Terra Pinto- Marcelo' 

Gonçalves- lrani Barbosa. _ _ 
ATA DA a• REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSAO DE FISCALIZAÇAO 

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às dezenove horas e trinta minutos do dia quatorze· de outubro de mil 
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novecentos e noventa e nove, comparece no auditório do Conselho Regional 
de Desenvolvimento Industrial - Centro-Oeste, em Divinópolis, o Deputado 
Sebastião Navarro Vieira, membro da supracitada Comissão. Nos termos do 
§ 3° do art. 125 do Regimento Interno, o Presidente, Deputado Sebastião 
Navarro Vieira, declara aberta a reunião e subscreve a ata da reunião 
anterior. O Presidente, Depuiado Sebastião Navarro Vieira, informa que a 
reunião se destina a debater o Projeto de Lei n° 51/99, do Deputado 
Sebastião Navarro Vieira, que cria o Código do Contribuinte do Estado de 
Minas Gerais. O Presidente convida a compor a Mesa os Srs. Carlos Alves de 
Araújo, Presidente do CRDI - Centro-Oeste; José Aparecido de . Pádua, 
Presidente do SINDFISCO, Adalgiza Maria da Silva, representando o 
Presidente do CDL-BH, e Euler da Cunha Peixoto. Prosseguindo, o Deputado 
Sebastião Navarro Vieira faz sua exposição sobre o Projeto de Lei no 51/99. A 
seguir, fazem uso da palavra os convidados componentes da Mesa. Na fase 
dos debates, faz uso da palavra o Sr. Petrônio Aquino e são encaminhadas 
aos componentes da Mesa diversas perguntas, que são prontamente 
respondidas. O Deputado Sebastião Navarro Vieira faz uso da palavra, 
agradece e informa que todas as sugestões apresentadas ao projeto d~ lei 
supracitado serão devidamente encaminhadas ao relator da matena. 
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. 
Márcio Cunha, Presidente - Olinto Godinho - Rogério Correia - Mauro Lobo.-

Rêmolo Aloise. 
ATA DA 23" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA 

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL ... 
Ás dez horas do dia dezenove de outubro de mil novecentos e noventa e 

nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ivo José, Amilcar 
Martins, Cristiano Canêdo, Luiz Menezes e Ronaldo Canabrava, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Ivo José, declara aberia a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Luiz Menezes, dispensa a leitura das atas da 5" 
Reunião Especial e da 22" Reunião Ordinária, as quais são dadas por 
aprovadas e são subscritas pelos membros presentes. A seguir procede à 
leitura de oficios do Sr. Sylo da Silva Costa, Presidente do Tribunal de Contas 
do Estado, e do Sr. Luiz Antônio Rocha Mascarenhas, Presidente do 
Conselho Municipal de Assistência Social de ltaúna, ambos publicados na 
edição do "Diário do Legislativo" do dia 9/10/99. O Presidente procede à 
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distribuição de matérias a relatores, cabendo ao Deputado Luiz Menezes os 
Projetos de Lei n°s 113, 565 e 568/99; ao Deputado Ronaldo Canabrava, os 
Projetos de Lei n°s 524 e 525/99; ao Deputado Amilcar Martins, o Projeto de 
Lei n° 548/99; ao Deputado Cristiano Canêdo, os Projetos de Lei n°s 560 e 
562/99; e avoca a si a relataria do Projeto de Lei n° 550/99. Passa-se à 2" 
Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. O Presidente submete a 
discussão e votação, em turno único, e são aprovados, os Projetos de Lei n°s 
486 com a Emenda n° 1, e 516/99 (relator: Deputado Luiz Menezes); 500/99 
(relator: Deputado Cristiano Canêdo); 501/99 com a Emenda n° 1 (relator: 
Deputado Amilcar Martins); e 465 e 508/99 (relator: Deputado Ivo José), o 
último com a Emenda· n° 1. Dando prosseguimento, submete a votação os 
Requerimentos n°s 758: 770, 774, 783, 786 e 787/99, que são àprovados. 
Neste momento, os Srs. Mário Santiago, da UNITRABALHO;·Darkan Viana·. 1 

Almeida, da SETASCAD, e as Sras. Meire Coutinho, da SEPLAN; e Maria de 
Fátima Pessoa, do SEBRAE, integrantes da comissão de representação 
criada para elaborar o documento final sobre o Seminário Legislativo 
"Desemprego e Direito ao Trabalho", ·entregam aos membros desta Comissão 
o documento aprovado na plenária ·.final do referido Seminário. Após, o 
Presidente submete a discussão e vàtação os Pareceres de Redação Final · 
dos Projetos de Lei n°s 217, 368, 421, 425, 463, 470, 471 e 473/99, que são 
aprovados. Cumprida a finalidade-da reunião, a Presidência agradece· a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os ·• 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 26 de outubro de 1999. 
Ivo José, Presidente - Cristiano Canêdo - Luiz Menezes. 
ATA DA 18" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Ás dez horas e quinze minutos do dia dezenove de outubro de mil 

novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Márcio Cunha, Mauro Lobo, Eduardo Hermeto, Olinto Godinho, 
Rogério Correia e Rêmolo Aloise, membros da supracitada comissão. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Márcio Cunha, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Olinto Godinho, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada 
por aprovada e é subscrita pelos membros presentes. O Presidente, 
Deputado Márcio Cunha, informa que a reunião se destina a apreciar a 

{l matéria da pauta e procede, na fase de 1° Turno, à distribuição de matérias a 
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relatores, cabendo ao Deputado Olinto Godinho o Projeto de Lei n° 224/99; ao 
Deputado Eduardo Hermeto, o Projeto de Lei n° 372/99; ao Deputado Mauro 
Lobo o Projeto de Lei n° 467/99; ao Deputado Rêmolo Aloise o Projeto de Lei 
n° 484/99, e ao Deputado Rogério Correia o Projeto de Lei n° 530/99. O 
Presidente comunica o recebimento de ofícios do Secretário da Fazenda, do 
Diretor do Departamento de Gestão do Fundo Nacional da Assistência Social 
e do Superintendente de Negócios da Caixa Econômica FederaL Passa-se à 
1 • Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário da ·Assembléia. 
Colocados em discussão e ·votação, são aprovados os pareceres pela 
aprovação, em 2° turno, dos Projetos de Lei n°s 14/99, na forma do venc_ido 
em 1 o turno, (relator: Deputado . Mauro Lobo), sendo voto vencido os 
Deputados Olinto Godinho e Rêmolo Aloise, e 76/99, e, em 1° turno, dos 
Projetos de Lei n°s 110/99 com a Emenda n° 1 , da Comissão de Constituição 
e Justiça (relator: Deputado Olinto Godinho); 202/99 com as Emendas nos 1 e 
2, da Comissão de Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social; 
270/99 na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça 
(relator: Deputado Rogério Correia); 303/99 com a Emenda n° 1, da Comissão 
de Constituição e Justiça, e as Emendas n°s 2 e 3, da Comissão de Trabalho, 
da Previdência e da Ação Social (relator: Deputado Mauro Lobo); 331/99 com 
as Emendas n°s 1 a 4, da Comissão de Constituição e Justiça, e as Emendas 
n°s 5 a 9, da Comissão de Administração Pública (relator: Deputado Eduardo 
Hermeto); 350/99 (relator: Deputado Mauro Lobo); 363/99 com as Emendas 
n°s 1 e 2, da Comissão de Saúde; 369/99 (relator: Deputado Mauro Lobo); e 
416/99 (relator: Deputado Márcio Cunha). Após discussão e votação, são 
aprovados os pareceres para o 1 o turno dos Projetos de Lei n°s 185/99 
(relator: Deputado Márcio Cunha); e 332/99 (relator: Deputado Rêmolo 
Aloise), sendo voto vencido o Deputado Márcio Cunha. O Deputado Eduardo 
Hermeto, relator para o 1 o turno do Projeto de Lei n° 362/99, solicita prazo 
regimental para emitir seu parecer, pedido que é deferido pelo Presidente. O 
Deputado Rogério Correia, relator para o 1° turno do Projeto de Lei no 115/99 
solicita seja baixado em diligência à Secretaria de Estado de Recursos 
Humanos e Administração o mencionado projeto, pedido que também é 
deferido pela Presidência. O Deputado Eduardo Hermeto emite parecer para 
o 1° turno do Projeto de Lei n° 227/99, mediante o qual conclui pela 
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça, e com a Emenda n° 1, que apresenta. Na fase de 
discussão, o Deputado Mauro Lobo apresenta requerimento solicitando seja a 
proposição baixada em diligência à Secretaria de Estado da Fazenda. 
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Colocado em votação, é o requerimento aprovado. O Presidente, nos termos 
do art. 301 do Regimento Interno, suspende a tramitação da proposição por 
cinco dias. Passa-se à 2" Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do 
Plenário da Assembléia. Colocados em votação, são rejeitados os 
Requerimentos n°s 735/99, do Deputado Arlen Santiago, e 782/99, do 
Deputado Alencar da Silveira Júnior. O Presidente, nos termos do art. 284, I, 
do Regimento Interno, declara a prejudicialidade do Requerimento n° 781/99, 
do Deputado Alberto Bejani. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os me~~ros da Comissão 
para a próxima reunião especial, em 21/10/99, no Mumc1p1o de Patos de 
Minas, conforme édital a ser publicado, determina a lavratura da ata e encerra 
os trabalhos. 

Sala das Comissões, 21 de outubro de 1999. 
Márcio Cunha, Presidente - Mauro Lobo - Sebastião Navarro Vieira - Hely 

Tarqüínio. 
ATA DA 5" REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DO IPSM 

Às quinze horas e dez minutos do dia dezenove de outubro de mil 
novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Antônio Roberto, Cabo Morais, Sargento Rodrigues e Márcio 
Kangussu, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, 
o Presidente, Deputado Antônio Robe'ito, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Márcio Kangussu; 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros presentes. O Presidente informa que a reunião se 
destina a ouvir o Coronel reformado Zeder Gonçalves do Patrocínio e o Major 
PM Domingos Sávio de Mendonça e a discutir e votar proposições da 
Comissão. Passa-se à 3" Fase da Ordem do Dia, com a discussão e votação 
de proposições da Comissão. São votados e aprovados, cada um por sua 
vez, requerimentos do Deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja 
ouvido pela Comissão o Major PM Domingos Sávio de Mendonça; seja pedida 
ao Secretário de Recursos Humanos e Administração a inclusão de -
representantes do IPSM no Grupo de Trabalho da Reforma Previdenciária,_a 
que se refere o Decreto n° 40.286, de 1999; seja pedido ao Procurador-Geral' 
de Justiça do Estado, o acompanhamento dos trabalhos da CPI por um 
Promotor de Justiça especializado em defesa do patrimônio público; e sejam 
pedidas ao Diretor do IPSM cópia do acordo firmado ésse Instituto e o 
Governo do Estado, relativo ao parcelamento de dívida do Estado, 
informações sobre o regime previdenciário a que ficam sujeitos os servidores 
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militares estaduais licenciados ou agregados e as condições para que esses 
segurados permaneçam no uso e gozo dos benefícios e serviços oferecidos 
pelo Instituto; relação dos servidores do Instituto, de:_tentores de carg~ em 
comissão e a remuneração de cada um e relaçao dos bens 1move1s 
pertencentes ao Instituto, incluindo os alienados nos últimos oito anos, com 
os respectivos registros em cartório. Em seguida, são ouvidos os depoentes, 
cada um por sua vez, aos quais são prestados esclarecimentos sobre o 
funcionamento das CPis. Cada depoente é devidamente qualificado e 
responde a perguntas feitas pelos membros da. Comissão~ conforme _c~n~~a 
nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reumao, a Pres1d~nc:a 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Com1ssao 
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 26 de outubro de 1999. . 
Antônio Roberto, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Sargento Rodrigues -

Cabo Morais. _ . 
ATA DA 21• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSAO DE POLITICA 

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL 
Ás dez horas do dia vinte de outubro de mil novecentos e noventa e nove, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Batista de Oliveira, 
Paulo Piau, Dimas Rodrigues e Márcio Kangussu, membros da supr~c1tada 
Comissão. Havendo número regimental e estando presente lambem os 
Deputados José Henrique, Doutor Viana e Jorge Eduardo de Ol~veira, o 
Presidente, Deputado João Batista de Oliveira, declara aberta a reumao _e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Dimas Rodngues: 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e e 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Pres1denc1a Informa que , 
a reunião se destina a discutir os beneficios e o alcance do Banco da Terra. O , 
Presidente informa o comparecimento dos expositores Srs. Fernando 
Pimenta Diretor Fundiário do INCRA em Brasília, representando o Ministro da 
Agricult~ra e o Presidente do INCRA; e José Silvério Martins Torres, Diretor 
de Coordenação Executiva de Programa da SUDENOR; e como debatedores 
os Srs. Sérgio Alberto da Silva Dias, Gerente Operacional de Programas da 
SUDENOR; Nilton Francisco Rodrigues, representando a RURALMINAS; 
Wagner Cardoso de Mesquita, representando a Superintend~~cia Estadual do 
Banco do Brasil; Túlio Trubbiano, da RURALMINAS; Amenco Lacerda, da 
SUDENOR; Jomar Campanha de Souza, Consultor da SUDENOR; Melchior 
Augusto de Melo, Superintendente Regional do INCRA; Alberto Adhmar V_alle 
Júnior, da Cooperativa Agropecuária de Araxá Lida. - CAPAL -; Antomo 
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Bastos Garcia, Secretário de Agricultura de Uberaba; Luís Henrique Borges 
Fernandes, Presidente da CERTRIN-ACOTRIN, representando o Sindicato 
Rural de Uberaba; Alberto Ferreira, Diretor Financeiro do CREDIMINAS, 
representando o Presidente do BANCOOB; Crispim Moreira, representando 0 
Coordenador do Grupo de Execução de Acesso à Terra- GEAT -; Rui Soares 
Leal, Gerente de Mercado da Caixa Economica Federal. A Presidência 
designa o Deputado Luiz Fernando Faria para relatar o Projeto de Lei n° 
445/99, do Deputado Edson Rezende, no 1° turno; o Deputado Márcio 
Kangussu para relatar o Projeto de Lei n° 531/99, do Deputado Paulo Piau, no 
1° turno; e o Deputado Paulo Piau para relatar o Projeto de Lei n° 532/99, do 
Deputado Doutor Viana, no 1° turno. Continuando, o Deputado João Batista 
de Oliveira passa a Presidência ao Deputado Dimas Rodrigues e apresenta 
requerimento em que solicita audiência pública para discutir com o Secretário 
da Fazenda a entrega para o Governo Federal do CEASA e da CASEMG 
como · pagamento de dívidas. Submetido a votação, é apróvado o 
requerimento. O Deputado João Batista de Oliveira reassume os trabalhos e 
passa a palavra ao Deputado Márcio Kangussu, que apresenta requerimento 
solicitando seja marcada nova data para a audiência pública da Comissão na 
cidade de Almenara. A seguir, o Deputado Dimas Rodrigues solicita seja 
agendada novamente a visita da Comissão ao Município de Monte Azul e ao 
Projeto Jaíba. O Deputado Paulo Piau solicita reunião conjunta com a 
Comissão de Turismo, Indústria e Comércio, para se discutir, em audiência 
pública, a execução do Sistema de Controle Ambiental, proposta pela 
SILEMG e pela OCEMG. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são 
aprovados os requerimentos. Passando-se à fase de exposição, o Deputado 
Paulo Piau tece considerações sobre os beneficios e o alcance do Banco da 
Terra. A seguir, os Srs. Fernando Pimenta e José Silvério Martins Torres 
fazem exposição sobre a matéria, com apresentação de transparências e 
"slides". Logo após, Deputados e convidados se envolvem em amplo debate 
conforme consta nas notas taquigráficas. De comum acordo, os membros da 
Comissão deixam de apreciar as proposições constantes na pauta. Cumprida 
a finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença dos parlamentares 
e dos convidados, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Reuniões, 26 de outubro de 1999. 
João Batista de Oliveira, Presidente - Paulo Piau - Dimas Rodrigues - Luiz 

Fernando Faria. 
ATA DA 4• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPI DOS FUNDOS DO 

PODER EXECUTIVO 
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Às quinze horas e trinta minutos do dia vinte de outubro de mil novecentos e 

noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dinis 
Pinheiro, Paulo Piau, Rogério Correia, Mauro Lobo, Álvaro Antônio, José 
Milton e Antônio Andrade (substituindo este ao Deputado Dimas Rodrigues, 
por indicação da Liderança do PMDB), membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, o presidente, Deputado Dinis Pinheiro, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Álvaro Antônio, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada 
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a finalidade da reunião é apreciar o relatório final dos 
trabalhos realizados pela Comissão, cuja leitura do mesmo foi feita na reunião . 
anterior, oportunidade em que foi deferido pedido de vista ao Deputado Mauro 
Lobo. Encerrado o prazo da vista, continua em discussão o relatório final. 
Usam da palavra, para discuti-lo, os Deputados Mauro Lobo, Paulo Piau, 
Álvaro Antônio e Rogério Correia. Durante a discussão, o Deputado Mauro 
Lobo apresenta a Proposta de Emenda n° 1, em que solicita sejam suprimidos 
os itens n°s 1 e 4 da conclusão do relatório final. O Deputado Paulo Piau 
apresenta a Proposta de Emenda n° 2, em que solicita seja suprimido o item 
n° 2 da conclusão do relatório final. A Presidência recebe as duas propostas 
de emenda e informa que serão votadas no momento oportuno. A pedido do 
Deputado Paulo Piau, o Presidente suspende a reunião por 3 minutos para 
que os membros da Comissão possam fazer a análise das propostas de 
emenda apresentadas. Reabertos os trabalhos, o relator, Deputado Rogério 
Correia, emite seu parecer oral sobre as propostas de emenda. Encerrada a 
discussão, o Presidente coloca em votação o relatório, salvo propostas de 
emenda. O relatório final é aprovado por quatro votos a favor (Deputados 
Dinis Pinheiro, Rogério Correia, José Milton e Antônio Andrade) e três 
contrários (Deputados Mauro Lobo, Paulo Piau e Álvaro Antônio). Em 
seguida, é colocada em votação a Proposta de Emenda n° 1, que é rejeitada 
por quatro votos contrários (Deputados Dinis Pinheiro, Rogério Correia, José 
Milton e Antônio Andrade) e três votos a favor (Deputados Mauro Lobo, Paulo 
Piau e Álvaro Antônio). Fazem declaração de voto sobre a Proposta de 
Emenda n° 1 os Deputados Álvaro Antônio, José Milton, Mauro Lobo e Paulo 
Piau. Colocada em votação, a Proposta de Emenda n° 2 é rejeitada por 
quatro votos contrários (Deputados Dinis Pinheiro, Rogério Correia, José 
Milton e Antônio Andrade) e dois votos a favor (Deputados Mauro Lobo e 
Paulo Piau). O Deputado Álvaro Antônio se abstém de votar. Fazem 
declaração de voto nessa votação os Deputados Paulo Piau, Mauro Lobo e 
Rogério Correia. Encerrada a votação, o Presidente solicita aos membros da 
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Comissão que subscrevam o relatório final e suspende a reumao por 5 
minutos para a lavratura da ata da reunião. Reabertos os trabalhos, e em 
virtude da aprovação de requerimento de dispensa da leitura da ata, feito pelo 
Deputado José Milton, o Presidente a dá por aprovada e solicita aos membros 
da Comissão que a subscrevam. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a participação e a colaboração dos parlamentares e 
dos assessores e dá por encerrados os trabalhos da Comissão. 

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

Álvaro Antônio - José Milton - Antônio Andrade. 
ATA DA 22" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE 

Ás ··nove horas· e'trinta minutos do dia vinte· e um de outubro de mil 
novecentos · e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Edson Rezende, César de Mesquita, Adelmo Carneiro Leão, Arlen 
Santiago, Carlos Pimenta ·e· Cristiano ·canêdo, membros da~ supracitada 
Comissão. Estão presentes, também, as Deputadas Maria Olivia e Elbe 
Brandão e o Deputado Marcelo Gonçalves. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Edson Rezende, declara aberta a reunião e, em virtude 
da aprovação de requerimento da Deputada Maria Olivia , dispensa a leitura 
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos 
membros da Comissão presentes. O Presidente, Deputado Edson Rezende, 
distribui os seguintes Projetos de Lei: 303/99 ao Deputado Cristiano Canêdo e 
557/99 ao Deputado César de Mesquita . A seguir, o Presidente passa à 
discussão e à votação de proposições que dispensam a apreciação do 
Plenário da Assembléia. A Deputada Elbe Brandão, apresenta requerimento 
em que solicita sejam convidados o Presidente do Conselho de Odontologia -
Seção de Minas Gerais, a Presidente da Associação ··Brasileira de 
Odontologia, Seção Minas Gerais, o Presidente da EAP-ABO-MG ,o Sr. 
Arnaldo Garrocho, o Presidente do SOMGE, o Coordenador de Saúde Bucal 
da Secretaria de Estado da Saúde, e o Sr. Arthur Luiz Ribeiro Álvares, para 
discorrerem perante a Comissão sobre os efeitos da Lei n° 13.315, de 
21/9/99, que institui no Estado de Minas Gerais a Semana Estadual de 
Promoção da Saúde Bucal. O Deputado Arlen Santiago, solicita seja pedido 
ao Secretário de Estado da Saúde que envie, corri urgência, o resultado da 
auditoria realizada pela Secretaria de Estado da Saúde na Prefeitura 
Municipal de Montes Claros. Submetidos a votação, cada um por sua vez, 
são esses requerimentos aprovados. O Presidente submete a discussão e 
votação os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n°s 439 e 485/99, 
os quais são aprovados. Prosseguindo, a Presidência transforma a reunião 
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em reunião especial e informa que ela se destina a avaliar o corte no repasse 
de verbas do Sistema Único de Saúde - SUS em Minas Gerais e convida a 
tomar assento à mesa os Srs. Armando Costa, Secretário de Estado da 
Saúde; Hélio Areas, Secretário Adjunto da Secretaria de Estado da Saúde; 
João Gabbardo dos Reis, Diretor do Departamento de Análise da Produção 
de Serviços de Saúde do Ministério da Saúde; João Gualberto, Presidente do 
Conselho de Secretários Executivos dos Consórcios de Minas Gerais, e 
Marílio Malagutli Mendonça, Secretário Municipal da Saúde de , Belo 
Horizonte. A Presidência passa a palavra à Deputada Maria Olivia, autora do 
requerimento que motivou o convite. A seguir, o Presidente passa a palavra 
ao Sr. João Gabbardo dos Reis, que faz sua ·exposição, ilustrada com 
"datashow". Prosseguindo, o Presidente passa a palavra aos convidados pela 
ordem acima mencionada. Ao se abrir a fase dos debates, participam as 
seguintes pessoas: o Prefeito de lgaratinga; a Sra. lveta Malachias, 
Assessora de Planejamento da Secretaria de Estado da Saúde; o Sr.Aiberto 
Rodrigues de Carvalho , do Instituto Regional de Saúde da Mulher, de Santo 
Antônio do Monte; a Sra. Myriam Tibúrcio, Secretária Municipal de Perdões; 
os Srs. Leonardo L. Camilo, Vereador à Câmara Municipal de Santo Antônio 
do Monte; Antônio Francisco Borges, Vereador à Câmara Municipal de Santo 
Antônio do Monte, e Lucas de Rezende, Prefeito Municipal de Lagoa da 
Prata, conforme consta nas notas taquigráficas. Nos termos regimentais, a. 
Presidência prorroga a reunião por mais duas horas. Nada mais havendo a· 
ser tratado, a Presidência passa a palavra aos parlamentares e aos 
convidados para tecerem as suas considerações finais. Cumprida a finalidade __ 
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca 
os membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, dia 
26/10/99 ás 9h30min com a finalidade de se discutirem o financiamento, a 
atenção à saúde e a prevenção de doenças na Região Metropolitana de Belo· 
Horizonte, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 26 de outubro de 1999. 
Edson Rezende, Presidente - Cristiano Canêdo - César de Mesquita -

Adelmo Carneiro Leão. 
ATA DA 1" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA 

MERCEDES-BENZ 
Às quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e um de outubro de mil 

novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Antônio Carlos Andrada, Bené Guedes, Wanderley Ávila, Luiz 
Fernando Faria e Rogério Correia, membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Antônio Carlos 
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Andrada, declara aberta a reumao e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Bené Guedes, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros presentes. 
o Presidente, Deputado Antônio Carlos Andrada, informa que a reunião se 
destina a ouvir o Sr. José Meireles Filho, Presidente do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Juiz de Fora, que se faz acompanhar de dois assessores: 
Srs. Abimael Oliveira e Francisco Carlos Oliveira. Dando prosseguimento à 
reunião, a Presidência passa a palavra ao Deputado Rogério Correia, autor 
do requerimento que a originou, para as considerações iniciais. A seguir, 
passa-se a palavra ao .convidado. Ouvido o convidado, passa-se à fase. dos 
debates e fazem ainda uso da palavra, cada uma por sua vez, as segu1ntes 
pessoas: Deputàdo Luiz Fernando, Abimael Oliveira, I?eputado Bené Gue~es, 
Francisco Carlos de Oliveira, Deputado Wanderley Av1la, Deputado Antonio 
Andrada. Ato continuo, ·passa-se à fase de votação' de :proposições da 
comissão e são aprovados requerimentos do Deputado Rogério Correia em 
que solicita seja convidado o Prof. Fabricio Augusto de Oliveira a prestar 
esclarecimentos a esta Comissão sobre a implantação da Mercedes-Bens em 
Minas Gerais; do Deputado Luiz Fernando Faria (2) em que solicita sejam 
convidados a prestar esclarecimentos a esta Comissão o Sr. Tarcisio 
Delgado, Prefeito Municipal de Juiz de Fora, e o Sr. Luiz Soranço, Presi~ente 
do Centro Industrial de Juiz de Fora; bem como os diretores das areas 
administrativa, comercial, de produção e Financeira da Meroedes-Benz, 
unidade Juiz de Fora; do Deputado· Rogério Correia em que solicita seja 
realizada audiência pública na cidade de Juiz de Fora, com a presença de 
Prefeitos, entidades de classe e a sociedade em geral, para a discussão dos 
impactos sociais do projeto Mercedes-Benz. Neste momento, o Deputado 
Antônio Carlos Andrada passa a presidência dos trabalhos ao Deputado 
Wanderley Ávila e apresenta requerimento em que solicita seja encaminhado 
oficio à Secretaria de Indústria e Comércio solicita.ndo cópias do processo . 
referente à assinatura do contrato entre o Estado e a Mercedes-Benz e suas ..., 
possíveis alterações posteriores. Retomada a presidência dos trabalhos, o 
Deputado Antônio Carlos Andrada agradece a presença do convidado, dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 28 de Outubro de 1999. 
Antônio Carlos Andrada, Presidente- Rogério Correia - Bené Guedes- Luiz 

Fernando Faria. 
ATA DA 24" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA 

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL 
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Às dez horas do dia vinte e seis de outubro de mil novecentos e noventa e 

nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ivo José, Cristiano 
· Canêdo e Luiz Menezes. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Ivo José, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Luiz Menezes, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros presentes. 
A seguir, o Presidente informa que a reunião destina-se a apreciar a matéria 
da pauta e a ouvir os Srs. Afonso Ligório, Superintendente do INSS em Minas 
Gerais; José Carlos de Oliveira, Coordenador de Arrecadação e Fiscalização 
do INSS em Minas Gerais; Liliane Monteiro de Souza Rabelo, Assessora do 
Superintendente do INSS; Solange Guimarães_ Tarófalo Araújo e Euler 
Andrade de Oliveira, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente do 
Sindicato dos Fiscais de Contribuição Previdenciária de Minas Gerais; Cleuza 
Maria Faustino do Nascimento, Diretora da Federação Nacional dos 
Previdenciários - FENASPAS -; e Maria Machado Cota, 2" Vice-Presidente da 
Confederação Latino-Americana de Jubilados e Pensionados, que irão 
discutir a repercussão, o alcance e os efeitos da reestruturação do INSS no 
Estado, decorrente do Decreto n• 3.081, de 10/6/99. O Presidente convida os 
expositores a tomar assento á mesa e, em seguida, designa os relatores das 
seguintes matérias: Projetos de Lei n•s 563/99, Deputado Cristiano Canêdo; 
584/99; Deputado Luiz Menezes; 219/99, Deputado Ronaldo Canabrava .. 
Passa-se à 2" Fase da Ordem do Dia, com a discussão e votação de 
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. O Presidente submete 
a discussão e votação, em turno único, os Projetos de Lei n•s 526/99 (relator: 
Deputado Cristiano Canêdo); 527/99 (relator: Deputado Luiz Menezes); 
535/99 (relator: Deputado Ivo José); 542/99 (relator: Deputado Amilcar 
Martins), os quais são aprovados. Após, o Presidente lê requerimento do 
Deputado Chico Rafael, em que solicita seja convidado o Sr. Homero Ferreira 
Diniz, Superintendente Institucional da Caixa Econômica Federal em Minas 
Gerais, para prestar esclarecimentos a respeito do Programa de 
Arrendamento Residencial. Submetido a votação, é aprovado o requerimento. 
Prosseguindo, submete a discussão e votação os Pareceres de Redação 
Final dos Projetos de Lei n•s 114, 475, 477, 490, 491, 494 e 495/99, os quais 
são aprovados. Na sequência dos trabalhos, o Presidente justifica a ausência 
do Deputado Rogério Correia, autor do requerimento que motivou a reunião, 
e, em seguida, passa a palavra aos convidados. Ato contínuo, passa-se à 
fase de debates, com a participação dos Deputados, dos Srs. Sérgio José, 
Agente Administrativo do Sindicato dos Trabalhadores em Seguridade Social, 
Saúde, Previdência, Trabalho e Assistência Social em Minas Gerais -
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SINTSPREV -; Júlia Maria Vieira, também do SINTSPREV; Cleuza Maria 
Faustino do Nascimento, Diretora da Federação Nacional dos 
Previdenciários, e Edelvais Campos Silva, aposentada, 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, 9 de novembro de 1999. 
Ivo José, Presidente - Ronaldo Canabrava·- Amilcar Martins - Cristiano 

Canêdo - Luiz Mene.Zes. 
ATA DA 19° REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, -

CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
Às dez horas do dia vinte e sete de outubro de mil novecentos e noventa e' 

nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sebastião Costa, 
Dalmo Ribeiro Silva, José Milton, João Pinto Ribeiro e Mauro Lobo, membros 
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, 'o·· Presidente," 
Deputado Sebastião Costa, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos _membros presentes. 
o Presidente informa que a reunião se destina a debater as normas de ensino 
superior em Minas Gerais, · constantes do projeto de Lei n• 239/99, do 
Deputado Antônio Carlos Andrada e apreciar a matéria constante da pauta. O 
Presidente transforma a 1" Parte da Reunião em especial; registra a presença 
do Sr. Gerson Britto de Mello Boson, Reitor da UEMG, e do Sr. José Januzzi 
dos Reis, chefe de gabinete da UEMG; faz suas considerações iniciais, por 
ser o autor do requerimento que motivou a reunião, e concede a palavra aos 
convidados para suas explanações. Segue-se amplo debate, conforme consta 
das notam taquigráficas. Após as considerações finais dos presentes, o 
Presidente suspende os trabalhos para que os convidados possam se retirar. 
Reabertos os trabalhos, e tendo em vista a necessidade premente do 
Deputado Sebastião Costa se retirar, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva assume 
a Presidência. O Deputado José Milton lê as seguintes correspondências: do· 
Deputado João Leite, através da qual encaminha denúncia contra· 
funcionários da E. E. São Joaquim de Bicas; do Sr. Ivan Abrão, Presidente da 
Comissão ·Especial de Administraç:ão da Fundação de Educacional de 
ltuiutaba, reconhecendo equívoco na informação fornecida à Assembléia 
Legislativa· sobre a referida unidade; do Sr. Aluísio Pimenta, encaminhando 
cópia do parecer do Promotor de Justiça de Passos sobre a FESP; do Sr. 
Paulo Rogério dos Santos, Presidente da Câmara Municipal de Juiz de Fora, 
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encaminhando representação contra o FIES; das entidades culturais de Minas 
Gerais manifestando apoio ao projeto "Biografia para o povo"; da Secretaria 
Municipal de Uberaba encaminhando cópia do projeto "Escola Cidadã"; do Sr. 
lano Tomaz Maioline, Presidente da Câmara Municipal de Araçuaí, solicitando 
seja agilizado o processo de instalação de faculdades da UEMG, naquele 
município; do Sr. Donizette Lima Nascimento, Presidente da Associação dos 
Docentes da UNI MONTES, repudiando projeto daquela entidade escolar que 
importará na perda da qualidade de ensino; da Deputada Federal M~ria do 
Carmo Lara, da Deputada Estadual Maria Tereza Lara e do Secretano da 
Educação de Betim, Eutair Antônio dos Santos, convidando os membros da 
Comissão para participar do Seminário "A ed~_cação que interessa aos 
trabalhadores e o desafio das administrações populares"; de cidadãs de 
Araxá solicitando o direito à reeleição da Diretora da E. E. Delfim Moreira, 
daquele município; e do Sr .. José Itamar Medeiros solicitando empenho da 
Comissão no processo de reconhecimento da UTRAMIG, que já formou duas 
turmas, mas não teve ainda seus cursos reconhecidos. A seguir, o Presidente 
designa os relatores dos Projetos de Lei n°s 173 e 449/99 (relator: ~eputado 
Antônio Carlos Andrada); 31 O, 558 e 572/99 (relator: Deputado Jose Milton); 
504 e 556/99 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 536/99 (relator: 
Deputado Sebastião Costa); e 538/99 (relator: Deputado João Pinto Ribeiro). 
Esgotada a matéria destinada à 1" Parte da Reunião, o Presidente passa à 1" 
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
proposição sujeita à apreciação do Plenário. A requerimento, devidamente 
aprovado, do Deputado João Pinto Ribeiro, o Presidente retira da pauta o 
Projeto de Lei n° 499/99. O Presidente, relator do Projeto de Lei no 504/99 .. 
transfere a direção dos trabalhos ao Deputado José Milton e emite parecer 
pela aprovação da matéria. Submetido à discussão e à votação, é aprovad?_ o 
parecer. Na ausência dos Deputados Antônio Carlos Andrada e Sebasllao 
Costa, relatores, respectivamente dos Projetos de Lei n°s 521 e 5_36/99, o 
Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, redistribui as matenas ao 
Deputado João Pinto Ribeiro, que solicita o prazo regimental para emllor os 
pareceres. O Deputado João Pinto Ribeiro .. relator do. Projeto de ~ei n~ 
538/99, emite parecer pela aprovação da ~atena. Submetido a dosc~ss;o e a 
votação, é aprovado o parecer. Prosseguondo, o Presodente passa a 2 Fa~e 
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposo~o 
não sujeita à apreciação do Plenário. Submetidos à discussão e à votaçao, 
são aprovados os Projetos de Lei n°s 310 e 556/99 (relatores: Deputados 
José Milton e Dalmo Ribeiro ·Silva, respectivamente). Dando contonuodade, o 
Presidente submete à votação, e são aprovados, os Requerimentos nos 765, 
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766, 775 e 808/99. O Presidente passa à 3" Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de proposição da Comissão. Sob a 
Presidência do Deputado José Milton, são aprovados dois requerimentos do 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva. O primeiro requer que se oficie ao Secretário 
da Educação, solicitando seja providenciado estudo que viabilize os exames 
de banca e massas serem aplicados pelo CESU's; e o segundo requer que se 
oficie ao Secrettário da Educação e ao Presidente do Conselho Estadual de 
Educação, solicitando informações sobre o processo de reconhecimento da 
UTRAMIG, tendo em vista já terem sido aprovadas duas turmas, sem que 
seus cursos tenham sido reconhecidos. A seguir, o Presidente submete à 
discussão e à votaÇão, e são aprovadas, as redações finais dos Projetos de 
Lei n°s 472, 474, · 476, 481 e 581/99. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros 
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 3 de novembro de 1999. 
Sebastião Costa, Presidente- Dalmo Ribeiro Silva- Agostinho Patrús. _ 

ATA DA 22" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇAO 
PÚBLICA 

Às dez horas do dia vinte e sete de outubro de mil novecentos e noventa e 
nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Jorge Eduardo de 
Oliveira, Doutor Viana, Agostinho Patrús, Arlen Santiago, Chico Rafael e 
Sargento Rodrigues, membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, declara aberta 
a reunião e, em virlude da aprovação de requerimento do Deputado Chico 
Rafael, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e subscrita pelos membros presentes. A seguir o Presidente 
informa ·que a reunião tem por finalidade apreciar a matéria constante na 
pauta e comunica o recebimento de oficio dos Vefeadores à Câmara 
Municipal de Virgem da Lapa, publicada no "Diário do Legislativo" no dia 
16/10/99. O Presidente procede à distribuição de matérias a relatores, 
cabendo ao Deputado Sargento Rodrigues o Projeto de Lei Complentar no 
16/99, no 1 o turno; ao Deputado Arlen Santiago, o Projeto de Lei n° 507/99, no 
1 o turno; ao Deputado Agostinho Patrús, o Projeto de Lei n° 580/99, no 1 o 

turno; ao Deputado Sebastião Navarro Vieira, o Projeto de Lei no 583/99, no 
1 o turno. Passa-se à 1 • fase da Ordem do dia com a discussão e a votação de 
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário da 
Assembléia. O Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, relator do Projeto de Lei 
n° 453/99, no 1° turno, passa à Presidência ao Deputado Doutor Viana, Vice-
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Presidente desta Comissão, e , na oportunidade, emite parecer mediante o 
qual conclui pela aprovação da matéria com as Emendas n°s 3 e 4, da 
Comissão de Constituição e Justiça; n°s 5 e 6, da Comissão de Administração 
Pública; e pela rejeição das Emendas n°s 1 e 2, da Comissão de Constituição 
e Justiça. Na fase de discussão, o Deputado Sargento Rodrigues solicita vista 
da proposição, pedido que é deferido pelo Presidente. O Deputado Jorge 
Eduardo de Oliveira reassume a direção dos trabalhos. Com a palavra, o 
Deputado Arlen Santiago, relator, no 1° turno, do Projeto de Lei n° 507/99, 
emite parecer pela rejeição da proposição.· Na fase discussão, o Deputado 
Sargento Rodrigues solicita vista da matéria, . pedido que é deferido pelo 
Presidente. A seguir o Deputado Chico Rafael, relator, no 1° turno, do Projeto 
de Lei n° 512/99, profere seu parecer pela aprovação da matéria. Colocado 
em discussão e votação, é aprovado o parecer.- Passa-se à 2• fase da Ordem 
do Dia, com a discussão e a votação de proposições que dispensam a 
apreciação do Plenário da Assembléia. São colocados em votação e 
aprovados, cada um por sua vez, em turno único, os seguintes 
requerimentos: 764/99. do Deputado Dimas Rodrigues; 768/99, do Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva; 771/99, da Deputada Elaine Matozinhos; 788/99, do 
Deputado Antônio Carlos Andrada; 795 e 796/99, do Deputado Arlen 
Santiago; e 813/99, da Deputada Maria Olivia. Requerimento n° 794/99. do 
Deputado Amilcar Martins. é rejeitado. Passa-se à 33 fase da Ordem do Dia, 
com a discussão e a votação de proposições da Comissão. Com a palavra. o 
Deputado Arlen Santiago apresenta requerimentos em que solicita sejam 
convidados, para prestar informações a esta Comissão sobre o andamento do 
processo de regularização fundiária e assentamento de colonos no Município 
de Jaíba, os Srs. Marcos Helênio Leoni Pena, Coordenador do Grupo 
Especial de Acesso à Terra- GEAT/SEPLAN/MG -; Avelino Pereira Nogueira, 
Presidente da Delegacia Regional do Conselho Sindical dos Trabalhadores do 

. Norte de Minas, de Jaíba; e Adelmar Ramos Novais, Presidente do Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais de Jaíba; sejam convidados o Dr. Jobind T. 
Nankani, representante do Banco Mundial no Brasil; Deputados Federais e 
Estaduais; e o Secretário de Estado do Planejamento e Coordenação Geral, 
para reunião desta Comissão em que será apresentado relato da bem-
sucedida implantação do Programa de Apoio aos Pequenos Produtores, I -
PAPP I; sejam convidadas diversas entidades para reunião desta Comissão. 
com a finalidade de se discutir a legalidade e a competência do DETRAN-MG 
quanto à cobrança de multas, bem como a retenção de veículos em 
decorrência destas, considerando o teor da Lei Federal n" 6830. de 22/9/80. e 
do art. 262 do Código de Trânsito Brasileiro. Colocados em votação, são • " 
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estes requerimentos aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros 
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 27de outubro de 1999. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Doutor Viana - Chico Rafael -

Sebastião Navarro Vieira. 
ATA DA 11• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 
Às dez horas e trinta minutos do dia vinte e sete de outubro de mil 

novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Errnano Batista, Antônio Júlio, Agostinho Silveira, Eduardo 
Daladier. lrani Barbosa e Paulo Piau, membros da supracitada Comissão .. 
Registra-se a presença dos Deputados Alberto Pinto Coelho, Antônio Carlos 
Andrada e Eduardo Hermeto. Havendo número regimental. o Presidente, 
Deputado. Erma no Batista, declara aberta a reunião 'e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Paulo Piau, dispensa a leitura da ata 
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros 
presentes, O Presidente, Deputado Ermano Batista, informa que a reunião se 
destina a debater, em audiência pública, o Projeto de Resolução n° 578/99, 
da Mesa da Assembléia e apreciar matéria constante na pauta. Passa-se à 
fase de discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à 
apreciação do Plenário da Assembléia. Submetido a discussão e votação, é 
aprovado o parecer que conclui pela constitucionalidade, pela juridicidade e 
pela legalidade do Projeto de Lei n° 613/99 na forma do Substitutivo n° 1 
(relator: Deputado Ermano Batista). Esgotada a matéria da Ordem do Dia, a 
Presidência tranforma esta parte da reunião em audiência pública e registra a 
presença dos seguintes convidados: Adilson de Brito, representante dos 
funcionários da Assembléia; Solange Ferreira, ex-Diretora Administrativa e 
Financeira da Casa e Adair Ribeiro Vida!, representante-dos funcionários do 
Quadro de Recrutamento Amplo da Assembléia, a quem convida para 
tomarem assento à Mesa. A Presidência concede a palavra, inicialmente, ao 
Deputado Antônio Carlos Andrada, autor do requerimento que motivou o 
convite. Abertos os debates, fazem uso da palavra todos os Deputados 
presentes, registrando-se amplo debate 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 . 
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Sala das Comissões, 28 de outubro de 1999. 
Ermano Batista, Presidente - Maria Tereza Lara - Agostinho Silveira -

Antônio Júlio- Eduardo Daladier- Paulo Piau. 
ATA DA 22• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E 

RECURSOS NATURAIS 
Às quinze horas do dia vinte e sete de outubro de mil novecentos e noventa 

e nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Maria José 
Haueisen, Adelino de Carvalho e Antônio Roberto, membros da supracitada 
Comissão. Está presente, também, o Deputado Carlos Pimenta. Havendo 
número regimental, a Presidente, Deputada Maria José Haueisen, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Antônio Roberto, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada 
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidente passa à discussão e à votação de proposições sujeitas à 
apreciação do Plenário e, logo após, procede à leitura de seu parecer sobre o 
Projeto de Lei n° 528/99. Na fase de discussão, fazem uso da palavra os 
Deputados Carlos Pimenta, Adelino de Carvalho e Antônio Roberto. 
Submetido a votação, é aprovado· o parecer com as Emendas nos 2 a 4, da 
Comissão de Constituição e Justiça, e a Subemenda n° 1, da Comissão de 
Meio Ambiente e Recursos Naturais, à Emenda no 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça. Em seguida, o Deputado Antônio Roberto procede à 
le~ura do Parecer para o 1 o Turno do Projeto de Lei n° 543/99, do Deputado 
Cabo Morais, mediante o qual conclui pela aprovação da matéria. Colocado 
em discussão e votação, é o parecer aprovado. Ato contínuo, a Presidência 
passa à discussão e à votação de proposições que dispensam a apreciação 
do Plenário. O Presidente submete a votação os Requerimentos n°S 804 e 
805/99, os quais são aprovados. A seguir, são aprovados os seguintes 
requerimentos: do Deputado Antônio Roberto em que solicita seja realizada 
audiência pública da Comissão para se analisar e debater a criação de uma 
área de lavra garimpeira no Município de Rio Piracicaba, no local denominado 
córrego dos Anjos, como forma de se evitar conflitos entre os requerentes dos 
direitos minerários e os garimpeiros autônomos, que, após descobnrem ah 
ocorrência de águas-marinhas, ocupam o local, e do Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva em que solicita seja realizada audiência pública para se debater o 
Projeto de Lei n° 569/99, de sua autoria, que propõe a criação d~ Semana da 
Água, e as conseqüências da criação da Agência Nacional da Agua - ANA -
para o Estado de Minas Gerais. 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 
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encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 3 de outubro de 1999. 
Cabo Morais, Presidente - Maria José Haueisen - Antônio Roberto - Fábio 

Avelar. 
ATA DA 23• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE 

Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e oito de outubro de mil 
novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Edson Rezende, César de Mesquita, Adelmo Carneiro Leão e 
Carlos Pimenta, membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Edson Rezende, declara aberta a reunião 
e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Carlos Pimenta, 
dispensa a leitura 'da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos ·membros presentes. O Presidente, Deputado Edson Rezende, 
passa a discussão e votação de proposições sujeitas à apreciação do 
Plenário da· Assembléia. O Presidente redistribui o Projeto dé Lei n° 503/99 ao 
Deputada·· Carlos Pimenta, que emite parecer mediante o qual conclui pela 
aprovação da matéria com as Emendas n°s 1 e 2, da Comissão de Justiça, e 
n° 3, do relator. 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 da ·Assembléia. O Presidente apresenta 
o Requerimento n° 801/99. Fazem uso da palavra, para encaminhar a 
votação, os Deputados Carlos Pimenta e Adelmo Carneiro Leão. Submetido a 
votação, é o requerimento aprovado. A Presidência informa que a reunião se 
destina a analisar a conjuntura atual das escolas médieas. A seguir, o 
Presiderlle convida para tomarem assento à mesa os seguintes convidados: 
Srs. Marcos Barato Viana, Diretor da Faculdade de· Medicina da UFMG; 
ltagiba de Castro Filho, ex-Diretor do Hospital das Clínicas de Montes Claros; 
Sebastião Helvécio, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora; José 
OI indo Duarte Ferreira, Diretor da Faculdade de: Medicina de Juiz de Fora; 
José Guerra Lages, Presidente da Associação Médica de Minas Gerais; 
Jésus Fernandes, Vice-Presidente do Conselho Regional de Medicina - CRM 
-e Secretário-Geral do Sindicato dos Médicos,· representando o Presidente do 
CRM e o Presidente do Sindicato dos Médicos. O Deputado Edson Rezende 
explica o motivo que o levou a fazer tal convite. A Presidência passa, na 
ordem :mencionada, a palavra aos convidados. O Sr. ltagiba faz sua 
exposição, que é ilustrada com transparências. Participam dos debates todos 
os parlamentares e convidados presentes, conforme consta nas notas 
taquigráfieas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a, 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a f 

~~~----------------------------------~--------__J 

li 

li 

li 
I, 
' 

I, 



·i' 
,, 

804 
reunião extraordinária das 14h30min, com a finalidade de se discutirem os 
efeitos da Lei n° 13.315, de 21/9/99, que institui, no Estado de Minas Gerais, 
a Semana Estadual de Promoção da Saúde Bucal, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 

Safa das Comiss&ls, 21; -~'~outubro de 1999. __ . ·- . -.: . ·. . . , 
Edson Rezende Presidente- César de Mesquita- Elbe Brandão. 

ATA DA 20• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 
CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA .. , . _ _. . __ _ 

Às dez horas do dia três de novembro de mil novecentos e noventa e noye, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sebastião Costa,- Dalmo 
Ribeiro Silva e Agostinho Patrús (substituindo este ao, Deputado, Antônio 
Carlos Andrada, por indicação da Liderança do PSDB), membros_ da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Dep~tado 
Sebastião Costa, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovaçao de 
requerimento do Deputado Agostinho Patrús, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a 
apreciar a matéria constante na pauta. O Deputado Dalmo Ribeiro Silva lê a 
seguinte correspondência: telegramas de cidadãos de Araxá solicitando o 
direito à reeleição da atual diretora da Escola Estadual Delfim Moreira desse 
município; ofício do Sr. Antônio José Machado Rocha, Presidente da Câmara 
Municipal de Paracatu, encaminhando denúncia contra o Prefeito Municipa! 
desse município; ofício do Sr. Murílio Hingef, Secretário da Educação, 
informando o recebimento de R$6.085.537,26 do FNDE, correspondente à 
sétima parcela; ofício do Sr. Paulo Rogério dos Santos, Presidente da 
Câmara Municipal de Juiz de Fora, encaminhando representação de repúdio 
pelo art. 8°, § 5°, inciso 11, da Resolução n° 154, de 1999, da Secretaria da 
Educação; carta da Sra. Marlene Caproni Nogueira, Diretora do CESU t!_e 
Machado, solicitando o apoio da Comissão para permitir a aplicação pelos 
CESUs dos exames de banca e massa; e carta da Sra. Leila Márcia 
Gonçalves encaminhando denúncia contra a Escola Estadual Padre 
Eustáquio, de Belo Horizonte, pelo tratamento dispensado à sua filha Layla. O 
Presidente comunica que na última reunião foi aprovado requerimento. do 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja acatado o pedido dos 
CESUs. Determina, ainda, que a assessoria providencie os requenmentos a 
serem dirigidos ao Secretário da Educação, quanto às denuncias _do 
Presidente da Câmara Municipal de Paracatu e da Sra. Leila Márcia 
Gonçalves. A seguir, o Presidente designa os Deputados Antônio Carlos 
Andrada, José Milton e João Pinto Ribeiro, respectivamente, relatores dos I 
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Projetos de Lei n°s 357, 577 e 587/99. Esgotada a matéria destinada à 1• 
Parte da reunião, o Presidente passa à 1 • Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de proposições sujeitas à 
apreciação do Plenário. Na ausência do Deputado Antônio Carlos Andrada, 
relator do Projeto de Lei n° 499/99, o Presidente redistribui a matéria ao 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que emite parecer mediante o qual conclui por 
sua aprovação, com as Emendas n°s 1 a 4, da Comissão de Constituição e 
Justiça e com a Emenda n° 5, que apresenta. Submetido a discussão e 
votação, é aprovado o parecer. Na ausência do Deputado João Pinto Ribeiro, 
relator do projeto de Lei n° 521/99, o Presidente redistribui a matéria ao 
Deputado Agostinho Patrús, que emite parecer mediante o qual conclui por 
sua aprovação com a Emenda n° 1, que apresenta. Submetido a discussão e 
votação, é aprovado. o parecer. Da mesma forma, verificada a ausência do 
Deputado João Pinto Ribeiro, relator do Projeto de Lei no 536/99, o Presidente 
redistribui a matéria ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que emite parecer 
mediante o qual conclui por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1, da 
Comissão de Constituição e Justiça. Submetido a discussão e votação, é 
aprovado o parecer. Dando prosseguimento, o Presidente passa à 2• Fase da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições não 
sujeitas à apreciação do Plenário. Submetido a discussão e votação, é 
aprovado o Projeto de Lei n° 558/99 (relator: Deputado José Milton). A seguir, 
o Presidente submete a votação; e são aprovados, os Requerimentos n°s 
822, 826, 827, 828 e 831/99. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 10 de novembro de 1999. 
Sebastião Costa, Presidente- Maria Tereza Lara- Antônio Carlos Andrada-

José Milton. . _ 
ATA DA 23• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇAO 

PÚBLICA 
Às dez horas do dia três de novembro de mil novecentos e noventa e nove, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Jorge Eduardo de 
Oliveira, Doutor Viana, Agostinho Patrús, Arlen Santiago, Chico Rafael e 
Sargento Rodrigues, membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, declara aberta 
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Doutor 
Viana, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A reunião se. 

I 

~~-----------------=~------------------------------~ 



1·1 

1: 

I 
I 

' 

806 
destina a apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se à 1" Fase_ da 
Ordem do Dia com a discussão e a votação de pareceres sobre propos1çoes 
sujeitas à apr~iação do Plenário da Assembléia. Continua em discussão, no 
1o turno, 0 parecer do relator, Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, sobre o 
Projeto de Lei n° 453/99, de autoria do Governador do Estado, o qual c~nclu1 
pela aprovação do projeto com as Emendas n°S 3 e 4, _da c;:om1ssao de 
Constituição e Justiça; 5 e 6, da Comissão de Administraçao P~blica; e pela 
rejeição das Emendas n°s 1 e 2, da Comissão de ConstltUI~o . .e Just1ça. 
Encerrada a fase de discussão, é o parecer colocado em votaçao e !'Jprovado. 
o Presidente informa que continua em discussão, no 1° turno, o parecer do 
relator, Deputado Arlen Santiago, sobre o Projeto de Lei n° _:>07:99, o qual 
conclui pela rejeição da matéria. Encerrada a fase de d1scussao, e o parec~r 
colocado em votação e aprovado. Na ausência do Deputado Sebast•ao 
Navarro Vieira, relator do Projeto de Lei n° 583/99, de autoria do Governador 
do Estado, o Presidente redistribui a matéria ao Deputado ChiCO Rafael, que, 
na oportunidade, solicita prazo regimental p~ra emitir o s~u parecer. Pa~sa-se 
à 3" Fase da Ordem do Dia com a discussao e a votaçao de propos~ço~s da· 
Comissão. o Deputado Jorge Eduardo de Oliveira passa a Pres1denc1a ~o 
Deputado Doutor Viana e apresenta requerimento em ~ue sol1c1ta a reali~çao._ 
de reunião conjunta da Comissão com as Co~~ssoes de Co~st1twçao e 
Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentana, com a finalidade de se 
apreciar 0 Projeto de Lei Complementar n° 18/9g, no 1 o turno: Colocado em 
votação, é o requerimento aprovado. O Deputado Douto: V1ana retorna a 
Presidência ao Deputado Jorge Eduardo de Oliveira. Cumpnda a finalidade da 
reunião 0 Presidente agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membr~s da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 10 de novembro de 1999. . 
. Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Ch~co Rafael - Arlen Sant1ago .-
Doutor Viana - Sargento Rodrigues - Sebast1ao Navarro V1e1ra - Agostinho 

Patrús. - TE E 
ATA DA 23" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSAO DE MEIO AMBIEN 

RECURSOS NATURAIS 
Às quinze horas do dia três de novembro de mil novecentos e n~venta. _e 

nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Cabo Morais, Mana 
José Haueisen, Antônio Roberto e Fábio Avelar, membros da supracitada 
Comissão. Está também presente o Deputado Edson Rezende. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Cabo Morais, declara abert_a a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Antomo 
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Roberto, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente, 
Deputado Cabo Morais, informa que a reunião se destina a tornar público o 
"Diagnóstico de Saúde e Meio Ambiente da Bacia do Rio das Velhas", um 
trabalho do Prof. Marcus Vinicius Polignano e do aluno Paulo Magno do Bem 
Filho, realizado no âmbito do Projeto Manuelzão, para que se estabeleçam 
medidas de recuperação, preservação e conservação desse rio, afluente do 
rio São Francisco e de importância vital para a bacia hidrográfica de Minas 
Gerais. Ato co·ntínuo, o Presidente convida a tomar assento à mesa os Srs. 
Apolo Heringer Lisboa, coordenador do projeto, Marcus Vinicius Polignano, 
Carlos Ribeiro, engenheiro sanitarista, e a representante do Secretário de 
Estado da Saúde, a Sra.· Eva' I rena Kurek. A seguir, a Presidência passa a 
palavr':' ao Sr. Apolo Heringer Lisboa e logo após o Sr. Marcus Vinicius 
Polignano faz a a·presentação do trabalho. Em seguida, fazem uso da palavra 
os Srs. Carlos Ribeiro, Eva lrena Kurek, a Deputada Maria José Haueisen, o 
Deputado Fábio Avelar e o Deputado Edson Rezende, conforme consta nas 
notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece 
a presença dos parlamentares e dos convidados, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 10 de novembro de 1999. 
Cabo Morais, Presidente- Fábio·Avelar- Antônio Roberto. 
ATA DA 19" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às dez horas do dia nove de novembro de mil novecentos e noventa e 

nove, comparecem na Sala das Comissões ·os. Deputados Márcio Cunha, 
Mauro Lobo, Eduardo Hermeto, Olinto Godinho, Rêmolo Aloise e Rogério 
Correia, membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o 
Deputado Márcio Kangussu. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Márcio Cunha, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação 
de requerimento do Deputado Eduardo Hermeto, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovàda e é subscrita pelos membros 
presentes. O Presidente, Deputado Márcio Cunha , informa que a reunião se 
destina a apreciar a matéria da pauta e comunica o recebimento de oficios 
dos Srs. Homero Ferreira Diniz, Superintendente de Negócios da CEF; José 
Pereira Silva, Diretor Substituto do Departamento de Gestão do Fundo 
Nacional de Assistência Social; Lacy Carlos Dias, Presidente da Câmara 
Municipal de Santa Luzia; Welingtoil Landim; Presidente da Assembléia 
Legislativa do Ceará; Marcílio Bezerra da Cruz, Vereador à Câmara Municipal 
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de Taquaraçu; Davidson Barbosa, Gerente do Pólo de Desenvolvimento 
Integrado do Norte de Minas; Paulo Rogério dos Santos, Presidente da 
Câmara Municipal de Juiz de Fora, e Reginaldo Bosco. O Presidente informa 
o recebimento das seguintes proposições, bem como os relatores a que 
foram distribuídas: em 2° turno: Projetos de Lei n°s 93, 517 e 119/99 
(Depuiado Rogério Correia); 110 e 455/99 (Deputado Olinto Godinho); 134 e 
7S/99 (Deputado Mauro Lobo); 279199 (Deputado Eduardo H:>rmeto); e em 1° 
turno Projetos de Lei n°s 283199 (Deputado Rogério Correia); 507, 593 e 
559/99 (Deputado Rêmolo Aloise); 499199 (Deputado Olinto. Godinho) e; 
Projeto de Lei Complementar n° 18199 (Deputado Rêmolo Aloise). Passa-se~ 
1•.Fase de Ordem do Dia, com a discussão e votaçâo de pareceres SUJeitos a 
apreciaçâo do Plenário. O Presidente informa que continua em discussão O• 
parecer do relator, Deputado Eduardo Hermeto, que conclui pela aprovaçâo, 
em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 328/99 na forma do Substitutivo n° 1, que 
apresenta. O Deputado Rogério Correia apresenta requerimento solicit~nd~ o 
adiamento da discussão do parecer por cinco dias. Colocado em votaçao, e o· 
requerimento aprovado. Continua também em discussão o parecer do relator, 
Deputado Rogério Correia, o qual conclui pela rejeiçâo do Projeto de Lei no 
440199. Encerrada a discussão e colocado em votaçâo, é o parecer aprovado, 
com votos contrários dos Deputados Rêmolo Aloise e Mauro Lobo. A seguir, 
após discussão e votaçâo, cada um por sua vez, são aprovados os pareceres 
pela aprovaçâo dos Projetos de Lei n°S 365199 na forma do Substitutivo ~o 1, 
da Comissão de Constituiçâo e Justiça (redistribuído ao Deputado Marc1o 
Cunha), e 395199 com as Emendas n°s 1 a 3, da Comissão de Constituiçâo e 
Justiça, 4, da Comissão de Administraçâo Pública, e 5, que apre_:;enta 
(relator: Deputado Mauro Lobo). Cumprida a finalidade da reumao, 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, 11 de novembro de 1999. 
Márcio Cunha Presidente- Mauro Lobo- Sebastião Navarro Vieira. 

ATA DA 5a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO 

Às nove horas e trinta minutos do dia dez de novembro de mil novecentos e 
noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Ambrósio Pinto, Eduardo Brandão, Aílton Vilela e José Henrique, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental e estando presentes, 
também, os Deputados Carlos Pimenta, Ermano Batista, Antõnio Andrada, 
Márcio Kangussu, José Braga e Edson Rezende, o Presidente, Deputado 
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Ambrósio Pinto, declara aberta a reumao e, em virtude da aprovaçâo de 
requerimento do Deputado Eduardo Brandão, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. O Presidente informa que a reunião, a ser realizada em 
caráter de audiência pública, se destina a discutir a previdência municipal, 
visando obter esclarecimentos sobre a intençâo manifestada pelo INSS de 
bloquear o fundo de participaçâo dos municípios que optaram pelo regime 
próprio de previdência. A Presidência registra a presença dos Srs. Afonso 
Ligório de Faria, Superintendente do INSS em Minas Gerais; Sílvio Grossi, 
Superintendente da Associação Mineira de Municípios; Laura Maria 
Fernandes Dias, advogada especialista em Direito Previdenciário; Aloysio 
Dias Duarte, Assessor Jurídico e representante do Presidente do IPSEMG; 
Gilson Liboeiro, Prefeito Municipal de Codisburgo e Presidente da ASPEMG, 
e os ··convida · a tomar assento à mesa. A Presidência registra, ainda, a 
presença dos Srs. Mateus Vieira, 'Prefeito Municipal de Guidoval e Vice-
Presidente da ASPEMG; Márcio Gomes e Adelmo Batista Lessa, 
respectivamente, Prefeitos Municipais de ltamarandiba e do Serro; e T eófilo 
Barbosa Neto, Prefeito Municipal de Setubinha e Presidente da AMUC; 
Prefeitos, Presidentes de associações microrregionais e Vereadores. O 
Deputado Ambrósio Pinto, autor do requerimento que deu origem a esta 
reunião, tece seus comentários iniciais, e, a seguir, o Sr. Afonso Ligório de 
Faria, Superintendente do INSS em Minas Gerais, expõe sobre o tema em 
questão. Encerrada essa fase, Deputados e convidados se envolvem em 
amplo debate, durante o qual o expositor responde às perguntas formuladas 
pelos debatedores. O Presidente tece suas considerações finais e informa 
que os assuntos tratados na reunião se encontram registrados nas notas 
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião; a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares e dos convidados,' convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sàla das Comissões, 16 de novembro de 1999. 
Ambrósio Pinto, Presidente- Eduardo Brandão- Aílton Vilela. 
ATA DA 12• REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às dezenove horas e quinze minutos do dia onze de novembro de mil 

novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Márcio Cunha, Mauro Lobo e Sebastião Navarro Vieira, membros 
da supracitada Comissão. Nos termos do § 3° do art. 125 do Regimento 
Interno, o Presidente, Deputado Márcio Cunha, declara aberta a reunião •.e 
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solicita ao Deputado Mauro Lobo que proceda à leitura da ata da reunião 
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. O 
Presidente informa que a reunião se destina a debater com os conv1dados o 
Projeto de Lei n° 51199, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, que cria o _ 
Código de Defesa do Contribuinte do Est~do de Minas Gerais .. A seguir, 
convida a compor a mesa os Deputados e os Srs. Geraldo Lwz Bnnatb, 
Presidente da AFFEMG; José Aparecido de Pádua, Presidente d() ; 
SINDFISCO; Euler da Cunha Peixoto, professor da UFMG; Robson Braga d!;' , 
Andrade, Presidente da Comissão de Assuntos Legislativos da FIEM_G, e a , 
Sra. Adalgiza Maria da Silva, do CDL-BH. A seguir, o Pre~idente pas~a _a 
palavra ao Deputado Sebastião Navarro Vieira, que procede a sua expos1çao 
sobre o projeto em debate. Registra-se a presença do Deputado Paulo P1au. 
A seguir, fazem uso da palavra, cada um por sua vez, os dema1s 
componentes da Mesa. O Deputado Márcio Cunha registra a presença do Sr. 
Manoel Bemardes, Presidente do CDL-BH, a quem convida a compor a 
mesa. Na fase dos debates, faz uso da palavra o Sr. Gilberto Fajoli, 
Presidente da União dos Varejistas de Minas Gerais, conforme consta nas 
notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece 
a presença dos parlamentares e dos convidados, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 16 de novembro de 1999. 
Márcio Cunha, Presidente - Miguel Martini- Rogério Correia- Olinto 

Godinho- Mauro Lobo. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 575199 

Comissão de Saúde 
Relatório 

De autoria do Deputado Bené Guedes, o projeto de lei em tela visa declarar 
de utilidade pública o Hospital Comunitário de Laranjal, com sede no 
Município de Laranjal. _ . _ 

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Const1twçao e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legali~ade na 
forma proposta, e, a seguir, foi encaminhada a esta Com1ssao par: 
deliberação conclusiva em turno único, conforme preceitua o art. 103, I, "a , 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A referida entidade tem por objetivo prestar, segundo suas possibilidades, 
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· assistência hospitalar e ambulatorial aos enfermos. A realização de debates, 

congressos, seminários e a contribuição para o des~nvolvimento da pesquisa 
científica também fazem parte de suas finalidades. E o seu trabalho, portanto, 
necessário e relevante para a comunidade de Laranjal, o que justifica a 
declaração de sua utilidade pública. 

Conclusão 
Em vista do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 575/99 

na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 16 de novembro de 1999. 
Carlos Pimenta, relator. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI W 583199 
' Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária . 

Relatório-
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe tem por· 

objetivo supnm1r a cobrança da contribuição previdenciária para 
aposentadoria de servidor estadual inativo. 

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela. 
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria e 
apresentou ao projeto as Emendas n°s 1 a 5. 

Posteriormente, a Comissão de Administração Pública opinou pela 
aprovação do projeto com as Emendas n°s 1, 2, 3, e 5 e propôs a Subemenda 
n° 1 à Emenda n° 4. 

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

Fundamentação 
Anteriormente, a aposentadoria dos servidores do Estado era totalmente 

custeada pelos cofres públicos. A Lei n° 12.278, de 2917196, retirou do Estado 
parte desse ônus, instituindo a contribuição previdenciária para custeio parcial 
de aposentadoria, no valor correspondente a 3,5% da remuneração, e devida 
por servidor ativo e inativo. O projeto em pauta visa a dispensar o aposentado 
desse pagamento. 

A arrecadação do Estado com essa contribuição é da ordem de 
R$13.000.000,00 por mês; desse total, cerca de R$6.000.000,00 por mês 
correspondem ao valor pago pelos aposentados. Sendo esse valor suprimido, 
a arrecadação com a contribuição previdenciária cairia para R$7.000.000,00 
por mês, o que aumentaria o descompasso entre receita e despesa. A folha 
de pagamento de inativos soma R$180.000.000,00 por mês, o que 
corresponde a cerca de 40% das despesas com pessoal e, 
aproximadamente, a 25% da receita corrente líquida do Estado . 

~~-----------------------------------------------------J 
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A situação previdenciária do Estado é grave. Ademais, a situação das 

finanças do Estado é precária. Ao dispensar a contribuição dos inativos, esse 
quadro se. tornaria mais desfavorável ainda. Todavia, o Supremo Tribunal 
Federal decidiu que é inconstitucional a cobrança de contribuição dos 
aposentados no âmbito federal, pelo fato de a Constituição não autorizá-la. 
Por analogia, lei estadual que disponha sobre essa matéria seria, também, 
inconstitucional. • · _ . " 

Assim, por mais desfavorável que seja o aspecto financeiro,· não podemos 
tolerar uma lei virtualmente inconstitucional. A Carta Magna deve prevalecer 
sobre os aspectos econômicos. Segundo Manoel Gonçalves Ferreira Filho, "A-
Constituição rígida é a lei suprema. É ela a base da ordem jurídica e a fonte 
de sua validade. Da superioridade da Constituição resulta serem viciados 
todos os atos que com ela conflitam". 

Também entendemos que a previdência tem um caráter social, no contexto 
de uma política social e, embora o equilíbrio financeiro seja importante e , 
desejável, não pode ser o único critério a nortear as decisões do poder 
público. 

Como o Poder Executivo é o próprio autor do projeto, entendemos que é 
seu desejo abrir mão dessa receita e que ele encontrará meios de substituí-la, 
quer com aumento de receita, quer com corte de despesas. 

Quanto à devolução dos valores já cobrados, entendemos que é uma 
medida justa, mas deveria ser postergada, tendo em vista a inexistência de 
recursos. Ela geraria uma despesa da ordem de R$200.000.000,00. Ademais, 
emendas que aumentam despesa em projetos de iniciativa do Governador do 
Estado são inconstitucionais, nos termos do art. 68, inciso I, da Constituição 
mineira. Assim, opinamos pela rejeição das Emendas n°s 4 e 5 e da 
Subemenda n° 1 à Emenda n° 4. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1 o turno, do Projeto de 

Lei· n° 583/99 com as Emendas n°s 1, 2 e 3 e pela rejeição das Emendas nos 
4 e 5 e da Subemenda n° 1 à Emenda n° 4. 

Sala das Comissões, 16 de novembro de 1999. 
Márcio Cunha, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Rogério Correia - Olinto 

Godinho (voto contrário à Subemenda n° 1) - Miguel Martini (voto contrário à 
Subemenda n° 1)- Mauro Lobo (voto contrário à Subemenda no 1 ). 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR No 

18/99 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
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De autoria da Mesa da Assembléia Legislativa, o Projeto de Lei 

Complementar n° 18/99 extingue o Fundo de Previdência Complementar do 
Servidor da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais- PRELEGIS. 

No 1 o turno, o projeto foi aprovado na forma do Substitutivo n° 1. 
Agora, volta a matéria a esta Comissão a fim de ser examinada para o 2° 

turno, nos termos do § 2° do art. 184 do Regimento Interno. Ao final, 
apresentamos a redação do vencido, que segue anexa e é parte deste 

. 'l ~ : . . . 
parecer. ~~, · '; _., ; _, ;:·-> 

· Fundamentação 
As comissões ouvidas· no 1° turno salientaram a conveniência da extinção 

do PRELEGIS, por estar sobejamente demonstrada a desnecessi9ade de sua 
existência! . : . : _·· 

De fato, se o fundo tem por_ finalidade a complementação das pensões d?s 
servidores do Legislativo e: por exigência constitucional, o pagamento de tais 
benefícios deve ser realizado de form·a integral pelos cofres públicos, não há 
justificativa para que se mantenha"o fundo, com ónus para· o Tesouro do 
Estado; algumas emendas, contudo, fazem-se necessárias pelos motivos que 
passamos a expor. 

A Emenda n° 1 visa à constituição de uma Comissão composta por quatro 
Deputados indicados paritariamente pelas Lideranças da Maioria e da Minoria 
para acompanhar o processo de liquidação do PRELEGIS. . 

A Emenda n° 2, incidente sob o "caput" do art. 4°, tem por objetivo, 
exclusivamente, tornar mais clara a redação do dispositivo porque os valores 
correspondentes à reserva de beneficios concedidos e a conceder, na 
realidade, passam a integrar o patrimônio do IPLEMG somente após a 
entrada em vigor da lei. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei Complementar no 

18/99, em 2° turno, na forma do vencido no 1° turno com as Emendas n°s 1 e 
2, a seguir apresentadas. 

EMENDA N° 1 
Acrescente-se ao art. 2° o seguinte parágrafo único: 
"Art.' 2°- ............................................. .. 
Parágrafo único - A Mesa da Assembléia Legislativa constituirá uma 

Comissão" integrada por quatro Deputados," indicados paritariamente pela 
liderança da Maioria e pela Liderança da Minoria, para acompanhar o 
processo de liquidação do PRELEGIS:". 

EMENDA N°2 
Dê-se ao "caput" do art. 4° a seguinte redação: 

<~------------------------------------------------J 
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"Art. 4° - Passam a integrar o patrimônio do IPLEMG, para cumprimento do 

disposto no § 4° do art. 1°, os valores correspondentes à reserva para 
beneficios concedidos e a conceder, provenientes de recursos patrimoniais 
do PRELEGIS, definida mediante cálculo atuarial aprovado pela Mesa da 
Assembléia.". 

RedaçãÕ do Vencido no 1 o Turno , .. "" ·' t ~ , ;; 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 18/99 . , ,,. 

Extingue o Fundo de ·Previdência Complementar do Servidor da Secretaria 
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais - PRELEGIS. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: . 
Art. 1°- Fica extinto o Fundo de Previdência Complementar do Servidor. da. 

Secretaria da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais- PRELEGIS •.. 
-, criado pela Deliberação da Mesa n° 287, de 28 de novembro de 1984, e 
regido pela Lei n° 11.263, de 29 de outubro de 1993, mantidos, na forma da 
legislação citada, os beneficios vigentes na data de entrada em vigor desta 1 
lei, bem como aqueles benefícios que, embora ainda não concedidos, vierem 
a ser requeridos pelos beneficiários de contribuintes falecidos até a data de .j 
extinção do PRELEGIS, e assegurado, nos termos do art. 5°, à Assembléia " 
Legislativa, aos contribuintes e aos ex-contribuintes o rateio da parcela 
patrimonial excedente à reserva de que trata o art. 4° desta lei. 

§ 1° - Consideram-se ex-contribuintes, para os efeitos desta lei, o ex- ·" 
servidor, o servidor ativo, ou inativo, que se tenham desligado do PRELEGIS 
e não tenham obtido a devolução de sua contribuição, bem como o servidor 
contribuinte falecido que não tenha beneficiário que percebeu ou perceba 
beneficios do PRELEGIS. 

§ 2° - Não terão direito ao rateio de que trata o "caput" deste artigo aqueles 
que tenham recebido ou estejam recebendo benefícios do PRELEGIS. . . 

§ 3° - Aqueles que acumulam a condição de contribuinte em nome propno 
com a de beneficiário de terceiro ficam excluídos da vedação de que trata o§ . 
2°, no que se refere a sua contribuição em nome próprio. 

§ 4°- Os pagamentos dos benefícios mencionados no art. 1° passam a ser 
de responsabilidade do Instituto de Previdência do Legislativo do Estado de. 
Minas Gerais - IPLEMG -, que assumirá todos os direitos e as obrigações 
deles decorrentes, mediante a transferência dos recursos determinados na 
reserva técnica atuarial correspondente, na forma desta lei, procedendo-se às. · 
adequações necessárias no Regulamento dessa autarquia. 

Art. zo - O liquidante do PRELEGIS será nomeado pela Mesa da 
Assembléia Legislativa. 

Art. 3°- Compete ao liquidante: 
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1 -administrar o patrimônio oriundo do PRELEGIS, aplicando seus recursos 

financeiros em instituições financeiras oficiais federais; 
11 - promover o levantamento do montante das contribuições recolhidas ao 

PRELEGIS pelos contribuintes e pelos ex-contribuintes, individualmente, e 
pela Assembléia Legislativa, desde a data da criação do Fundo até a data de 
entrada em vigor desta lei complementar; 

111 - promover o rateio, na forma do ari. 5° e em prazo não superior a 
sessenta dias contado da data da extinção do PRELEGIS, tendo por base de 
cálculo os valores recolhidos pelos contribuintes, pelos ex-contribuintes e pela 
Assembléia Legislativa ao Fundo, conforme definido em cálculo atuarial; 

IV - recolher ao Tesouro Estadual, à conta da Assembléia Legislativa, os 
saldos bancários remanescentes. 

§ 1° - A liquidaÇão do PRELEGIS terá início no primeiro 'dia útil após a 
extinção do Fundo e será realizada no prazo de cento e vinte dias contado da 
data de publicação desta lei complementar, prorrogável por noventa dias, 
mediante solicitação fundamentada do liquidanie, aprovada pela· Mesa da 
Assembléia. " 

§ 2° - A responsabilidade do liquidante cessará com a aprovação das 
contas finais pela Mesa da Assembléia, que terá o prázo de ·trinta dias 
contado de seu recebimento, para fazê-lo. 

§ 3°- A ordenação de despesa, na fase de liquidação, caberá ao liquidante, 
em conjunto com um membro da Mésa da Assembléia, por ela designado. 

Art. 4° - Integram o patrimônio do IPLEMG, para cumprimento do disposto 
no § 4° do art. 1°, os valores correspondentes à reserva de benefícios 
concedidos e a conceder, proveniente de recursos ·patrimoniais do 
PRELEGIS, definida mediante cálculo atuarial aprovado pela Mesa da 
Assembléia. 

Parágrafo único - A reserva mencionada no "caput" deste artigo será 
calculada pelos valores previstos de despesas a realizar com a manutenção 
dos benefícios concedidos pelo PRELEGIS até a data de extinção dos 
benefícios. 

Art. 5° - Observado o disposto no art. 1° desta lei complementar, o saldo 
remanescente dos recursos patrimoniais do PRELEGIS, descontada a 
parcela para constituição da reserva de que trata o art. 4°, serà rateado entre 
os contribuintes, os ex-contribuintes e a Assembléia Legislativa, garantindo 
aos contribuintes e aos ex-contribuintes o rateio desse saldo remanescente 
até o limite com que cada um contribuiu efetivamente ao PRELEGIS, 
monetariamente atualizado, e à Assembléia Legislativa o restante. 

Parágrafo único- Para fins do rateio de que trata o "caput" deste artigo e da. 
' 
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definição da contribuição individual monetariamente atualizada de cada 
contribuinte, serão calculados: 

I - a soma das contribuições recolhidas ao PRELEGIS, individualmente, 
pelos contribuintes participantes e pela Assembléia Legislativa, desde a data 
da criação do Fundo até 30 de abril de 1999, atualizadas monetariamente, até 
a data de entrada em vigor desta lei complementar, mês a mês, pela variação 
do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna - IGP - DI , divulga~do pela 
Fundação Getúlio Vargas; _ _ _ c _ _ _ _ __ ~ -__ , _. 

11- a soma das contribuições efetuadas pelo servidor no período de 1~,de0 
maio de 1999 até a data de entrada em vigor desta lei, acrescidas dos, 
respectivos rendimentos obtidos nesse período; 

111 - o somatório individual dos valores apurados nos termos dos incisos I e 
11 deste parágrafo único, para fins de fixação do limite de participação de cada 
contribuinte e ex-contribuinte no rateio do saldo remanescente de que trata o 
"caput" deste artigo. 

Art. 6°- Caberá ao IPLEMG receber, como parte da composição da reserva 
técnica de que trata o art.4° , pelo valor de mercado, segundo avaliação 
prévia, os seguintes bens imóveis: lotes 3 e 4 da Quadra 11-A da 12• Seção 
Urbana de Belo horizonte, situados na Rua Matias Cardoso esquina com a 
Rua Araguari, no Bairro Santo Agostinho. 

Art. 7° - Continuarão a ser descontados dos beneficios mantidos na forma 
do art. 1 o desta lei os percentuais de que trata a alínea "a" do inciso I do art. _ 
9° da Deliberação da Mesa n° 2a7, de 2a de novembro de 1984, observada a 
norma de atualização de valores do art. ao da Lei n° 11.363, de 29 de 
dezembro de 1993. 

Art. ao- As dotações orçamentárias do PRELEGIS serão transferidas para o, 
orçamento do Instituto de Previdência do Legislativo do Estado de Minas-
Gerais - IPLEMG. 

Art. 9° - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial à 
Assembléia Legislativa, para atender ás despesas de rateio do saldo 
remanescente de que trata o art. 5° desta lei complementar, até o limite de 
40% (quarenta por cento) do valor do total do ativo constante no balancete 
mensal do PRELEGIS referente ao mês de setembro deste exercício 
financeiro. 

Art. 1 O -A Assembléia Legislativa se responsabilizará pelo equilíbrio atuarial 
do instituto responsável pelo pagamento de benefícios previdenciários de 
seus membros, conforme dispõe o inciso XXXVI do art.62 da Constituição do 
Estado. 

Art. 11 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar à 
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Assembléia Legislativa até o limite de 60% (sessenta por cento) do valor do 
total do ativo constante no balancete mensal do PRELEGIS referente ao mês 
de setembro deste exercício financeiro. 

Art. 12 - A Mesa da Assembléia Legislativa adotará as providências 
necessárias à aplicação desta lei. 

Art. 13- Esta lei entra em vigor no último dia útil do mês de sua publicação, 
cessando nessa data, para os servidores ativos e inativos e para a 
Assembléia Legislativa, a obrigação de contribuir para o PRELEGIS e 
encerrando-se o ·mandato' da· Diretorii:l, do Conselho' Deliberativo e Fiscal e do 
órgão co-gestor do Fundo. -- _ _ -_._ •· •· :c 

Art. 14- Revogam-se as disposições eni contrário. 
Sala das Comissões, 16 de nov'embrÔ de 1999. < 

Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente -·Sebastião Navarro Vieira, relator-
Chico Rafael - Agostinho Patrús - Arlen Santiago - Doutor Viana - Sargento 
Rodrigues. _ 
PARECER PARA O ZO TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇAO N° 309/99 

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 
Relatório 

De autoria do Deputado Eduardo Brandão, o projeto de resolução em 
epígrafe aprova convênio celebrado em a/4/99 entre os Municípios de Pedro 
Leopoldo e Ribeirão das Neves para modificação de limite territorial. 

A proposição foi aprovada em Plenário, no 1° turno, com as Emendas n°s 1 
e 2, apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça, é retoma a esta 
Comissão para ser objeto de parecer no 2° turno. Segue anexa, como parte 
deste parecer, a redação do vencido. -. 

Fundamentação ·· 
Trata o projeto da aprovação de convênio para permuta parcial de território 

entre os Municípios de Pedro Leopoldo e Ribeirão das Neves, cedendo este 
àquele aproximadamente 1,7km' e recebendo em troca aproximadamente 
2,5km'. ·· 

Conforme foi salientado pelo autor na justificação do projeto, a alteração 
pretendida é pacificamente respeitada pela população dos dois municípios 
envolvidos e conta com a aprovação das respectivas Câmaras de 
Vereadores. Pretende-se, com o projeto, formalizar modificação do limite 
territorial, para atender à legislação vigente, já que o Município de Ribeirão 
das Neves está histórica e geograficamente ligado à área que pretende 
receber por meio da permuta e tem arcado, ao longo do tempo, com as 
responsabilidades administrativas a ela concernentes. 

Não tenao havido fato novo após o parecer para o 1 o turno emitido por esta -

~~----~----------------------------------------~ 
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Comissão, mantemos nosso entendimento favorável à aprovação do projeto. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução no 

309/99 no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno. 
Sala das Comissões, 16 de novembro de 1999. 
Ambrósio Pinto, Presidente - Aílton Vilela, relator - Eduardo Brandã(). 

Redação doVencido no 1° Turno 
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 309/99 ,, 

Aprova convênio celebrado entre os Municípios de Pedro Leopoldo e 
Ribeirão das Neves para modificação de limite territorial. _ 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: . , 
Art. 1 o - Fica aprovado o convênio celebrado em 8 de abril de 1999 entre os 

Municípios de Pedro Leopoldo e Ribeirão das Neves para modificação de 
limite territorial, nos termos do anexo desta resolução. 

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 

Anexo 
(a que se refere o art. 1° da Resolução n°, de de de 1999) 

Termo de Convênio que celebram as municipalidades de Pedro Leopoldo e 
Ribeirão das Neves para permuta de territórios. 

o Município de Pedro Leopoldo, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal, Ademir Gonçalves, brasileiro, casado, engenheiro, identidade no M-
517.676- SSP/MG, inscrito no CPF sob o n° 160.715.576-15, e, de outro lado, 
0 Município de Ribeirão das Neves, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal, Ailton de Oliveira, brasileiro, casado, empresário, identidade no M-
1.959.834 - SSP/MG, inscrito no CPF sob o n° 024.748.916-68, resolvem 
celebrar o presente convênio mediante adoção das seguintes cláusulas e 
condições. 

Cláusula Primeira - Do Objeto 
1.1 - Constitui objeto do presente convênio a formalização da alteração dos 

limites territoriais dos Municípios de Pedro Leopoldo e Ribeirão das Neves, de 
acordo com as respectivas leis municipais n° 2.402, de 29 de dezembro de 
1998 e Lei n° 2.194, de 30 de dezembro de 1998. 

1.2'- A modificação dos limites, objeto do presente instrumento, i~portará 
na permuta formal entre ambos os municípios de uma ar_ea de 
aproximadamente 2,5km2 pertencente a Pedro Leopoldo e de outra area de 
aproximadamente 1,7km' pertencente ao Município de Ribeirão das Neves. 

Cláusula Segunda - Dos Novos Limites . . _ 
2.1 - Os novos limites entre os Municípios de Pedro Leopoldo e R1be1rao 
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das Neves passam a ser os seguintes: "Começa no divisor de águas dos 
córregos do Tijuco e da Mata, no ponto fronteiro às cabeceiras do córrego do 
Ferreirinha; desce por este córrego até sua foz no córrego da Mata, desce por 
este córrego até sua foz no ribeirão das Neves; sobe por este ribeirão até a 
foz do córrego do Barreiro; segue pelo divisor da vertente da margem direita 
do córrego do Barreiro até o seu entroncamento com o divisor de águas do 
córrego do Sítio, na serra do Amola-Foice; contorna as cabeceiras do córrego 
do Sitio ou Cachoeirinha e continua pelo divisor de águas dos córregos das 
Areias e do Sítio até defrontar a cabeceira do córrego do Açude; alcança esta 
cabeceira e desce pelo córrego até a foz de um pequeno afluente da margem 
esquerda, o primeiro a -montante da barragem do açude, sobe por este 
afluente' até. a confluência de seus dois braços formadores, sobe a encosta 
fronteira, iranspõe o divisor de águas e alcança a cabeceira do córrego que 
banha o sítio Areias, descendo por ele até sua foz no ribeirão Areias.". 

Cláusula Terceira- Dos Efeitos Legais do Convênio 
3.1 - A eficácia do presente Convênio fica condicionada à sua aprovação 

pela Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 
62, inciso XXVI, da Constituição do Estado. 

E, para firmeza e validade de tudo quanto freou aqui ajustado, é o presente 
Convênio assinado em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, pelas partes e 
testemunhas presenciais ao ato. 

Pedro Leopoldo/Ribeirão das Neves- MG, 08 de abril de 1999. 
Ademir Gonçalves, Prefeito Municipal de Pedro Leopoldo 
Ailton de Oliveira, Prefeito Municipal de Ribeirão das Neves 
Testemunhas: Carlos Aurélio Andrade do Carmo, M-2.314.863; Ademir 

Eustáquio Vieira, MAER- 170.922. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 433/99 

Comissão de Redação 
O Projeto de Resolução n° 433/99, da Mesa da Assembléia, que aprova as 

contas do Governador do Estado referentes ao exercício de 1997, 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 RESOLUÇÃO N° 433/99 
Aprova as contas do Governador do Estado de Minas Gerais referentes ao 

exercício de 1997 . 

<~--------------------------------------------------~---
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1°- Ficam aprovadas as contas do Governador do Estado referentes ao 

exercício de 1997. 
Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação,_ 
Art. 3° ~ Revogam-se as disposições em contrário. . , .. '· ,, 
Sala das Comissões, 16 de novembro de 1999. . _. 
Elmo Braz, Presidente- Maria Olivia, relatora- Djalma Diniz. . , 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 510/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 510/99, do Deputado César de Mesquita, que cria a 
Medalha Calmon Barreto , 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° 510/g9 
Cria a Medalha Calmon Barreto. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica criada a Medalha Calmon Barreto, que será concedida a 

pessoas físicas ou jurídicas que se tenham dedicado ao desenvolvimento de 
atividades culturais e turísticas no Estado. 

Art. 2° - A cerimônia de entrega da Medalha Calmon Barreto será. realizada 
anualmente, no dia 19 de dezembro, como parte das comemorações do 
aniversário da cidade de Araxá, 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 Calmon Barreto. 

§ 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. 

§ 2° - A relação dos agraciados com a Medalha Calmon Barreto será 
publicada no órgão oficial dos Poderes do Estado. 

Art. 4° - A Medalha Calmon Barreto será administrada por um Conselho 
constituído de um representante de cada um dos seguintes órgãos, indicado 
pelo titular e nomeado pelo Governador do Estado: 

1 -Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais; 
11 - Secretaria de Estado da Cultura; 
111 - Secretaria de Estado do Turismo; 
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IV - Conselho Estadual de Cultura; 
V - Conselho Estadual de Turismo; 
VI - Prefeitura Municipal de Araxá; 
VIl -Câmara Municipal de Araxá; 
VIII- Universidade do Estado de Minas Gerais. 
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§ 1°- O Conselho da Medalha Calmon Barreto elegerá o Presidente, o Vice-
Presidente e o Secretário entre seus membros, de acordo com as normas 
estabelecidas por seu regimento. 

§ 2° - O Prefeito Municipal de Araxá será o Presidente de Honra do 
Conselho, sem direito a voto. · . 

§ 3° - Os membros do Conselho não serão remunerados pelo exercício do 
cargo. 

Art. 5°- Compete ao Conselho da Medalha Calmon Barreto: 
I - elaborar seu regimento; 
11 - aprovar o nome dos 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. 
§ 1 o - Constarão no regimento do Conselho as especificações de tamanho e 

desenho da medalha e do diploma, bem como as condições e 
particularidades de sua concessão. 

§ 2°- A concessão da medalha será aprovada pelo voto secreto da maioria 
absoluta dos membros do Conselho. · · 

§ 3° - O "quorum" para deliberação do Conselho é de um terço de seus 
membros. 

Art. 6°- O Conselho da Medalha Calmon Barreto se reunirá ordinariamente, 
conforme determinar o regimento, e extraordinariamente, por convocação de 
seu Presidente. 

Art. 7° - Compete aos membros do Conselho da Medalha a indicação dos 
nomes dos candidatos ao seu recebimento . 

Parágrafo único - A indicação conterá o nome completo e a qualificação do 
candidato à homenagem, seus' dados· biográficos, a relação de serviços por 
ele prestados nas áreas da cultura e do turismo e a relação das 
condecorações que possui. 

~~~------------------------------------------------~__J 
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Art. go- Revogam-se as disposições em contrário. 
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Sala das Comissões, 11 de novembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente- Maria Olivia, relatora- Marco Régis. _ . · . 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇAO No 5!8/9~ 

Comissão de Redação 
O Projeto de Resolução n° 578/99, da Mesa da Assembléi~.' que dispõe' 

sobre a organização administrativa da Secretaria da Assemble1a Legislativa 
do Estai:lo de Minas Gerais e dá outras providências, foi aprovado no 2° turno, 
na forma do vencido no 1° turno. 

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

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a segwnte redaçao final, 
que está de acordo com o aprovado. _ 

PROJETO DE RESOLUÇAO N° 578/99 

Dispõe sobre a organização administrativa da Secretaria da Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: _ 
Art. 1 o - Os serviços administrativos da Assembléia Legislativa sao 

executados por sua Secretaria, conforme a orientação e sob a supervisão da 
Mesa da Assembléia, nos termos do inciso V do art. 79 da Resolução no 
5.176 de 6 de novembro de 1997, alterada pela Resolução n° 5.183, de 14 de 
julho de 1998, que contém o Regimento Interno da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Art. 2° - A estrutura da Secretaria da Assembléia Legislativa abrange: 
I - no primeiro grau, a Mesa da Assembléia; . 
11 - no segundo grau, como unidade administrativa, a Diretona-Geral; . 
111 - no terceiro grau, como unidades operacionais, a D~retona Leg1slat1va, a 

Diretoria de Informação e Comunicação, a Diretona Adm1mstrat1va e 
Financeira, a Assessoria de Planejamento Estratégico e a Procuradoria-Geral. 

Art. 3° - A Escola do Legislativo é órgão integrante da estrutura da 
Secretaria da Assembléia Legislativa e se vincula administrativamente à 
Diretoria Administrativa e Financeira. 

Art. 4° - Fica transformado em Assessor Executivo de Planejamen~o e 
Controle o cargo de Secretário-Geral da Mesa, de provimento em c~m1ssao e 
recrutamento amplo, mantidas as mesmas codificação e remuner~çao. 

§ 1o _ o provimento do cargo de que trata este artigo se dara por ato do 
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Presidente da Assembléia, após aprovação da Mesa. 

§ 2° - São requisitos para o exercício do cargo de que trata este artigo: 
I -formação de nível superior concluída pelo menos dez anos antes da data 

da nomeação; 
li -experiência comprovada de, no mínimo, oito anos no exercício de função 

ou atividade profissional que exija conhecimentos de planejamento, gestão 
organizacional, gestão e administração de recursos humanos e materiais; 

111 - idoneidade e reputação ilibada; 
IV - inexistência de parentesco consangüíneo ou afim, até o 3° grau, com 

membros da Mesa da Assembléia. 
§ 3° _-.A exoneração do ocupante do cargo de que traia este artigo se dará 

por ato do Presidente da Assembléia, de ofício ou ein cumprimento de 
determinação expressa da Mesa. . . . . 

Art. 5° - Compete ao 'Assessor Executivo de Planejamento e Controle 
assessorar a Mesâ da Assembléia. 

Art. 6° - Cabe à Diretoria Legislativa coordenar o assessoramento à Mesa, 
ao Plenário e às comissões nas matérias relativas ao processo legislativo e a 
atividades decorrentes do trabalho parlamentar, competindo-lhe ainda: 
· I - assessorar o Presidente da Assembléia e as comissões no processo 
legislativo e nas atividades político-parlamentares; 

11 - colaborar com o 1 °-Secretário no despacho de expediente referente ao 
processo legislativo e às atividades político-parlamentares e providenciar seu 
encaminhamento à Mesa da Assembléia; 

111 -classificar as proposições de conformidade com o Regimento Interno; 
IV - numerar as proposições e resoluções da Assembléia Legislativa; 
V - coordenar a elaboração da ordem do dia, de acordo com a orientação 

do Presidente da Assembléia; 
VI - registrar, em livro próprio e com índice remissivo, para publicação 

anual, as decisões de caráter normativo da Presidência sobre questões de 
ordem; 

VIl - suprimir de pronunciamento, por ordem do Presidente da Assembléia, 
expressão ou conceito de uso vedado pelo Regimento Interno; 

VIII - secretariar as reuniões da Mesa no que se refere ao processo 
legislativo; 

IX - exercer outras atividades afins, de acordo com a orientação e em 
cumprimento a determinação da Mesa da Assembléia e da Diretoria-Geral . 

Art. 7° - Cabe ao Diretor-Geral administrar as unidades operacionais da 
Secretaria da Assembléia Legislativa em sintonia com as diretrizes definidas 
pela Mesa da Assembléia, competindo-lhe ainda: 

~~--------------------------------------------~__J 
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I - assessorar a Mesa nos assuntos administrativos, visando ao eficaz e 

eficiente desempenho de suas atividades; · 
11 - responder pelas unidades operacionais da Secretaria da Assembléia, 

responsabilizando-se pela execução das ações definidas pela Mesa;·. , .. · 
111 - propor medidas de organização, otimização e racionalização 

administrativa; . . . .,..-:: ,, , ,_ · . , J 
IV - propor diretrizes e políticas de recursos humanos, bem co,mo orientar jl.,· 

avaliar sua apliCação; · · 
V - propor planos de ação para atendimento das metas estabelecidas. pam 

as unidades operacionais; . ,.. .. ·~ .. 
VI - sugerir substituto para o exercicio da função de. direção dos órgãos 

subordinados à Diretoria-Geral; 
VIl - recomendar auditoria em órgão da Secretaria da Assembléia; 
VIII -encaminhar à Mesa da Assembléia, até quinze dias após a instalação 

da sessão legislativa, o balanço geral relativo ao exercício anterior; 
IX - cumprir e fazer cumprir as decisões e deliberações da Mesa da 

Assembléia; 
X - secretariar as reuniões da Mesa no que se refere a matéria 

administrativa; 
XI - exercer outras atividades afins. 
Art. 8°- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 9" - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 16 de novembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente- Maria Olívia, relatora- Djalma Diniz. 
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ATAS 

ATA DA 93" REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 16/11/99 
Presidência dos Deputados Anderson Adauto e José Braga 
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Sumário: Comparecimento -Abertura - 1" Parte: 1 a Fase (Expediente): Ata -
Correspondência: Mensagens n"s 62 e 63/99 (encaminham os Projetos de Lei 
n"s 62 e 63/99, respectivamente), do Governador do Estado; Ofícios- 2• Fase 
(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Proposta de Emenda à , 
Constituição n° 27/99'- Projetos de Lei n°s 679 a 685/99- Requenmentos nos.· 
901 a 903/99 ---Requerimento dos Deputados Chico Rafael e Márcio ' 
Ka~gussu - Comunicações: Comunicações das Comissões de Política' 
Agropecuária e de Saúde e do' Deputado Alencar da Silveira Júnior - Registro 
de Presença - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Doutor Viana, 
Alberto Bejani, Carlos Pimenta, Márcio Cunha, Hely Tarqüinio e Adelino de 
Carvalho - 2• Parte (Ordem do Dia): 1• Fase: Abertura de Inscrições -
Pálavras do Sr. Presidente - Decisão da Presidência - Acordo de Lideranças; · 
Decisão da Presidência - Leitura de· Comunicações - Despacho de · 
Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Chico Rafael e Márcio 
Kimgussu; deferimento - Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres de 
Redação Final dos Projetos de Resolução n°s 433 e 578/99 e do Projeto de 
Lei n° 510/99; aprovação - Requerimento do Deputado Hely Tarqüínio; 
deferimento; discurso do Deputado João Leite - Discursos dos Deputados 
Ourval Ângelo e Amilcar Martins - Requerimento do Deputado Rogério 
Correia· deferimento· discurso do Deputado Rogério Correia - 2" Fase: 
Oiscus~ão e Votação' de Proposições: Requerimento dos Dep~tados Rogé~o 
Correia e Durval Ângelo; discursos dos Deputados Durval Angelo e Joao 
Leite; questões de ordem; discurso do Deputado Márcio Cunha; aprovação -
Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei ;,o 221/99; requerimento do Deputado 
Alberto Pinto Coelho· deferimento; requerimento do Deputado Alberto Pinto 
Coelho; aprovação; discursos dos Deputados Miguel Martini, Durval Ângelo, 
Alberto Bejani, Sargento Rodrigues, João Leite, Rogério Correia e Sebastião 
Costa· votação do Substitutivo n° 2; aprovação; prejudicialidade do 
Substitutivo n° 1; votação das Emendas n°S 1, 4 e 6 e da Subemenda no 1 à 
Emenda n° 2; aprovação; questões de ordem; leitura das Emendas n°s 3 e 5; 
rejeição; votação da Emenda n° 1; rejeição; votação da Emenda n° 3; 
discurso do Deputado Miguel Martini; aprovação - Questões de ordem . -
Votação, em 1° turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 17/99; 
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discursos dos Deputados César de Mesquita e Maria Tereza Lara; chamada 
para verificação de "quorum" qualificado; existência de número regimental 
para votação; votação nominal; inexistência de "quorum" para votação; 
anulação da votação - Inexistência de "quorum" qualificado para votação de 
propostas de emenda à Constituição- Votação, em 1 o turno, do Projeto de Lei 
n° 41/99; requerimento do Deputado Alberto Bejani; aprovação do 
requerimento - Votação, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 170/99; aprovação 
na forma do Substitutivo n° 1 - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° . 
295/99; aprovação com a Emenda n° 1 na forma da Subemenda n°, 1; ~ 
declarações de voto - Discussão, em 1 o turno, da Proposta de, EJl1enda à · 
Constituição n° 4/99; apresentação da Emenda n° 2; encerramento da·· 
discussão; encaminhamento da proposta e da emenda à Comissão Especial, 
para parecer - Discussão, em 1° turno, da Proposta de Emenda à 
Constituição n° 12/99; requerimento do Deputado Antônio Andrade; 
aprovação do requerimento - Discussão, em 1 o turno, das Propostas de 
Emenda à Constituição n°s 15 e 19/99; encerramento da discussão -
Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 57/99; requerimento do 
Deputado Sargento Rodrigues; aprovação do requerimento - Discussão, em 
1 o turno, do Projeto de Lei n° 4/99; apresentação do Substitutivo n° 2; 
encerramento da discussão; encaminhamento do projeto e do substitutivo à 
Comissão de Meio Ambiente, para parecer - Discussão, em 1° turno, do 
Projeto de Lei n° 37/99; apresentação da Emenda n° 3; encerramento da 
discussão; encaminhamento do projeto e da emenda à Comissão de Saúde, 
para parecer - Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 169/99; 
designação de relator; utilização, pelo relator, do prazo regimental para emitir 
seu parecer - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 207/99; 
designação de relator; utilização, pelo relator, do prazo regimental para emitir 
seu parecer - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 351/99; 
requerimento do Deputado Alberto Pinto Coelho; aprovação do requerimento-
Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 415/99; aprovação com a 
Emenda n° 1 - - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 416/99; 
aprovação - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 20/99; aprovação na 
forma do Substitutivo n° 1 - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 
84/99; aprovação na forma do vencido em 1 o turno - Discussão e Votação de 
Pareceres de Redação Final: Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 
204/99; aprovação - 3" Parte: Leitura de Comunicações - Encerramento -
Ordem do Dia. 

Comparecimento 
-Comparecem os Deputados: 
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Anderson Adauto - José Braga - Durval Ângelo - Dilzon Melo - 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 Genaro -
Antônio Júlio- Antônio Roberto - Arlen Santiago- Bené Guedes - Bilac Pinto-
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 A velar - Hely Tarqüinio - lrani Barbosa - Ivo José - João 
Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge 
Eduardo de Oliveira- José Henrique- José Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz 
Menezes - Marcelo Gonç;:ilves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco 
Régis - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Maria Tereza Lara - Mauri Torres 
_ Mauro Lobo - Miguel Martini ·- Olinto Godinho - Pastor George - Paulo 
Pettersen - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - ~argento 
Rodrigues- Sebastião Costa- Sebastião Navarro Vieira- Wanderley A vila. 

Abertura 
o Sr. Presidente (Deputado José Braga) - Às 14h11min, 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. 

1" Parte 
1 • Fase (Expediente) 

Ata 
-o Deputado Carlos Pimenta, 2°-Secretário "ad hoc", procede à leitura da 

ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 
Correspondência · 

_ o Deputado Marcelo Gonçalves, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte 
correspondência: 

"MENSAGEM N° 62/99* 
Belo Horizonte, 12 de novembro de 1999.'. 
Senhor Presidente, 
Cumpre-me encaminhar a V. Exa. para o obséquio de sua ate_nção e 

apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, em reg1me de urgenc1a, o 
anexo projeto de lei, que altera a Lei n° 12.708, de 29 de dezembro de 1997, 
que dispõe sobre o Programa de Fomento ao Desenvolvimento das 
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte do Estado de Mm~s 
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Gerais- Micro Geraes, e a Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que 
·consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais, conforme 
exposição de motivos de autoria do Secretário de Estado da Fazenda. 

Atenciosamente, " • 
Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas Gerais. .• 

PROJETO DE LEI N° 677/g9 
Altera a Lei n° 12:708, de 29 de dezembro de 1997, que dispõ~ sobre 'o _j 

Programa de Fomento· ao Desenvolvimento das Mi~roempresas . e das.; 
Empresas de Pequeno Porte do Estado de Minas Gerais ~ Micro Geraes, e a 
Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação 
tributária do Estado de Minas Gerais. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Os dispositivos abaixo relacionados da Lei n° 12.708, de 29 de 

dezembro de 1997, passam a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 2"- .............................................................................. . 
11 - empresa de pequeno porte a pessoa jurídica ou a firma individual 

regularmente constituída e a esse titulo inscrita no Cadastro de Contribuintes 
do ICMS, que promova operações relativas à circulação de mercadorias ou 
prestação de serviços de transporte interestadual ou intermunicipal e de 
comunicação e com receita bruta anual acumulada superior a R$60.000,00 
(sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$1.200.000,00 (um milhão e 
duzentos mil reais). 

§ 2" - A microempresa que, no decorrer do exercício, apresentar receita 
bruta anual acumulada superior a R$60.000,00 (sessenta mil reais) e igual ou 
inferior a R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) será 
reclassificada, a partir do mês subseqüente, como empresa de pequeno 
porte, de acordo com a respectiva faixa de classificação. 

§ 3° - A empresa de pequeno porte que, no decorrer do exercício, 
apresentar receita bruta: 

1 - superior ao limite previsto para a sua faixa de classificação e inferior a 
R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) será reclassificada, a partir 
do mês subseqüente, de acordo com a sua nova faixa de classificação; 

11 - inferior ao limite previsto para a sua faixa de classificação será 
reclassificada, a partir do exercício seguinte, de acordo com a sua nova faixa 
de classificação. 

§ 5° - A mudança de faixa ·de classificação não autoriza a restituição de 
importância já recolhida em razão da classificação anterior. 
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Art. 8° - A empresa que exceder o limite de R$1.200.000,00 (um milhão e 
duzentos mil reais), para a receita bruta anual, poderá, mediante 
requerimento, reenquadrar-se a partir do segundo exercício seguinte, sem 
prejuízo do recolhimento normal do ICMS relativo às operações ou às 
prestações realizadas a contar da data do desenquadramento até a do 
reenquadramento. 

Art. 11 - A microempresa e a empresa de pequeno porte ficam sujeitas ao 
pagamento mensal do ICMS, apurado da seguinte forma: 

1 - sobre o valor das entradas do período será aplicada a alíquota média 
ponderada das operações de saídas realizadas, adotando-se para fins de 
cálculo as alíqÚotas previstas no artigo 12 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro 
de 1975; 

11 - do valor apurado na forma do inciso anterior será abatido o valor do 
imp'osto correspondente às mercadorias adquiridas e aos serviços utilizados 
no período; 

111 - sobre a diferença a maior entre o valor das saídas e das entradas no 
período, será aplicado o percentual fixado no Anexo I desta Lei, previsto para 
a sua faixa de classificação; · 

IV - O saldo devedor ou credor será igual à soma dos valores obtidos nos 
incisos 11 e 111. ' 

Parágrafo único - O valor a recolher será obtido deduzindo-se do saldo 
devedor os abatimentos previstos no Capitulo X, observado o disposto no 
artigo 26. 

Art. 12- A microempresa fica: 
I - sujeita ao pagamento mensal do ICMS no valor correspondente a 

R$30,00 (trinta reais); 
11 - dispensada do pagamento do valor previsto no inciso 111 do artigo · 

anterior. 
Art. 13 - O regime previsto nesta Lei será adotado opcionalmente pelo 

contribuinte, em substituição ao sistema normal de apuração do ICMS, 
vedado o destaque do imposto nos documentos fiscais que emitir, ressalvada 
a hipótese prevista no§ 3°. 

§ 1° - Exercida a opção prevista no "caput" deste artigo, o regime adotado 
será aplicado a todos os estabelecimentos do mesmo contribuinte, vedada a 
alteração antes do término do exercício, ressalvadas as hipóteses· de 
desenquadramento previstas ·no' artigo 16 e, mediante requerimento do 
interessado, por concessão fundamentada da autoridade fazendária. 

§ 2° - Na hipótese de desenquadramento a pedido do interessado, fica 

~~-----------------------------------------------------J 
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vedado o reenquadramento no mesmo exercício de sua ocorrência. 

§ 3° - Ao estabelecimento industrial de empresa de pequeno porte é 
permitido o destaque do imposto incidente nas operações com produtos 
destinados a contribuintes inscritos no regime normal de apuração, calculado , 
mediante a aplicação da alíquota prevista no artigo 12 da Lei no 6.763, de 26 ,; 
de dezembro de 1975, sobre o valor da operação. , 

Art.15- .............................................................................. . 
IV - emitir regularmente documento fiscal para acobertar operação ou 

prestação que realizarem, vedado o destaque do ICMS, ressalvada a 
hipótese prevista no§ 3° do artigo 13; 

Art.16- ............................................................................... . 
11 - apresentar receita bruta superior ao limite de R$1.200.000,00 (um 

milhão e duzentos mil reais); 

§ 1 o - O desenquadramento da microempresa e da empresa de pequeno 
porte retroagirá à data da ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas 
neste artigo e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do mês subseqüente 
ao da ocorrência. 

§ 2° - Nas hipóteses previstas nos incisos I e 11, a microempresa e a 
empresa de pequeno porte comunicarão o fato à repartição fazendária de sua 
circunscrição até o décimo quinto dia do mês subseqüente àquele em que 
ocorrer o desenquadramento, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior. 

······································································· 
Art.···1·a··~··A···p~ssoa jurídica ou a firma individual que, tendo perdido a 

condição de microempresa ou de empresa de pequeno porte, por ultrapassar 
o limite de receita bruta de R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) 
ou por superveniência de situação impeditiva prevista no artigo 10, se 
mantiverem enquadradas no regime desta Lei ficam sujeitas às seguintes 
conseqüências: 

Art. 21 - ................................................................................ . 
11 - pagar, mensalmente, o ICMS devido pelos cooperados, apurado 

mediante a aplicação do percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre 
a receita bruta global apurada no mês anterior, observado o disposto no 
parágrafo único do artigo 5°; 

IV - entregar demonstrativo de apuração do ICMS; 
............................................. : ................................................ . 
VI - informar as movimentações de filiados ocorridas em seu cadastro; 
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Art. 22- ................................................................................ . 
I- R$30,00 (trinta reais), quando se tratar de microempresa; 
11 - 1,3% (um inteiro e três décimos por cento) da diferença a maior entre o 

valor das saídas e das entradas de que trata o inciso 111 do artigo 11, quando 
se tratar de empresa de pequeno porte; 

Art. 23 - A empresa de pequeno porte poderá abater, mensalmente, do 
ICMS devido, o valor resultante da aplicação do percentual previsto no Anexo 
11 desta Lei, correspondente ao número de empregados regularmente 
contratados, tomando-se comci base o último dia de cada mês, observado o 
disposto no artigo 26. ' .. 

Art. 26 - O total dos abatimentos referidos nos artigos 23 a 25 não poderá 
ultrapassar: 

I - 50% (cinqüenta por cento) do valor apurado na forma do inciso 111 do 
artigo 11; 

11 - 50% (cinqüenta por cento) do saldo devedor, na hipótese de este ser 
inferior ao valor apurado na forma do inciso 111 do artigo 11. 

§ 1 o - Serão transferidos para os meses subseqüentes: 
I - o valor excedente de abatimentos; 
11 - o valor total dos abatimentos, na hipótese de não-ocorrência da 

diferença a maior prevista no inciso 111 do artigo 11. 
§ 2° - O abatimento de que trata o artigo 22 será efetuado a partir do mês 

subseqüente àquele em que ocorrer a opção pelo mesmo. · 
§ 3° - O direito aos abatimentos previstos nos artigos 22 a 25 fica 

condicionado ao recolhimento tempestivo do ICMS. ·· 
§ 4° - Verificada a ocorrência de qualquer das hipóteses de 

desenquadramento previstas no artigo 16, a microempresa e a empresa de 
pequeno porte terão cancelados, automaticamente, os beneficios previstos 
neste capítulo. 

§ 5° - Verificada a infração definida no inciso 111 do artigo 16, serão 
suspensos os benefícios previstos neste capitulo, a partir do recebimento do 
Auto de Infração até a quitação ou o parcelamento do crédito tributário 
decorrente. 

§ 6° - Para os fins desta Lei, a suspensão de benefícios caracteriza-se pela 
perda do direito aos abatimentos das parcelas que seriam deduzidas do ICMS 
devido, na forma deste capítulo, durante o período em que vigorar a 

. ' suspensão. , 
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Art. 27 - Os valores expressos nesta Lei serão corrigidos anualmente, 

mediante aplicação da variação do Índice Geral de Preços - Disponibilidade 
Interna (IGP-DI), apurado pela Fundação Getúlio Vargas, ou, na sua falta, de 
outro índice nacional de preços, conforme estabelecido em regulamento:. 

···················································································· 
Art. 2° - Os artigos abaixo relacionados da Lei n° )2.708, de:· 29 de 

dezembro de 1997, ficam acrescidos dos seguintes dispositivos: 
"Art. 5°-····························----------------------··--····--------
Parágrafo único - Na apuração da receita bruta mensal, exclusivamente · 

para os efeitos de cálculo do imposto de que trata o inciso 11 do artigo 21 e do · 
abatimento do depósito previsto no inciso 111 do artigo 22, não serão 
considerados os valores referentes a: 

1 - saída de mercadoria adquirida com o imposto retido por substituição 
tributária; 

11 -operação e prestação amparadas pela não-incidência do ICMS; 
111 - saída de mercadoria que tenha sido objeto de ação fiscal em razão do 

disposto no inciso VIII do artigo 14; 
IV - saída de mercadoria realizada com suspensão do ICMS; 
v - prestação de serviço de transporte iniciada em outra unidade da 

Federação. 
Art. 21 - ------ .... -- .... -- .. -------- .. -------- -------------------------- ...... · 
VIII -observar o disposto nos incisos I e 11 do artigo 11. 
Art. 22- .................................................................... . 
111 - 0,5% (cinco décimos por cento) da receita bruta mensal, quando se 

tratar de cooperativa de produtores artesanais e de comerciantes ambulantes, 
observado o disposto no parágrafo único do artigo 5°:. 

Art. 3°- O Anexo 1 da Lei n° 12.708, de 29 de dezembro de 1997, passa a 
v'1gorar com a seguinte redação: 

"ANEXO I 
(a que se refere o inciso 111 do artigo 11 da Lei n° 12.708, de 29 de dezembro 

· de 1997) 
• . o Quadro do referido Anexo foi publicado na edição do "Diário do 

Legislativo" de 18.11.2000. 
Art. 4° • As Seções I e 11 do Capitulo VI da Lei no 12.708, de 29 de 

dezembro de 1997, passam a ter as seguintes denominações: 
1 - Seção 1 - "Do Tratamento Tributário Aplicável à Microempresa e à 

Empresa de Pequeno Porte"; 
11 -Seção 11- "Do Tratamento Tributário Aplicável à Microempresa". 
Art. 5°- Ficam revogados os§§ 1° e 4° do artigo 2° da Lei n° 12.708, de 29 
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de dezembro de 1997. 

Art. 6°- O§ 6° do art. 29 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, fica 
acrescido do item 4, com a seguinte redação: 

"4) a entrada de mercadoria adquirida de estabelecimento industrial de 
empresa optante pelo regime de apuração do ICMS de que trata a Lei n° 
12.708, de 30 de dezembro de 1997, como empresa de pequeno porte, 
observado o disposto em regulamento.". 

Art. 7° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, para produzir 
efeitos a partir da data de sua regulamentação pelo Poder Executivo. 

Art. 8° - ·O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 90 
(noventa) dias, contados da data de sua publicação. 

Art. 9° : Revogam-se as disposições em contrário:· 
- Publ_icado, vai· o c projeto às Comissões de Justiça, de Turismo e de 

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

*- Publicado de acordo com o texto original. 
' "MENSAGEM N° 63/99* 

Belo Horizonte, 12 de novembro de 1999. 
Senhor Presidente, 
Cumpre-me encaminhar a V. Exa., para o obséquio de sua atenção e 

apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, em regime de urgência, o 
anexo projeto de lei, que dispõe sobre a organização da Auditoria Geral do 
Estado - AGE - e dá outras providências, conforme exposição de motivos de 
autoria do Auditor Geral do Estado. 

Atenciosamente, 
ltàmar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas Gerais. 

PROJETO DE LEI N° 678/99 
Dispõe sobre a organização da Auditoria Geral do Estado - AGE - e dá 

outras providências. -
Capitulo 1 

Disposições Preliminares 
Art. 1°- A Auditoria Geral do Estado- AGE-, criada pela Lei Delegada n° 6, 

de 28 de agosto de 1985, é órgão autônomo diretamente subordinado ao · 
Governador do Estado. ., 

Parágrafo único - Para os efeitos desta Lei, a expressão Auditoria Geral do 
Estado, a palavra Auditoria e a sigla AGE se equivalem. 

Capitulo 11 
Da Auditoria Geral do Estado 

Seção I 

~~----------------------------------------------~~ 
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Da Finalidade e da Competência 

Art. 2° - A Auditoria Geral do Estado tem por finalidade exercer atividades 
de auditoria nos órgãos e entidades da Administração Pública do Poder 
Executivo e em Fundos Especiais instituídos em virtude de Lei Estadual e de 
cujos recursos."participa o Estado, bem como em entidade em que o Estado 
tenha participação acionária, direta ou indireta, competindo-lhe áinda: 1 

1 - zelar para· que a atividade da Administração Pública seJ'!esenvolva 
segundo os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, p_ublicidade 
e razoabilidade; · . . ··: , .. 

11 - participar da formulação e das decisões relativas ao Programa ·de 
Governo; 

111- verificar o cumprimento de normas e diretrizes relativas ao Programa de 
Governo e sua eficácia, bem como zelar pelo patrimônio público; 

IV -verificar o cumprimento da missão institucional dos órgãos e entidades · 
da Administração Pública; 

v -acompanhar a repercussão pública e política das ações do governo; 
VI - coordenar o Planejamento Estratégico do· Subsistema Estadual de 

Auditoria Operacional; 
VIl - examinar relatórios, pareceres e informações expedidas pelo 

Subsistema Estadual de Auditoria e das auditorias externas, verificando a 
adoção das providências sugeridas ou recomendadas, e estabelecer prazo~ 
para esclarecimento e saneamento das deficiências e irregulandades 
apontadas; 

VIII- requisitar à Superintendência Central de Auditoria Operacional- SCAO 
- da Secretaria de Estado da Fazenda, a realização de trabalhos de audotona 
~special em órgãos e entidades da Administração Pública do Poder 
Executivo; 

IX - articular-se com órgãos e entidades da Administração Pública, com a 
Superintendência Central de Auditoria Operacional- SCAO/SEF-, bem co_mo 
com o Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado, obJetivando açoes 
eficazes de combate à malversação dos recursos públicos; 

X - requisitar aos órgãos e entidades da Administração Pública, inclusive a 
outras organizações com que se relacionem, documentos e informações de 
qualquer classificação de sigilo, necessários ao desempenho de suas 
atribuições. 

Seção 11 
Da Estrutura Orgânica 

Art. 3°- A Auditoria Geral do· Estado tem a seguinte estrutura orgânica: 
I -Gabinete; 
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11 - Diretoria Central de Auditoria da Administração Direta; 
111- Diretoria Central de Auditoria da Administração Indireta; 
IV - Diretoria Administrativa e Financeira. 
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Parágrafo único - A descrição e a competência das unidades 
administrativas previstas neste artigo serão estabelecidas em Decreto. 

Capitulo 111 
Do Pessoal e dos Cargos 

Art. 4°- Ficam criados, no Quadro de Pessoal da Auditoria Geral do Estado, 
os seguintes cargos de provimento em comissão: 

1 - um cargo de Chefe de Gabinete; 
11- dois cargos de Diretor 111; 
111 -um cargo de Diretor I. · · 
Parágrafo único - O .Auditor Geral do Estado possui direitos e prerrogativas 

equivalentes ao Secretário de Estado. 
Art. 5° - Os cargos de provimento em comissão do Quadro Especial de 

Pessoal da Auditoria Geral do Estado são os constantes do Anexo desta Lei. 
Capitulo IV 

Disposições Finais 
Art. 6°- Os subsídios de que trata o § 2° do artigo 40 da Lei Delegada n° 6, 

de 26 de agosto de 1985, compreendem o repasse à Auditoria Geral do 
Estado dos relatórios de auditoria elaborados pela Superintendência Central 
de Auditoria Operacional - SCAO/SEF - e pelas unidades setoriais e 
seccionais do Subsistema de Auditoria, com a finalidade de contribuir para a 
execução das auditorias de gestão junto ao Governador do Estado.· 

Art. 7° - O Planejamento Atual de Auditoria do Subsistema Estadual de 
Auditoria Operacional será elaborado conjuntamente pela Auditoria Geral do 
Estado e pela Superintendência Central de Auditoria Operacional -
SCAO/SEF -, com o objetivo de promover a integração da Programação 
Anual das Atividades de Auditoria com o Programa de Governo. 

Art. 8° - As sugestões e recomendações constantes dos relatórios de 
auditoria, não implementadas, serão objeto de acompanhamento pela 
Auditoria Geral do Estado. 

Art. 9° - Para atender às despesas decorrentes da execução desta Lei, fica 
o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial de R$125.515,08 (cento 
e vinte e cinco mil quinhentos e quinze reais e oito centavos), observado o 
disposio na Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964. 

Art. 1 O - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 11 -Revogam-se as disposições em contrário. 
• - 6 · Anexo foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 

~~----------------------------------------------------~ 
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18.11.2000. 

- 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. 

• - Publicado de acordo com o texto original. 
OFÍCIOS 

Do Sr. José Marcos de Lima, Presidente da Assembléia Legislativa de 
Pernambuco, encaminhando cópia da Indicação n" 1.796, do Deputado 
Romário Dias, em que solicita seja sugerido ao Deputado. Federal Albéric?, 
Cordeiro que apresente emenda ao Projeto de Lei Federal no 1.517/99 .. (-A 
Comissão de Administração Pública.) 

Do Sr. Lycio Cadar, Cônsul da República Árabe da Síria no Estado, 
agradecendo a reunião especial em homenagem a Sua Beatitude D. Inácio 
Moussa Daoud. 

Do Sr. José Augusto Trópia Reis, Secretário da Fazenda, encaminhando os 
demonstrativos contábeis da administração direta e indireta e dos fundos 
estaduais, referentes a setembro de 1999. (- À Comissão de Fiscalização 
Financeira.) 

Do Sr. Tilden Santiago, Secretário de Meio Ambiente, encaminhando cópia 
da moção de apoio do Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM -às 
emendas da SEMAD, do FEAM e do IEF, ao Projeto de Lei n" 229/99. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei n° 229/99.) 

Do Sr. Murilío de Avellar Hingel, Secretário da Educação, encaminhando, 
em atenção a requerimento da Comissão de Educação (pronunciamento 
sobre projeto de lei que determina a inclusão da disciplina Formação de 
Condutores de Veículos no currículo do ensino médio), comunicado do setor 
competente a respeito do assunto.(- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 487/99.) 

Do Sr. Sávio Souza Cruz, Secretário de Administração, comunicando, em 
atenção a requerimento da Comissão de Justiça (informação sobre 
denominação oficial da Escola Estadual de Angical), que o assunto foi 
encaminhado à Secretaria da Educação. (- Anexe-se ao Projeto de Lei no 
539/99.) 

Do Cel. PM Severo Augusto da Silva Neto, Comandante do Policiamento da 
Capital, comunicando, em atenção a requerimento do Deputado João Leite 
(providências relativas à denúncia de Geraldo Rodrigues Sette), que faltam 
dados para que seja apurado o fato.(- Anexe-se ao Requerimento n° 570/99.) 

Do Sr. Itamar dos Santos, Presidente da Câmara Municipal de Ubá, 
encaminhando a Representação n° 70/99, do Vereador Ademir de Paula, em 
que solicita se agilize a tramitação e a votação do Projeto de Lei n° 499/99. (-
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Anexe-se ao Projeto de Lei n" 499/99.) 

Do Sr. Ruy Soares Leal, Superintendente de Negócios - substituto eventual 
_ da CEF no Estado, notificando as liberações de recursos financeiros 
destinados ao Estado e à COPASA-MG, referentes às parcelas dos contratos 
que menciona, assinados pela Caixa Econômica Federal com recursos do 
FGTS, programa pró-saneamento. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, 
para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do 
Regimento Interno.) 

Do Sr. Aluísio Eustáquio de Freitas Marques, Secretário Adjunto de 
Administração, encaminhando por ordem do titular da Pasta, nota técnica 
sobre o Projeto de Lei n° 40/99. (-Anexe-se ao Projeto de Lei n° 40/99.) 

Da Sra. Maria Helena, Vereadora à Câmara Municipal de Belo Honzonte, 
encaminhando cópia da Moção n° 2.178/99, do Vereador Paulão, em que 
manifesta sua satisfação pela postura desta Casa contra a privatização da 
represa de Furnas.(- À Comissão de Meio Ambiente.) · 

Do Sr. César Cláudio Moreira Giraldes, Diretor do Departamento de Gestão 
do Fundo Nacional de Assistência Social, comunicando à Casa, em 
cumprimento à Lei n° 9.452, de 1997, a· transferência de recursos para o 
Fundo Estadual de AssistênCia Social, no valor de R$248.185,00, referentes 
às parcelas de janeiro a julho para o Regime de Abrigo. (-À Comissão dO'·' 
Trabalho.) · 

Do Sr. Manoel Pereira Bernardes, Presidente da CDL, encaminhando o 
Termômetro de Vendas do Comércio Varejista de Belo Horizonte, referente 
ao mês de setembro de 1999. (-À Comissão de Turismo.) 

Do Sr. Marcial Antônio Ferreira Fontes, encaminhando cópia de 
requerimento dirigido à Câmara Municipal de Juiz de Fora, em que solicita lhe 
seja fornecido documento atestando que ocupou oficialmente o cargo d~ 
Prefeito Municipal dessa cidade, no período de 19/9/91 a 4/9/99. (- A 
Comissão de Administração Pública.) 

2" 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 propos1çoes: 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 27/99 

Dispõe sobre investidura em cargos e empregos públicos . 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: . o. ' 
Art. 1°- Inclua-se, no art. 21 da Constituição do Estado de Minas Gera1s, o 

seguinte parágrafo: 
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"Art.21- ........................................................................... . 
§ so - Findo o prazo de validade do concurso e_ de sua prorrogação, ~s 

aprovados que não tiverem sido empossados serao nomeados e tomarao 
posse de acordo com a previsão de vagas do edital.". 

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

Sala das Reuniões, 27 de outubro de 1 ggg_ · . . 
Sebastião Navarro Vieira - Antônio Carlos Andrada - Chic.o Rafael - Paulo 

Piau - Olinto Godinho - Amilcar Martins - Sebastião Costa - Alberto Be1an1 -
Carlos Pimenta - João Leite - Antônio Genaro - Past'?r George - Eduardo 
Hermeto _ Miguel Martini - Elbe Brandão - Wanderley Avila ~ Mauri Torres -
Ermano Batista- Aílton Vilela- Marco Régis -João Paulo- Marc1o Kangussu -
Maria Olívia- Hely Tarqüinio- Luiz Menezes- Fábio Avelar- Bilac ~into. 

Justificação: A publicação de edital de abertura de concurso pu~hco gera 
grande expectativa para os que por ele se mteressam. F1xado o numero de 
vagas, desperta-se, nos classificados, a esperança de serem chamados, 
nomeados e empossados. 

A Constituição do Estado, em seu art. 21, fixa o prazo de _validade_ dos 
concursos públicos em até dois anos, prorrogável uma vez, ~or ogual penado_. 
Contudo, não estabelece nenhuma obrigação de o poder publiCO proceder a 
nomeação dos aprovados, consoante o número de vagas fixado no ed1tal. Por 
conseguinte, nenhum direito resta ao candidato que, aprovado, de1xa de ser 
nomeado, uma vez vencido o prazo de validade do concurso e de sua 
prorrogação, a não ser aguardar outro concurso. , 

Assim sendo, justifica-se plenamente esta proposta de emenda ~ 
Constituição cujo objetivo é o de fazer com que o E_stado proceda a 
nomeação dos concursados, até o limite das vagas prevostas no ed1tal do 
concurso. 

Esperamos o apoio dos nobres pares a esta justa causa. . 
_ Publicada, vai a proposta à Comissão Especial para parecer, nos termos 

do art. 201 do Regimento Interno. 
PROJETO DE LEI N° 679/99 

Declara de utilidade pública a Sociedade Musical Antônio de Lorenzo, com 
sede no Município de São Lourenço. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:_ _ . 
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Musical Antomo de 

Lorenzo com sede no Município de São Lourenço. 
Art. 2°,- Revogam-se as disposições em contrário. 
Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

I 
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Sala das Reuniões, de de 1999. 
Ambrósio Pinto 
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Justificação: Em 1976 foi fundada a Sociedade Musical Antônio de Lorenzo, 
tendo sido desativada no ano de 1985 por falta de recursos financeiros. 
Reativada em setembro de 1994, a Sociedade Musical conta hoje 40 
integrantes, entre jovens e adultos, mantendo uma escola de música para 
cerca de 20 alunos, isentos do pagamento de quaisquer contribuições, sendo 
também gratuitas as apresentações em público. 

Desde sua reativação, a Banda Antônio de Lorenzo, como também é 
conhecida a Sociedade Musical, tem feito várias apresentações nos eventos 
de São Lourenço e da região, sendo de grande importância para o incentivo á 
cultura naquela comunidade. 

Em face das razões expostas, conto com o apoio dos nobres colegas para 
a aprovação deste projeto. 

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

PROJETO DE LEI N° 680/99 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais- APAE de Soledade de Minas, 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 Soledade de Minas, com sede nesse município. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 1999. 
Bilac Pinto 
Justificação: A APAE de Soledade de Minas, fundada em 20/6/97, é uma 

entidade beneficente e sem fins lucrativos. Promove .medidas de âmbito 
municipal visando assegurar o ajustamento e. o bem-estar dos excepcionais; 
coordena e executa na sua área de jurisdição os objetivos, os programas e a 
política da Federação das APAEs. 

Além do meritório trabalho que empreende com dedicação e êxito, 
apresenta os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública 
estadual, razão por que esperamos a anuência dos nobres colegas ao titulo 
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. ~ 

I • \" I ~~------------------~ .. 
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PROJETO DE LEI N° 681/99 

Autoriza o fornecimento de medicamentos pela Fundação Ezequiel Dias nos 
termos que especifica. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica a Fundação Ezequiel Dias - FUNED , autorizada a fornecer 

medicamentos às entidades filantrópicas que prestem assistência médica ou 
social no Estado. . ., ; . . ... . _ . · 

Art. 2° - As entidades de que trata o artigo anterior deverão ser 
reconhecidas como de utilidade pública e ser previamente cadastradas junto 
à FUNED. 

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 11 de novembro de 1999. 
Gil Pereira 
Justificação: A distribuição de medicamentos no Estado, feita de forma 

centralizada pela Diretoria de Remédios da Secretaria de Estado da Saúde, 
pode, em determinadas situações, tomar-se morosa, não atendendo em 
tempo hábil a toda a população. 

A tendência moderna de se valorizar a ação das instituições não 
governamentais, considerando-as um braço do Estado nas atividades sociais, · 
leva-nos a apresentar esta proposição, que tem por objetivo agilizar o 
processo de distribuição de medicamentos no Estado. , 

Acreditamos que uma relação direta entre as entidades filantrópicas e -a 
Fundação Ezequiel Dias poderá contribuir para melhorar o atendimento à 
saúde pública e dar conforto à população mineira. 

Pelo exposto, solicitamos aos nobres pares apoio a esta proposição. 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de 

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

PROJETO DE LEI N° 682/99 
Cria a Ouvidoria da Fazenda Pública do Estado de Minas Gerais e dá 

outras providências. 
Art. 1° - Fica criada a Ouvidoria da Fazenda Pública do Estado de Minas 

Gerais, órgão auxiliar do Poder Executivo na fiscalização, recepção, 
tramitação, no encaminhamento das sugestões, denúncias, propostas e 
atividades relativas a questões tributárias. 

Art. 2° - Compete à Ouvidoria da Fazenda: 
I - ouvir de qualquer pessoa reclamação contra irregularidade, abuso de 

autoridade praticado por superior ou agente fazendário; 
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11 - receber denúncia de ato considerado arbitrário ou indecoroso, praticado 

por servidor lotado em órgão da administração pública responsável pela 
arrecadação, fiscalização e cobrança de tributos; 

111 - receber denúncia contra pessoa, empresa ou entidade responsável por 
sonegação de tributo ou falsificação de documentos fiscais; 

IV - verificar a pertinência da denúncia ou reclamação e propor as medidas 
necessanas para o saneamento da irregularidade, ilegalidade ou 
arbitrariedade comprovada; 

V - propor ao órgão competente a instauração de sindicância, inquérito ou 
ação para apurar a responsabilidade administrativa e civil de agente público e 
representar ao Ministério Público, no caso de indício ou suspeita de crime; 

VI - acompanhar a tramitação e a análise das demandas recebidas e 
transmitir ao interessado as soluções dadas; ... 

Vil- propor ao Secretário de Estado da Fazenda a realização de estudos, a 
adoção de medidas e a expedição de recomendações, visando à regularidade 
e ao aperfeiçoamento de suas atividades; -

VIII - promover pesquisas, palestras e seminários sobre temas relacionados 
com arrecadação, fiscalização e cobrança de tributos, providenciando a 
divulgação dos resultados desses eventos. 

Parágrafo único - A Ouvidoria manterá sigilo sobre a identidade do 
denunciante ou reclamante, quando solicitado, e lhe assegurará proteção, se 
for o caso. 

Art. 3°- No desempenho de suas atribuições, a Ouvidoria deverá: 
I - manter o arquivo de toda a documentação relativa às denúncias, 

reclamações e sugestões da população; 
11- instalar núcleos da Ouvidoria da Fazenda em municípios; 
111 - manter intercâmbio e celebrar convênios com entidades públicas e 

privadas, nacionais e estrangeiras que exerçam atividades congêneres às da 
Ouvidoria da Fazenda; 

IV - elaborar relatório trimestral de suas atividadés e prestar contas 
públicas. 

Art. 4° - As informações solicitadas pela Ouvidoria da Fazenda serão 
atendidas no prazo que for fixado, em função da complexidade do caso. 

Art. 5° - A Ouvidoria da Fazenda é dirigida por um Ouvidor indicado pelo 
Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais, em lista tríplice e 
nomeado pelo Governador do Estado para mandato de dois anos, permitida 
uma recondução. 

§ 1° - É vedado ao Ouvidor o exercício de cargo, emprego ou função 
pública enquanto durar seu mandato . 

~----------------------------------~ 
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§ 2°- Se a escolha do Ouvidor recair em servidor público, _será auto~ática a 

concessão de sua licença, sendo-lhe facultada, quando estavel, a opçao pela 
remuneração do cargo, emprego ou função de origem. 

Art. 6° - Fica criado o cargo de Ouvidor da Fazenda Pública, com 
remuneração equivalente ao do cargo de Secretário Adjunto de Estado. 

Art. 7° - A Ouvidoria da Fazenda Pública do Estado de Minas Gerais terá 
uma assessoria técnica, e os servidores necessários ao seu funcionamento 
serão cedidos pelo Poder Executivo, a partir de proposta do Ouvidor. , 

Art. 8° - o Ouvidor somente poderá ser destituído . pelo Conselho de 
Contribuintes do Estado de . Minas Gerais em caso de falta grave, 
incompatível com o exercício de suas atribuições. 

Art. 9° - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta de 
dotações orçamentárias a serem consignadas no orçamento do Estado. 

Art. ) O- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 1999. 
Fábio Avelar 
Justificação: Historicamente, a criação da Ouvidoria Pública com a 

instituição da figura do Ouvidor ou "ombudsman" encontra antecedentes na 
administração imperial chinesa. Como controlador da administração, _o 
Ouvidor é a pessoa incumbida de receber as reclamações da populaçao 
contra as injustiças administrativas. Desde 1713, na Suécia, foi oficialmen:e 
criada a figura do "ombudsman", a quem cumpria supervisionar a execuçao 
das leis e atividades dos servidores públicos. A palavra vem do idioma sueco 
e significa "homem encarregado de missão pública, intermediário, 
representante". _ 

No Brasil, a figura do Ouvidor Público remonta aos tempos do Br~s11 -
Colônia. Eram os auxiliares diretos dos donatários das capitanias hered1tánas, 
nomeados para a função de Juiz. Em 1548, com a criação do Governo-Geral 
do Brasil, surgiu o Ouvidor-Geral, com as funções de Corregedor de Just1ça 
em todo o território colonizado. 

Espelhado na instituição sueca do "ombudsman", o O~vidor Públ_ico é hoje 
um canal de comunicação por meio do qual a populaçao se manifesta. Ele 
garante um relacionamento democrático entre o governo e a sociedade, por 
meio da participação do cidadão nas ações da administração pública. Sua 
atuação norteia-se pelos princípios da legalidade, legitimidade, moralidade, 
eqüidade, economicidade e transparência administrativa. 

o Ouvidor é nomeado pelo mandatário do poder público para um mandato 
predeterminado. Ele recebe e investiga as denúncias, queixas, solicitações e 
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sugestões dos cidadãos quanto aos seus direitos e interesses individuais e 
coletivos. Colocando-se no luga·r do cidadão, ele aponta as falhas ou 
omissões cometidas pela administração de sua alçada, cobrando soluções. É 
uma espécie de articulador da cidadania dos governos democráticos. 

A Ouvidoria da Fazenda Pública do Estado de Minas Gerias, órgão auxiliar 
do Poder Executivo, terá a competência, entre outras, de receber denúncia 
contra pessoa, empresa ou entidade responsável por sonegação, falsificação 
de documentos fiscais, ato arbitrário, desonesto ou indecoroso, praticado por 
agente público responsável pela arrecadação, fiscalização e cobrança de 
tributos. Pelas mencionadas justificativas, espero contar com o apoio de meus 
nobres pares à aprovação deste projeto. 

-- Públicado, vài 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° 683/99 
Institui o Dia da Liberdade, a ser comemorado anualmente, em 12 de 

novembro. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica instituído o Dia da Liberdade, a ser comemorado anualmente, 

em 12 de novembro. 
Art. 2° - O Poder Executivo promoverá, na data, eventos alusivos ao tema, 

compreendendo encontros e manifestações públicas, pàlestras, debates e 
outras formas congêneres que tenham o mesmo objetivo, em especial, no 
Município de São João del-Rei. 

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 1999. 
Antônio Andrade 
Justificação: A liberdade, entendida como direito _ natural assegurado 

igualmente a todos os indivíduos, é a faculdade de que se dispõe para decidir 
ou agir segundo a própria determinação, confo!me os limites impostos por 
normas do direito. -

Essa liberdade individual, tão abrangente em sua conceituação, alcança 
significados múltiplos nos variados ramos do pensamento e da atividade 
humana. Dai podermos aplicar o termo liberdade no campo da filosofia, com o 
sentido de direito a postular uma moral ou crítica, recorrendo à aplicação da 
faculdade racional para avaliar e adotar o comportamento mais apropriado à 
sua condição. Na acepção política, liberdade é comumente entendida como o 
direito de contestar a autoridade ilimitada, e a arena pública é aquela em que 
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0 cidadão - racional e livre - defende seus interesses e sua liberdade e nada 
mais. 

::rri'Jcca o conceito de liberdade se estenda a outros campos da atividade 
hurnan .... como, por exemplo, o econômico e o social -, em todos os casos, 
sempre teremos a noção de resistência à injustiça e à opressã~-- Eis o 
significado que pretendemos atribuir à palavra liberdade, qua~do a utilizamos 
no projeto de lei em causa. Fica evidente que este tem o propos1to de 1nf.un~1r, 
em cada membro da sociedade, o ideal de liberdade, na ma1s ampla acepçao, 
convidando-o a refietir e, se necessário, à agir - na qualidade de cidadão -, 
objetivando defender um Estado verdadeiramente democrático,~ ~ 

Para esse fim, é oportuno que a data comemorativa tenha relaçao com_ 
alguma figura eminente no contexto histórico de Minas Gerais, na luta contra 
a opressão. Foi escolhido o Alferes Joaquim José da Silva Xavier, o nosso, 
Tiradentes, que encarna, como nenhum outro, o espírito de anseio pela 0 
liberdade. Cabe esclarecer que a data de 12 de novembro é alusiva ao 
batismo desse personagem, ocorrido em 17 46, no Município de São João del-
Rei. Entende-se, pois, o destaque dado, no projeto de lei, às comemorações 
a se realizar naquela localidade. 

Ao apresentarmos esta proposta, estamos certos de que estamos 
contribuindo para estimular o exercício da cidadania, ao mesmo tempo que 
prestamos justa e merecida homenagem a Tiradentes, reafirmando o fato de 
que São João del-Rei também foi palco de movimentos libertàrios pela 
conquista da independência nacional. . _ 

Confiamos no indispensável apoio dos nobres colegas a aprovaçao desta 
iniciativa. 

- 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° 684/99 
.Dá a denominação de Rodovia Armando Padovani ao acesso AMG 900, 

que liga o Município de Chácara ao Bairro Filgueiras, localizado em Juiz de 
Fora. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica denominada Rodovia Armando Padovani o acesso AMG 900, 

que liga o Município de Chácara ao Bairro Filgueiras, em Juiz de Fora. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de novembro de 1999. 
Antônio Júlio 
Justificação: Nascido em 12/9/1901, Armando Padovani era filho dos 
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imigrantes italianos Ernesto Padovani e Sílvia Turacci Padovani, que vieram 
para o Brasil com intuito de trabalhar em nossa terra. 

Natural de Juiz de Fora, onde veio a falecer em 1°/5/73, foi funileiro, 
bombeiro, viajante e comerciante e sempre desenvolveu com dignidade e 
honradez inúmeros trabalhos de assistência à população regional. Dedicou-se 
com brilhantismo às causas sociais, angariando o respeito e a admiração dos 
seus conterrâneos. 

Casou-se com Geralda Soares Campos Padovani e foi um chefe de família 
exemplar. Deixou os filhos Amilcar e Helenice, que se destacaram por sua 
formação moral ímpar e educação integral. 

Armando Paâovani foi uma destas pessoas cujo nome com certeza se 
perpetuará na lembrança dos que com ele conviveram. 

O povo de Juiz de Fora deseja, assim, por meio desta proposição de lei, 
prestar justa homenagem àquele que em vida ·ajudou a construir a história da 
cidade com seu trabalho, sua participação e sua honra. 

- 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° 685/99 
Autoriza o Poder Executivo a negociar e a alienar os direitos e os créditos, 

ajuizados ou não, e os bens imóveis adquiridos pelo Estado de Minas Gerais 
no processo de alienação das ações representativas do controle acionário do 
Banco de Crédito Real de Minas Gerais SA - CREDIREAL - e do Banco do 
Estado de Minas Gerais SA - BEMGE- e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a negociar e a alienar os direitos 

e os créditos, ajuizados ou não, e os bens imóveis adquiridos pelo Estado de 
Minas Gerais no processo de alienação das ações representativas do 
controle acionário do Banco de Crédito Real ·de Minas Gerais S.A. -
CREDIREAL - e do Banco do Estado de Minas Gerais SA - BEMGE - e 
outros considerados disponíveis, nos termos desta lei. 

Parágrafo único - A alienação dos ativos será precedida de avaliação e 
licitação. 

Art. 2° - A negociação e a alienação dos ativos serão supervisionadas por 
Conselho composto de Secretários de Estado e do Procurador-Geral do 
Estado e executadas, preferencialmente, pelo Banco de Desenvolvimento de 
Minas Gerais SA - BDMG . 

Art. 3° - Nos termos da regulamentação a ser estabelecida pelo Conselho, 
ficám autorizados: 
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1 -alteração das condições dos créditos, inclusive dos encargos financeiros, 

de modo a possibilitar o seu recebimento; 
11 - realização de acordos ou transações, na esfera administrativa ou 

judicial, para prevenir ou por fim a litígio, mediante justificação fundamentada 
do interesse do Estado na liquidação do crédito; . . . 

111 c estabelecimento de desconto para recebimento de crédito à vista,. 
levando-se em consideração a finalidade, o valor, o prazo e a regulamen~açãci 
específica sobre o crédito, se houver, bem como a situação ec_onômica do 
devedor; , _ 

IV - recebimento de crédito líquido e certo contra o Estado e suas 
autarquias, decorrente de contratos, na aquisição de imóvel ou na liquidação 
de débito; 

V - alienação dos ativos a prazo, mediante apresentação de garantias, 
hipótese em que o montante decorrente da alienação obterá tratamento 
específico nos termos desta lei; 

VI - permuta para aquisição de imóvel destinado à ocupação por órgão do 
Estado; 

VIl -contratação da cessão de direitos ou créditos do Estado com o BDMG, 
inclusive mediante permuta. 

Art. 4°- Para os efeitos desta lei, os imóveis serão considerados disponíveis 
quando não houver interesse público, econômico e social em sua 
manutenção no domínio do Estado, conforme justificação por meio de laudo 
da Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração. 

Art. 5° - Fica o Estado isento do pagamento de taxas, custas e 
emolumentos vinculados a atos de transferência da propriedade dos ativos 
objeto desta lei, bem como de qualquer acordo, quando o ônus for de sua 
responsabilidade. 

Art. 6°- Ficam extintos os direitos e os créditos, ajuizados ou não, de que 
trata esta lei, cujos valores atualizados, na data de sua vigência, forem 
inferiores a R$1.000,00 (mil reais). 

Art. 7° - O Poder Executivo regulamentará esta lei, no prazo máximo de 
sessenta dias, para cumprimento de suas disposições. 

Art. 8°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 9°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de novembro de 1999. 
Anderson Adauto 
Justificação: O Estado de Minas Gerais, para reestruturar o seu sistema 

financeiro, cumprindo exigências superiores, especialmente do Banco Central 
do Brasil, que ordenava a privatização das instituições financeiras do Estado, 
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especialmente do BEMGE, se viu na contingência de receber e agregar ao 
patrimônio público do Estado vários ativos, móveis e imóveis, visando sanear 
as referidas instituições e alcançar sucesso, até financeiro, no programa de 
privatização. 

O procedimento foi satisfatório, e os referidos ativos passaram a integrar o 
patrimônio do Estado. Este, no entanto, no quadro de sua competência, não 
tem a atribuição de gerir bens móveis e imóveis, exceto aqueles necessários 
à administração pública. Não é conveniente que o Estado, detentor de 
competência constitucionalmente ditada, cuide de alienar ou administrar bens 
móveis e imóveis que não têm serventia para a administração. 

O · BDMG, Banco· ·de fomento, constitui-se em empresa altamente 
capacitada e especializada nesse tipo de empreendimento, possuindo corpo 
administrativo de alta formação técnica e, melhor que a administração direta, 
há de gerir esses ativos, administrando-eis e alienando-os, de conformidade 
com as disposições legais pertinentes à coisa pública. 

Por outro lado, dispõe o art. 61, inciso XV, da Carta Constitucional do 
Estado: 

"Art. 61 - Cabe à Assembléia Legislativa, com a sanção do Governador, 
não exigida esta para o especificado no art. 62, dispor sobre todas as 
matérias de competência do Estado, especificamente: 

XV- aquisição onerosa e alienação de bem imóvel do Estado". 
Da mesma forma, a Lei Federal n° 8.666, de 1993, ao dispor, em seu art. 

17, sobre alienações de bens da administração pública, exige prévia 
autorização legislativa. 

Com a edição da lei que propomos, estarão atendidos todos os princípios 
consagrados no contexto da administração pública, notadamente os da 
moralidade, legalidade e mais-valia. 

Cabe, por fim, deixar acentuado que o BDMG, ·no desempenho das 
atribuições que lhe são afetas, deverá atender, a respeito da matéria, a tudo 
que estiver disposto na legislação pertinente. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração 
Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, ele 
o art. 102, do Regimento Interno. 

. REQUERIMENTO 
N° 901/99, do Deputado José Braga, solicitando seja remetido ofício ao 

Secretário da Educação com vistas à revisão e à modificação da Resolução 
n° 154, de 15/10/99, que dispõe sobre a escolha de Diretores de escola.(- À 
Comissão de Educação.) 
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N° 902/99, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja consignado nos anais 

da Casa voto de congratulações com o Desembargador José Fernandes Filho 
pelos relevantes serviços prestados durante sua gestão como Presidente do 
Tribunal de Justiça.(- À Comissão de Administração Pública.) 

N° 903199, do Deputado Edson Rezende, solicitando seja encaminhado ao 
Governador do Estado pedido de inclusão de um representante da UEMG e 
de um representante da ONG Amigos do Rio São Francisco - Novo Chico no 
grupo de trabalho para implementação do Programa de Recuperação 
Ambiental da Bacia do Rio São Francisco, constituído por meio do Decreto no 
40.697, de 11/11/99. (-À Comissão de Meio Ambiente.) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Chico 
Rafael e Márcio Kangussu. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de 

Política Agropecuária e de Saúde e do Deputado Alencar da Silveira Júnior. 
Registro de Presença 

O Sr. Presidente - A Presidência tem a honra de registrar a presença dos 
seguintes componentes da Câmara Municipal de Patos de Minas: Srs. Clêinio 
Francisco de Carvalho, Presidente; José Carlos da Silva, 1°-Vice-Presidente; 
José Osmar de Castro, 2°-Vice-Presidente; Edimê Erlinda de Lima A velar, 1•-
Secretária; Maria Beatriz C. Alves Savassi, 2"-Secretária; Eustáquio José da 
Silva, Hermes Alves de Oliveira, Júlio César Ferreira, José Azevedo Santos, 
José Humberto da Silva, José Pereira Brandão, Lázaro André Ribeiro e Valter 
Carneiro de Lima, Vereadores. Tenho a honra de convidar o Sr. Cléinio 
Francisco de Carvalho a fazer parte da Mesa dos trabalhos. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Doutor Viana. 
O Deputado Doutor Viana• - Sr. Presidente, Srs. Deputados, funcionários 

desta Casa, pessoal da imprensa, senhores e senhoras das galerias, não 
queria usar esta tribuna para relatar os fatos e as cobranças que aqui farei, 
mas a situação e as circunstâncias exigem de mim que assim o faça. 

Nobres colegas Deputados, sou médico há 24 anos e exerço com dignidade 
e honradez essa minha profissão, pautado na ética e no respeito que ela 
exige. Sempre procurei, na convivência com os colegas, ter o melhor 
relacionamento possível, o que venho também buscando fazer na Assembléia 
Legislativa com todos os senhores. Fui convidado, antes mesmo de tomar 
posse, juntamente com os demais colegas Deputados do PDT, meu partido, a 
fazer parte da base de sustentação do Governo Estadual, e assim tem 
acontecido. O Secretário Henrique Hargreaves, da Casa Civil, sempre_ com 

z ;;: 
I 

1! .. 
ê 
.E 
-= 
.IJ .. 
~ 

849 
muita determinação e firmeza, garantiu a todos nós o respeito do Governo ao 
majoritário em suas bases e em suas cidades, reafirmando esse seu 
propósito por várias vezes. O Governador Itamar Franco sempre foi 
majoritário em Curvelo e, quando foi Senador pela primeira vez, obteve mais 
de 90% dos votos do povo da nossa cidade, ganhando agora, novamente, lá, 
nos dois turnos. 

Na Assembléia Legislativa, estou sempre presente e cumprindo com 
seriedade e determinação o meu trabalho de Deputado Estadual. Fui relator 
do projeto dos cartórios e derrubamos, dentro da lei, da Constituição Federal, 
0 já famoso "trem-da-alegria". Votei a favor dos policiais, pela sua 
reintegração. Votei no projeto da anistia fiscal do ICMS. Entre alguns projetos 
de minha áutoria, cito o Projeto de Lei n° 40/99, que autoriza o Governo de · 
Estado a negociãr, de uma forma justa, a recomposição de remuneração dos 
ex-funcionários da extinta Mii1asCaixa, caso a caso; o Projeto de Lei n° ' 
279199, que autoriza o Executivo a renegociar as dividas absorvidas pelo 
Estado dos ex-Bancos estaduais (MinasCaixa, BEMGE, Crédito Real), para 
que os produtores rurais mineiros possam quitar suas dividas, já que estavam · 
impossibilitados de pagar em razão das altas taxas de juros e da correção 
monetária; o Projeto de Lei n° 532/99, que regulamenta uma atividade 
importante em várias cidades de Minas Gerais: os rodeios. 

E ainda tenho sido relator de vários outros projetos importantes, 
principalmente na Comissão de Administração Pública, de que sou membro 
efetivo e Vice-Presidente. 

Tenho visitado, acompanhado, participado, apoiado e colaborado com os -
nossos Secretários e auxiliares diretos do Governador, defendendo-os 
quando necessário. 

Sou um soldado em defesa do Governo, -de que sou parceiro; da minha 
instituição legislativa, de que sou membro; e do meu povo, de que sou 
legítimo representante. 

Sendo assim, não sei por que o Sr. Secretário da Àdministração, que é 
também Deputado Estadual, o Prol. Sávio Souza Cruz, sabendo de tudo isso, 
foi a minha cidade, onde moro desde 1978, exerço a medicina, sou cidadão 
honorário, casei-me, constituí família, fui Vereador e Prefeito. Agora, sou 
Deputado Estadual. No entanto, ele me vem atropelando deselegantemente. · 
Sou o majoritário indiscutível em Curvelo, onde tive 18.818 votos contra 885 
votos do Sr. Secretário, que, desrespeitosamente, foi lá para garantir a 
permanência do Superintendente de Ensino, que está lá muito mais para 
servi-lo do que ao Estado. 

Reivindico a indicação do cargo, indicando uma profissional competente, 
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bem aceita no meio educacional da cidade e da região, sem partido político, e 
que está atendendo aos mais nobres interesses da Secretaria da Educa~o 
de nosso Estado, sem politicagem para quem quer usar o cargo em benef1c1o 
de projeÇão pessoal. _ 

Fiquei indignado quando tomei conhecimento de que o Secretário - que ~stá 
sendo questionado pelos jornais, que está desagradando a companhe1~os 
seus, do PSB, e também a outros Deputados - garante, como se fosse o 
absoluto, que o referido Superintendente não sai porque o seguraria no cargo. 
Isso contraria a todos nós, que queremos fazer uma política correta, étic_a, 
respeitosa e de boa convivência. . . . . .. 

Por isso, Sr. Secretário, faça as indicações onde V. Exa. e majontano e 
representa a cidade, mas tenha a humildade e aprenda a respeitar eticamente 
a vontade do povo da minha cidade. Será que gostaria que eu ou outro colega 
fizesse indicações nas cidades onde é majoritário? . 

O Deputado Amilcar Martins (em aparte) - Caro Deputado Doutor Viana, 
quero manifestar minha solidariedade ao pronunciamento de V. Exa., po1s o 
Secretário Sávio Souza Cruz tem uma prática política que desrespeita regras 
elementares do convívio. No entanto, tem mostrado muita fragilidade no seu 
posicionamento. 

Como V. Exa. deve ter acompanhado pelos noticiários da última semana -
sendo denunciado e comprovado -, ele teve a coragem de nomear como 
funcionárias da Secretaria de Administração duas moças, que, em vez de 
prestarem serviços naquela Secretaria - e não era nem no escritório político 
do Secretário em Belo Horizonte, era pior do que isso -, prestavam serv1ços 
na sua empr~sa privada. No entanto, ele não se intimida. Tentou p_rejudicar o 
conjunto de Deputados desta Casa, decidindo tomar as ambulancl~_:' que 
foram distribuídas por esses Deputados nas mais diversas reg1oes e 
municípios mineiros. Tais ambulâncias prestavam serviços à população P?bre 
e miserável do nosso Estado. Mas o Secretário continua com essa sua prat1ca 
de tentar invadir redutos eleitorais, num gesto de deselegância e desrespeito 
para com todos nós. . . 

Portanto, quero dizer a V_ Exa. que entendo mu1to bem. Gostana de, de 
forma serena, sem provocação, ouvir também o PT, que sempre ~e pa~tou 
pela prática da denúncia de atitudes desse tipo, como as do $ecretano Sav1o 
Souza Cruz-. E, no entanto, desta vez o PT está calado. 

A pergunta que faço, de forma serena e respeitosa a seus Líderes é a 
seguinte: é porque, ao se denunciar esse fato haveria a possibilidade de 
Sávio Souza Cruz deixar de ser Secretário, e, com isso, nossa colega 
Deputada Maria Tereza Lara, pessoa pela qual tenho o maior respeito e 
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aprendi a admirar no convívio desta Casa, perderia seu mandato? Essa é a 
razão pela qual o PT está calado e não junta suas vozes com a minha, nessa 
denúncia de um ato de improbidade administrativa praticada pelo Secretário 
Sávio Souza Cruz, que nomeou funcionários na Secretaria da Administração, 
e esses funcionários atendem no seu escritório, não no escritório político, mas 
na sua empresa, na sua firma? 

Porque o PT está calado? Convoco todos os Deputados, de todos os 
partidos - não vamos conviver com esse tipo de prática, com esse tipo de 
improbidade administrativa e com essa prática de agressão a todos os · 
Deputados desta Casa. 

Cumprimento também V. Exa. por essa denúncia e junto a minha voz à sua .. ;, 
voz, e esiamos juntos para impedir que esse homem que se acha- mais ., 
esperto que os outros e que pensa que pode mais do que os outros, continue 
com sua prática política predatória em Minas Gerais. ' -·"' 

O Deputado Doutor Viana* - Agradeço o aparte do nobre colega Deputado 
Amilcar Martins. . - ' - · · ~ 

Reflita, pois, e procure unir as bases de sustentação do Governo·· do qual 
faz parte e unir o seu partido e seus colegas que o indicaram para ser 
Secretário. 

Quero aqui alertar que tomei conhecimento de que ele foi indicado pelos 
colegas, e a· maioria absoluta da sua bancada não convive bem com o atual 
Secretário. 

Vamos pois pensar com altivez, procurar somar e buscar, juntos, ajudar 
nosso Governador Itamar Franco a construir uma Minas melhor para' todos 
nós. Esse é o compromisso maior que o povo mineiro espera e quer de cada 
um de nós, que estamos aqui pela sua vontade soberana. 

Era isso o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Alberto Bejani. 
O Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente, Srs. Deputados, amigos da 

imprensa, amigos que nos visitam neste Plenário, gostaria apenas de 
comentar a respeito do Projeto de Lei n• 479/99, relativo à aposentadoria dos 
educadores: parte com 30 horas e parte com 40 horas. Esse projeto leva à 
equiparação todos os educadores aposentados com 40 horas semanais. Isso 
quer dizer que haveria um- aumento de, aproximadamente, R$300,00 a 
R$350,00 na aposentadoria daqueles que tanto nos ensinaram. Tenho a 
certeza de que todos aqui tiveram seus professores. Não vejo por que esse 
projeto esteja trazendo tanta especulação nesta Casa, trazendo até mesmo 
recadinhos do Governo do Estado, para que não seja aprovado. Lamento 
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profundamente que a maioria dos políticos só se lembre da educação na hora 
da campanha eleitoral. Lamento profundamente que um Governador que foi 
eleito pelo funcionário público estadual, incluindo os educadores, mande 
agora um recado para que esse projeto seja reprovado pelos Deputados 
desta Casa ou pelos Deputados que fazem parte da Situação. Desculpem-
me, estou nesta Casa há dez meses e não vou aceitar, não vou engolir essa 
ditadura que estão colocando aqui. ' . · 

O projeto estava para ser_ votado na quinta-feira, quando veio u~ ~~cad~ do . 
Sr. Governador, . por intermédio· de um Deputado desta Casa: "Tire -de,_' 
votação. Esse projeto é para ser rejeitado, porque o Sr. Governador não -quer_ 
que seja aprovado". Somos Deputados ou somos paspalhos do Governo do 
Estado? Será que vamos ter de engolir mais esta, nesta Casa? Será que 
vamos ter de, mais uma vez, aceitar a interferência da ditadura nesta Casa? 
Sou da cidade do Sr. Governador, fui Prefêito da cidade em que ele também 
foi, e muito me admira que esteja usando desse ato para tentar obstruir uma 
matéria tão importante, que não represenía absolutamente nada para os 
cofres do Estado. É muito fácil, Sr. Governador, dizer para não se aprovar um 
projeto .que vai fazer com que o educador, após aposentado, tenha o salário 
perto do digno, porque nem a R$1.000,00 chega. · -

Enquanto o Sr. Governador faz obstrução, através de alguns Deputados 
que estão se servindo de recadinhos seus nesta Casa, para ele não faz falta: 
comprou um triplex em Juiz de Fora por R$650.000,00. Estou falando 
verdade, não estou usando da minha imunidade parlamentar. É muito simples 
para um Governador impedir que um educador possa ganhar míseros 
R$1.000,00 de aposentadoria, enquanto desembolsa R$650.000,00 à vista, 
num triplex em Juiz de Fora. Não vou engolir, Sr. Governador. É preciso 
apenas que V. Exa. administre Minas e não fique viajando pelo Brasil para 
fazer uma campanha precoce para Presidente da República. Não tenho 
nenhum "rabo preso" com o senhor - desculpe a expressão -, não lhe devo 
absolutamente nada. A única cobrança que lhe faço é que passe a 
administrar o Estado de Minas Gerais - Estado de tamanha importãncia para 
o Brasil - e não fique usando Deputados para dar recadinhos: "Tire o projeto, 
porque, se não, vai ser derrotado". 

Vou colocar esse projeto em pauta na terça-feira e terei a coragem de 
divulgar os nomes daqueles que estão traindo os educadores deste Estado 
por intermédio da imprensa, para que conheçam quem é quem nesta Casa. 
Lamento profundamente que ainda haja Deputado trocando apoio por mata-
burro. Fui eleito para defender a população de Minas Gerais, não para fazer 
troca de ambulância por voto, de mata-burro por voto ou de ponte por voto. 
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Graças a Deus, continuarei nesta Casa, de cabeça erguida, até 0 final do · 
mandato. 

Portanto, Deputados, gostaria muito de contar com o apoio de v. Exas., 
para que no~ aJudem a mostrar a Minas que esta Casa tem Deputados de 
respe1to _e ~ao ap~nas Deputados que ficam indo à Praça da Liberdade para 
buscar v1ntem e da-lo a associação de bairro, a Prefeito, a fim de garantir sua 
eleição: El~ição _ garante-se com trabalho, de cabeça erguida e com 
detern;_1naça?, nao com mata-burro, com ambulância. Dar mata-burro ou 
ambulanc1a e papel do Governo, e não de Deputado. 

O Deputado Amilcar Martins (em aparte) - Agradeço a V. Exa. e quero 
manifestar meu integral apoio e solidariedade a V. Exa. É uma vergonha 0 

que vem acontecendo, essa interferência indevida, esse desrespeito à 
autonomia e_ à soberania deste Poder, que começou no momento da eleição 
da Mesa Diretora· da Assembléia Legislativa. Não podemos aceitar nem 
conviver com isso. ·· 

Devo dizer ·a· '!·. Exa: __ que nem mesmo meus requerimentos, simples 
requenmentos solicitando informações do Governo, são deferidos pela Mesa. 
Quero dar um exemplo patético. Fiz requerimentos de transcrição de certos 
art1gos de alguns dos principais analistas· políticos e econômicos deste Pais 
nos anais da Assembléia Legislativa, e esses requerimentos foram 
1ndefendos por parecer do Deputado Durval Ângelo. Não é possível que 
conllnuemc:s a conviver com isso. Não vamos aceitar isso, e faço uma 
conclamaçao a todos os Deputados para que tenham a cabeça erguida para 
que tenham altivez. ' 

Não vamos aceitar que esta Assembléia Legislativa seja transformada no 
presépio do Pipiripau, cheio de cordeirinhos só dizendo amém para 0 
Governador. Este é um Poder independente. Fomos eleitos pelo povo e 
temos autonomia e direito de representar os interesses de Minas Gerais. O 
que exigimos do Governador Itamar Franco não é sua boa vontade não é sua 
simpatia por cada um de nós, exigimos apenas respeito: que ele re,speite esta 
Casa, o Poder Legislativo, tenha dignidade, decência, pare de interferir na 
v1da do Poder Legislativo. Esse homem tanto mal tem feito a Minas Gerais 
pela sua ausê~cia, pelo excesso de viagens, fazendo esse "road show", esse 
c1rco de cavalinhos pelo mundo afora, sai pelos Estados para falar mal do 
Governo Federal, de todos e de tudo. Não vamos conviver com isso. 
Solidarizo-me com V. Exa. no apelo que faz a todos os Deputados. Não 
vamos aceitar essa interferência indevida e inaceitável do Governador Itamar 
Franco. 

O Deputado Alberto Bejani - Muito obrigado, Deputado Amilcar Martins . 
e 
~~------------------------------------~~ 
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Antes de terminar, gostaria de dizer também que a Oposição desta Casa é 
inteligente. Não somos uma Oposição burra, não fomos colocados aqui para 
obstruir matérias importantes do Governo. Já votamos a anistia da PM, 
projeto mandado pelo próprio Governo. Votamos a anistia fiscal mandada 
pelo próprio Governo. Queremos que Minas comece a andar. Dai chegar uma 
ordem para se votar contra o Projeto de Lei n° 479/99, que vai pa!lar no 
máximo os míseros R$1 .000,00 para o educador aposef!tado. E uma· 
vergonha, é lamentável! Dr. Itamar Franco, com todo o respeito que tenho_ por J 
V. Exa., há momentos em que me envergonho de dizer q~e V. E~a. é de J_uiz 
de Fora e que, de lá, também sou. 

Em Juiz de Fora, as pessoas, pelo o que entendi algumas horas antes, são 
racionais, equilibradas e, sobretudo, humanas. Continuo assim, e espero que 
V. Exa. não me decepcione. , 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimen!<l. 
O Deputado Carlos Pimenta - Exmo. Sr. Presidente, Depul<ldo José Braga, 

ilustres Srs. Vereadores da Câmara Municipal de Patos de Minas, que nos 
honram com sua presença, Srs. Deputados, Sras. Depuiadas, senhores da 
imprensa, senhoras e senhores, na última sexta-feira estivemos na cidade de 
Janaúba, representando esta Casa e, principalmente, os Deputados do Norte 
de Minas. 

Na ocasião, tivemos a felicidade de presenciar dois eventos que considero 
extremamente importantes. Penso que devem ser divulgados, porque 
necessitam de um incremento, de um apoio maior, principalmente por parte 
do Governo do Estado de Minas Gerais. 

O primeiro evento foi realizado pelo Banco do Nordeste, com o lançan;ento 
do Projeto Pólo de Desenvolvimento Integrado do Norte de Minas. E um 
programa do Governo Federal e está sendo lançado em Minas Gerais, mas, 
na verdade, está presente em quase todos os Estados do Nordeste brasileiro. 

. O Banco do Nordeste, por meio de financiamento, está lançando, na região 
da Serra Geral de Minas - região composta de 16 cidades -, esse projeto 
como forma de incremenl<lr e de divulgar, de consolidar de vez o projeto de 
fruticultura irrigada no Norte de Minas Gerais. É um projeto ambicioso, que vai 
alçar essas cidades a um nível internacional em termos de produção de frul<ls 
e, principalmente, de exportação. 

O projeto tem início no ano 2000 e vai até 2003. Espera-se e propõe-se 
uma ampliação da área de irrigação na região, de 25.000 ha, para 60.000 ha. 

Nestes quatro anos, ele prevê um investimento de recursos na Serra Geral 
de Minas, no Norte do Estado, no valor de US$240.0000.000,00 e prepara 
toda a região para ter um fiuxo grande de produção de frutas e, 
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principalmente, de exportação. 

O projeto inicia-se com a ampliação do aeroporto de Montes Claros, obra de 
R$30.000.000,00. Irá ampliar a pista de decolagem, o terminal de passageiros 
e a construção do terminal de cargas. Prevê também a ampliação da pista de 
decolagem, o balizamento noturno do aeroporto de Janaúba, no valor de 
R$20.000.000,00; a construção do aeroporto de Manga, obra orçada em 
R$20.000.000,00; a construção do aeroporto do Projeto Jaíba, em 
Mocambinho, no valor de R$20.000.000,00. Prevê o término do asfaltamento 
da BR-135, obra já iniciada, e que ainda vai consumir recursos no valor de 
R$22.000.000,00; a construção da ponte sobre o rio São Francisco, 
interligando Manga e Matias Cardoso, no valor de R$5.000.000,00; a 
perfuração de poços tubulares profundos nas cidades distantes do rio São 
Francisco, l<lmbém no valor de R$5.000.000,00; a construção de algumas 
barragens fundamentais para a região. A Barragem de Sítio Novo, no 
Município de Porteirínha, no valor de R$4.000.000,00; a Barragem de 
Garipau, no Município de Mato Verde, no valor de R$2.764.000,00; a 
Barragem de Serra Branca, em Porteirinha, no valor de R$3.000.000,00; a 
Barragem de Galheiros, no Município de Espinosa, no valor de 
R$2.500.000,00; a Barragem do rio Jacu das Piranhas no Município de 
Gameleiras, no valor de R$3.000.000,00; a Barragem de São Domingos, no 
Município de Espinoza, no valor· de R$2.800.000,00; a Barragem do rio 
Carindó, um dos principais rios do Município de Manga, no valor de 
R$4.000.000,00; barragens no rio Verde Grande, rio da integração do Norte 
de Minas, que hoje agoniza, no valor de R$4.500.000,00; a adaptação do 
Hospital Regional de Janaúba, no valor de R$3.000.000,00; enfim, serviços 
de abastecimento de água, a implantação da rede de esgoto sanitário e o 
reforço do sistema elétrico de todas as cidades que compõem a região da 
Serra Geral de Minas . 

Trata-se de um projeto importantíssimo e dos principajs do Norte de Minas. 
O que nos chamou atenção nesse lançamento do pólo de desenvolvimento 
do Norte de Minas foi o grande número de produtores rurais, de lideranças, 
Prefeitos e Vereadores. Estávamos representando a Assembléia Legislativa. 
Mas o que mais nos chamou atenção foi a ausência de um representante do 
Esl<ldo nessa reunião. Estamos falando de R$220.000.000,00, da 
transformação total e absoluta de toda aquela região. Mais uma vez sentimos 
a ausência do Sr. Governador ou de seu representante nesse encontro. É 
fundamental a presença do Esl<ldo. 

Todos os Estados nordestinos têm o seu pólo de desenvolvimento. A figura 
que não falta nessas reuniões é a do Governador dos Estados nordestinos . 

<~--~------------------------------------------~J 
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Faço um apelo, porque estamos falando de um Estado que _está. com uma 
economia extremamente fragilizada e de um país em que nao ha recursos 
para investimentos e para nada. Estamos assistindo a uma verdadeira briga 
de bancadas de Deputados do .Nordeste lutando contra as bancadas de 
Deputados. de Minas, São Paulo e d_o Rio de Janeiro. Essas ban~~as 
nordestinas sempre saem à frente. E incrível como conseguem v1t.?nas 
homéricas e asseguram recursos importantes no orçamento geral da Um~o. 

Estamos falando num momento crítico do nosso Estado e do nosso Pa1s. É 
necessário que o Estado dê a importância que esses projetos precisam _e têm. 
É importante que o Estado entenda que é necessário haver ·lntegra_çao das 
regiões. Enquanto não diminuirmos a distância que há de outras reg1oes para 
0 Norte e 0 Nordeste do Estado de Minas Gerais, não vamos ter uma 
sociedade justa. Não estaremos promovendo a eqüidade. Mas só se 
garantem recursos com a presença dos parlamentares e do Governo. 

o Governador Itamar Franco já demonstrou que tem voz sufic1ente para se 
fazer ouvir fora dos limites do nosso Estado. 

É importante que coloque na prática, demonstre de vez a importância que 
dá ao nosso Estado; que saia da retórica, do discurso, e possa, efetivamente, 
assumir a condução do Estado, fundamentada na justiça e na eqüidade .. 

Um outro projeto importante que foi lançado pela FIEMG, denom1na~o 
Cresce Minas, reforça e dinamiza o crescimento econômico de M1nas Gera1s. 
Esse projeto não interessa apenas ao Norte de Minas, mas ao Estado como 
um todo, porque, na verdade, prioriza cinco ações para poder dmam1zar a 
economia do nosso Estado. 

É um projeto de apoio e sustentação à indústria de aves e s~ínos do 
Triângulo Mineiro e do Alto Paranaíba; sustenta o projet~ de 1?dustna_ de 
carne bovina, também no Triângulo Mineiro e no Alto Parana1ba; da atençao e 
sustentação técnica para a consolidação da fruticultura irrigada do N~rte de 
Minas; é um projeto de biotecnologia na RMBH; de eqUipamentos eletron1cos, 
também na RMBH, e a metal-mecânica do Vale do Aço. ·-

Vejam os senhores que ele diversifica a atuação, mostrando a cada reg1ao 
a sua potencialidade. Sabem os senhores o que falta para q~e ess~ projeto,· 
tão bem elaborado pela FIEMG, com a ajuda de ass1stenc1a tecmca e 
consultoria internacional, que vai mostrar toda essa potencialidade, que vai: 
ajudar a Secretaria de Planejamento do nosso Estado a priorizar o que Minas 
tem de melhor, possa sair do papel? A esse projeto falta apenas que seja 
apresentado ao Sr. Governador do Estado. 

Os representantes da FIEMG já estão tentando essa audiência, um 
encontro com o Governador Itamar Franco há cinco meses. Esse projeto· 
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precisa estar contido nos programas de ações do Governo do Estado, por 
meio da Secretaria do Planejamento. Por isso, neste momento, quero fazer 
um apelo suprapartidário, um apelo de interesse de nosso Estado - e tenho 
como testemunha os Vereadores da nossa querida Patos de Minas -, um 
apelo ao Sr. Líder do Governo nesta Casa, Deputado Alberto Pinto Coelho, 
para que promova esse encontro dos empresários de Minas Gerais, dos 
técnicos internacionais que estão ajudando - aliás, que já ajudaram - na 
elaboração do Projeto Cresce Minas com o Governador Itamar Franco. 

Entendemos que as posiçôes políticas são extremamente importantes. 
Entendemos ainda, mesmo como Deputado Estadual da Oposição nesta 
Casa, que o Sr. Governador do Estado prestou um serviço extremamente 
importante à Nação, suscitando o discurso da ·integração da nossa 
Federação, da autonomia dos Estados. Mas é importante também que S. 
Exa. o Governador Itamar Franco entenda qué, se as posições políticas são 
importantes, as posiçôes técnico-administrativas também o são. 

Não queremos que o nosso Estado tenha um crescimento da sua 
economia, do seu produto interno bruto aquém das nossas necessidades e 
inferior ao dos outros Estados. Há quem diga que Minas está regredindo, mas 
não queremos acreditar nessa conversa que se ouve nos quatro cantos do 
Estado. 

É necessário, então, que S. Exa. o Sr. Governador do Estado entenda que 
deve sentar-se á mesa para ouvir os economistas, os produtores, os 
industriais, que ajudam a consolidar o nosso PIB. 

E é necessário que dê oportunidade a órgãos da competência da FIEMG, 
da SIEMG, do SESI, do SENAI, do IEL, do próprio Governo de Minas para 
examinarem esse projeto, dando-lhe o valor que mereceo Muito obrigado. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Márcio Cunha. 
O Deputado Márcio Cunha - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, ilustres visitantes, permitam-me cumprimentar todos nas pessoas 
dos Vereadores da nossa querida cidade de Patos de Minas, por intermédio 
do nosso Presidente, que nos visita. Sejam bem-vindos. Colocamo-nos à 
disposição do Legislativo Municipal de Patos de Minas para quaisquer 
informações que possam ser importantes para a cidade. Parabéns a vocês 
por terem, nesta Casa, um colega atuante, um Deputado que tem trabalhado 
não só pela cidade de Patos, mas por toda a região, o nosso companheiro · 
Hely Tarqüínio, em nome de quem quero saudar todos os Deputados. 

Mas, Sr. Presidente, Srs. Deputados, ouvi, há pouco, o pronunciamento do 
ilustre Deputado Carlos Pimenta, sobre o Plano Plurianual de Investimentos e 
do PMDI, que são instrumentos importantes de orçamento público, de polític<;~ 
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pública e que, sem dúvida, devem merecer, por parte de todos os Deputados, 
uma avaliação criteriosa para que possam nortear o crescimento e o 
investimento público no Estado de Minas Gerais. Felizmente, a nova 
Constituição. promoveu inúmeros avanços, sendo que um deles foi a 
participação popular no orçamento. Gostaria de chamar a atenção dos Srs. 
Deputados para uma questão histórica, que tem acontecido em relação ao 
orçamento público e, especialmenie, em relação ao orçamento participativo. 
Eu dizia que a nova Constituição consagrou a oportunidade de . as 
comunidades, de o cidadão comum participarem da elaboração do 
orçamento. Não foi diferente com o Estado de Minas Gerais, e não é 
diferente, hoje, nos municípios mineiros e brasileiros. Darei o exemplo de Belo 
Horizonte. Na Lei Orgânica de 1988, da elaboração da qual tive a 
oportunidade de participar, inserimos a garantia da participação popular no 
orçamento, através do art. 24. Naquela oportunidade, era Prefeito de Belo 
Horizonte o Dr. Pimenta da Veiga, e Vice-Prefeito, o Dr. Eduardo Azeredo. O 
PSDB comandava a Capital mineira e fizeram o que chamaram de PROPAR, 
que era uma espécie de audiência pública à semelhança do que fez a 
Assembléia na legislatura passada. 

Portanto, havia, sim, alguma participação popular por parte dos Vereadores 
de então no chamado PROPAR da administração tucana, naquela 
oportunidade. Mas, quando da eleição de Patrus Ananias para Prefeito ~e 
Belo Horizonte, coube institucionalizar, de forma mais transparente, a questao 
do orçamento participativo e denominar_ essa participação popular no 
orçamento de orçamento participativo. E evidente que o_ PT, por ler 
diligenciado, no sentido de tornar essa participação popular ma1s abrangente, 
mais transparente, logrou mais êxito em relação às benesses desse 
instrumento popular. 

Estou relatando essas questões para chamar a atenção dos Deputados 
para o fato de que o PT, assim como o meu PMDB, como o PSDB de alguns, 
como o PDT de outros e como o PTB de tantos outros. são partidos que, sem 
dúvida alguma, lutaram pela democratização e, portanto, lodos lêm o crédito 
de avanços democráticos, entre eles a participação popular no orçamento 
público. Portanto, acho que està na hora de nos livrarmos desse mitos e de 
alguns Deputados deixarem de achar que a questão do orçamento 
participativo é uma bandeira única do PT. Historicamente, isso não é verdade. 
É preciso que nos conscientizemos disso. 

Tive a oportunidade de participar das diversas audiências públicas 
comandadas pelo Secretário Adjunto de Planejamento, Dr. Milton Tavares, 
nas mais diversas regiões de nosso Estado. Pude perceber o interesse e o 
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grau de participação dos Prefeitos e dos Vereadores das mais diversas 
comunidades, interessados em participar desse processo, que é 
extremamente democrático, transparente, e é exeqüível darmos esse 
instrumento ao Estado. 

Quero chamar a atenção, também, para o fato de que, do ponto de vista de 
orçamento participativo, essa, sem dúvida alguma, é nossa primeira 
experiência. É importante dizer que a Assembléia, de outra forma, juntamente 
com o Executivo, também vinha propiciando às comunidades a oportunidade 
de.participar, por intermédio das audiências públicas, que, na verdade, foram 
aquelas· que se seguiram ao orçamento participativo. Portanto, nessas 
audiências públicas, também aquelas obras vieram ungidas da participação 
popular-das mais diversas comunidades do interior de Minas Gerais. 

Na-última seXta-feira, tivemos a última etapa dessas audiências públicas, 
que''alltecede a' grande' reunião 'para 'que. possamos hierarquizar essas 
proposições, essas obras. Foi a· etapa de Selei Horizonte que, sem dúvida 
alguma, julgou uma série de obras na Região Metropolitana de Belo 
Horizonte. É importante notar que o orçamento participativo é feito por região, 
e ·não houve orçamento específico de Belo Horizonte, houve a plenária 
municipal de Belo Horizonte, da qual tivemos oportunidade de participar. Mas, 
na sexta-feira, participamos da audiência pública da Região Metropolitana de 
Belo Horizonte e quero dizer que nós, Deputados votados na região, quase 
todos participamos. 

Quero chamar a atenção dos Deputados, em primeiro lugar, para o fato de 
que é importante que possamos colaborar com o Executivo, para encontrar 
um melhor caminho para adequar essas obras priorizadas no orçamento 
participativo. Diria que a primeira situação que vamos encontrar será fazer um 
comparativo dessas obras consideradas prioritárias pelas mais diversas 
comunidades mineiras com o orçamento que está tramitando aqui, na Casa. 

O nosso primeiro grande trabalho será fazer Lima comparação daquilo que 
está previsto para o orçamento do ano 2000 com o que as comunidades 
encontrarão como prioridade. Já temos infonmações de que em muitas obras 
haverá essa coincidência. Muitos perguntaram, então: "Para que haver o 
Orçamento Participativo?". Porque essas obras estarão ungidas pela 
participação popular; portanto estarão contando com um compromisso muito 
maior do Executivo na sua execução. Esse seria o primeiro trabalho, ou seja, 
identificaríamos, de acordo com essa proposta, o que for escolhido como 
prioridade pelas mais diversas comunidades de Minas Gerais. 

Em segundo lugar, é pertinente e absolutamente possível que a Secretaria 
do Planejamento, mediante propostas hierarquizadas, conversasse com os 

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



860 
diversos órgãos das administrações públicas direta e .indireta, para acatar 
essas propostas. Imaginemos que determinada comunidade de uma reg1a~ 
priorizasse a construção de uma escola. Certamente, na rubr~ca destmada a 
educo:çao, a Secretaria da Educação já previu a construça_o de . escolas. 
Então, seria o caso de conversar com o Secretário da Educaçao. Comc1d1ndo 
aquela proposta· com o acatamento dessas importantes pnondades das 
comunidades, será um grande passo. Esses são os dois grandes momentos~ 

o terceiro momento seria o plano plurianual de investimento~ .. que preve, 
sem dúvida alguma, um orçamento bianual. Através do plano plu~1anu!'l, sena 
possível, nós, Deputados, juntamente com o Executivo, contemplarmos a~ 
obras do Orçamento Participativo. , 

Gostaria de trazer esses esclarecimentos, porque tenho observado u~a 
preocupação muito grande, por parte dos Deputados~ com toda a razao, 
relativamente a esse orçamento participativo. De que forma _essas obras . 
hierarquizadas e encontradas pelas diversas comunidades ~stanam 1nsendas 
no orçamento do ano que vem, já que o orçamento que está tram1tand~ nesta 
casa, conforme expressou-se o nosso Governador e o nosso Secretano d~··· 
Planejamento, é real, ou seja, foi imaginado de uma forma clara e objetiva? '· 
Quais seriam os recursos que perfariam a receita para o ano que vem .. , 
Portanto, de onde seriam tirados esses recursos para contemplar o 
orçamento participativo? Acreditamos que seja por me1o dessas . 
possibilidades e vertentes que poderíamos consagr~r. essas d1versas obra~ 
priorizadas pelas comunidades nos diversos mumc1p1os mme1r~s. O que e 
importante nisso tudo? Cada vez mais, estamos avan~ndo e apnmorando. O 
orçamento participativo, no meu modo ~e entender, e um apnmoramento ~· 
sem dúvida alguma, uma sistematizaçao ma1s orgamzada da part1c1paçao 
popular no orçamento, que foi. conseguida, a duras penas, pela no~a 
constituição que rege o País. E bom lembrarmos que essa Const1tu~çao_ 
cidadã teve como grande timoneiro o nosso saudoso Ulysses Gwmaraes. 
Enganam-se aqueles que estão no PT, ou fora dele,_ ao. acharem que_ o 
orçamento participativo é bandeira exclusiva do PT. Nao _e: A part1c1p~çao 
popular no orçamento foi conseguida com a nova. Const1twçao, com a. ajuda 
de todos os partidos e de todos os que entendem que, atr_aves da 
participação popular, haverá a grande democratização deste Pa1s. Mwto 
obrigado, Sr. Presidente. ... . o Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Hely Tarqwmo. 

o Deputado Hely Tarqüínio- Sr. Presidente, Srs. Deputados, estamos na 
tribuna, neste momento, para· saudar os nobres Vereadores por Patos de 
Minas. A eles, desejamos uma feliz estada. Estamos felizes com a sua 
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presença. Eles percorreram a Casa, ficaram conhecendo o nosso trabalho. E 
vieram a Belo Horizonte para nos trazer uma reivindicação: fazer constar, no 
projeto de reestruturação do Judiciário, a criação de três varas cíveis em 
Patos de Minas. 

Como representante daquela cidade, gostaria de pedir o apoio de todos os 
parlamentares, que representam todo o povo mineiro. Sei que não podem 
ficar míopes às suas regiões, mas pedimos o empenho decisivo de todos 
para tornar realidade essa solicitação necessária, que todo o povo de Patos 
de Minas faz, representado pelo Presidente da Câmara, Clêinio Carvalho, 
pelas Vereadoras· Maria Beatriz e Edimê e pelos ·demais companheiros 
parlamentares daquela cidade. 

· Viemos a esta tribuna para reafirmar e dizer que nós, na qualidade de 
representante da região, já fizemos vários contatos. Estamos trabalhando 
nesse sentido. Visitamos o ex-Presidente do Tribunal de Justiça, 
Desembargador Lúcio Urbano, e levamos a nossa reivindicação. Ele 
prometeu trabalhar e passar ao Presidente em exercício essa questão. 
Temos certeza de que os políticos de Patos de Minas, unidos, o ilustre 
Senador Arlindo Porto, o ilustre Prefeito Elmiro Nascimento, irmão da nossa 
querida Vereadora Béia, nosso representante na Câmara Federal, Deputado 
Antônio do Vale, vão se empenhar nisso. Esse é o pleito de toda a classe 
política de Patos de Minas. 

Peço ao Presidente da Comissão de Justiça, Deputado Ermano Batista, e a 
todos os membros da Comissão que se empenhem nesse sentido, para que 
sejam criadas essas varas cíveis, a fim de que a justiça possa realizar seu 
trabalho, fazer acontecer as boas regras de convivência, de forma pacífica, 
procurando o bem comum e a justiça para todos. 

Deputado José Braga, Presidente em exercício, Presidente da Câmara, 
Vereadores, gostaríamos de reafirmar a nossa alegria pela sua presença. 
Estamos aqui para apresentar, junto com a Cãmàra, essa solicitação feita a 
todos os Deputados. Quero agradecer a presença de vocês, Vereadores que 
se preocupam com os problemas de Patos de Minas. Fica a nossa 
homenagem a todos pelo trabalho que desempenham naquela Casa. 

Gostaria de ceder a palavra ao ilustre Deputado Adelmo Carneiro Leão, que 
também é votado naquela cidade e muito bem a representa. 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão (em aparte) - Muito obrigado, Deputado 
Hely Tarqüínio. Em primeiro lugar, quero dar o meu testemunho da sua luta e 
do seu empenho em defesa da bela e generosa Patos de Minas. 

Quero saudar também os Vereadores e Vereadoras. Sua presença 
significativa e majoritária é também uma demonstração de empenho para que 
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esse projeto seja votado, a fim de que Patos de Minas tenha garantida a sua 
parcela não de bônus, mas de responsabilidade com a JUStiça. 

Quero manifestar aqui o meu empenho pessoal no sent1do de que todos os 
meus companheiros e companheiras do PT votem esse projeto de tal forma a 
conferir ao Estado de Minas Gerais uma melhor estrutura para que a JUStiça 
possa~ funcionar adequadamente. Patos de Minas, como os .senhores ~ 
senhoras demonstraram através desse documento que recebemos, esta 
muito defasada em . relação à estrutura da justiça, que já s~ encontra 
defasada em nosso ·Estado. Se o Estado de Minas precisa de uma estrutura 0 

judiciária melhor, com um maior número de varas cíve~s, Patos prec1sa a~nda 
de mais, pois há um número muito elevado de c1dadaos a serem ate~d1dos 
por Juiz. Portanto, é preciso que essa organização se faça no sentido de 
melhorar essa relação, facilitando o atendimento das pessoas~ ~rom?vend? 
justiça. Não teremos pleno desenvolvimento e adequada atençao a saude e a 
educação sem uma estrutura judiciária melhor. . . . 

Quero manifestar aqui, não apenas em meu nome, mas em nome de toda a 
Bancada do PT o nosso empenho para que esse projeto seja votado e nossa 
região do Alto 'Paranaíba e do Triângulo possam ser atendidas dentro do 
princípio de justiça, podendo oferecer aos cidadãos e _cidadãs melhores 
condições na área do Judiciário. Parabéns a todos. Cont1nuem lutando por 
essa cidade, que é tão generosa, hospitaleira e agradável. Se'::lpre fomos 
recebidos com muito carinho lá e temos com Patos uma relaçao bastante 
afetuosa. Por isso, o meu trabalho está sendo realizado com muita alegna. 
sucessos para vocês. Seguramente, teremos esse projeto aprovado, 
atendendo a parcela de reivindicações de Patos, pois elas são absolutamente 
justas. . _ o Deputado Hely Tarqüinio -Agradeço a mtervençao do Deputado Adelmo 
Carneiro Leão e concedo a palavra ao patense desta Casa, que, apesar de 
representante de Uberaba, tem a sua parcela de atuação na cidade de Patos 
de Minas: 0 nosso grande amigo, Deputado Paulo P1au, que aqUI tem dado 
seu exemplo como patense. o Deputado Paulo Piau (em aparte)- Muito obrigado pelo aparte, Deputado 
Hely Tarqüinio. Meu aparte é exatamente para d1zer de nossa alegna _em 
receber os conterrãneos paturebas, patenses ou patifes, conforme Anton~o 
Secundino São José. Ficamos felizes com sua presença, mas nao 
poderíamos deixar de testemunhar, Deputado Hely Tarqüinio, perante a 
comunidade de Patos de Minas, o trabalho que V. Exa. vem realizando em 
defesa de seus interesses e de toda a região. Sou nascid_? _em Patos. de 
Minas. Sou patense, patureba ou até patife, conforme Antomo Secund1no, 
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pois quem sai de Patos, por qualquer motivo, vira patife. Por outro lado, V. 
Exa. é de Uberaba e representa Patos de Minas; portanto, fizemos uma 
inversão. Mas digo, com muito orgulho, que representamos a cidade de 
Uberaba, e com muita alegria, que Patos de Minas é muito bem representada 
por V. Exa. Evidentemente, a nossa contribuição é de apoio a tudo que diz 
respeito à nossa região e, de maneira especial, à nossa terra do milho, Patos 
de Minas. Portanto, quero dizer que, no que diz respeito a todos os projetos 
de interesse para o desenvolvimento dessa cidade, estaremos de mãos 
dadas, para que "'possamos continuar assistindo ao sucesso e ao 
desenvolvimento,. ,cada dia maiores, dessa cidade progressista. Muito 
obrigado pela p~esença de vocês. Parabéns pela construção de uma cidade 
tão bela e·progressiva como Patos de Minas. 

O Deputado Hely Tarqüinio - Agradeço as palavras do Deputado Paulo 
Piaué Gostaria de dizer que fizemos uma transposição, ou seja, cruzamos os 
nossos destinos: eu para Patos e ele para Uberaba. Ainda com meu resíduo 
de uberabense, apesar de lá não viver," mas por conhecer suas necessidades, 
faço coro com ele em tódas as suas reivindicações. Gostaria, também, de 
prestar homenagem ao Deputado Paulo Piau, por tudo que representa e pelo 
que tem feito na busca de soluções para todos os problemas administrativos 
e políticos de Uberaba e da região. Parabéns, Paulo Piau. Parabéns ao povo 
de Uberaba. 

O Deputado João Paulo (em aparte) - Muito obrigado, Deputado Hely 
Tarqüinio. Quero cumprimentar não só V. Exa., mas também os Vereadores 
de Patos de Minas, que aqui estão, em maioria absoluta. Nesta tarde, temos 
aqui representada a Câmara Municipal de Patos de Minas, num gesto bonito 
e simpático, revelando a grande responsabilidade que essa Casa tem para 
com o município, demonstrando que está à altura, que tem competência para 
responder às aflições da comunidade, aos anseios da população. 

Eu, que fui Vereador por Belo Horizonte durante dois mandatos, 
compreendo bem a atuação dos Vereadores. Essa· presença absoluta, maciça 
- que é comovente para todos nós -, traz uma responsabilidade muito grande 
aos Deputados que já se pronunciaram, aos demais colegas e a mim, que 
não poderia faltar com uma pequena mensagem, pois também sou votado 
naquele município. O voto favorável a esse projeto, que vem do Tribunal de 
Justiça, significa uma manifestação de retribuição, de responsabilidade para 
com as causas de Patos de Minas. 

Sabemos que o Tribunal de Justiça encaminhou para esta Casa um projeto 
de lei que propõe a criação de mais três varas naquele município . 
Certamente, com o aumento dos conflitos na sociedade moderna essas três ' ' 
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varas darão vazão à grande demanda que chega ao Poder Judiciário a cada 
dia. Eu, que sou advogado - e advoguei durante muitos anos, percorrendo 
todo o nosso Estado e todo o Brasil -, percebi que o Poder Judiciário tem sido 
muito demandado, mas não tem dado resposta a tal demanda. São pilhas e 

:pilhas de processos que se acumulam nas secretarias desse Poder. Os, 
Juízes e todos-,os serventuários da justiça estão escravizados por essa. 
demanda absurda. Ten.ho a certeza de que mais três varas para o Município~ 
de Patos de Minas não serão suficientes, mas arrefecerão bastarlle O; 
sofrimento e o clamor daquela comunidade por justiça mais. efetivei e mais.> 
rápida. .. 

Portanto, V. Exa. está de parabéns, assim como os Deputados que o 
antecederam na tribuna, em reconhecer a validade, a oportunidade desse 
projeto que nos foi encaminhado pelo Tribunal de Justiça. Queremos, 
sobretudo, parabenizar também os Vereadores de Patos de M_inas, que, com 
esse gesto bonito, resgatando a responsabilidade, nos visitam, fazendo 
"quonum" nesta Assembléia Legislativa, nesta tarde. Muito obrigado. 

o Deputado Hely Tarqüinio - Agradeço as palavras do ilustre Deputado 
João Paulo, demonstrando o seu apoio ao povo de Patos de Mtnas, por meto 
dos seus representantes. . 

O Deputado César de Mesquita (em aparte)- Agradeço ao Deputado Hely 
Tarqüínio esta oportunidade. Quero, juntamente com esse grande 
parlamentar desta Assembléia Legislativa, dar boas-vindas aos Vereadores 
da Câmara Municipal de Patos de Minas, o que faço na pessoa do seu 
Presidente. Gostaria também de dizer que esse pleito não é somente de 
Patos de Minas, mas também do Alto Paranaíba. Portanto, estaremos firmes, 
a fim de aprovar esse projeto de grande importância para a nossa região. 
Muito obrigado. o Deputado Hely Tarqüinio - Agradeço as palavras e o apoio do ilu~tre 
Deputado César de Mesquita aos interesses do Alto Paranatba, 
especialmente de Patos de Minas. 

Sr. Presidente, pelo seu espírito de paciência, pela sua tolerância, 
gostaríamos de homenageá-lo, agradecendo o espaço que V. Exa. cedeu, 
nesta tarde, aos Vereadores de Patos de Minas e a todo o povo que 
representam. Muito obrigado. 

o Sr. Presidente- Com a palavra, o Depuado Adelino de Carvalho. 
o Deputado Adelino de Carvalho- Sr. Presidente, Srs. Vereadores de Patos 

de Minas que nos honram com suas presenças, Sras. e Srs. Deputados, 
senhoras e senhores jornalistas, visitantes, telespectadores que nos 
acompanham através da TV Assembléia, ocupo esta tribuna para usar do 
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pouco tempo regimental de que disponho para expor em alto e bom som o 
que é óbvio para todos. Todos aqueles que sabem o que acontece na 
questão da mudança do zoneamento em Belo Horizonte têm oficiosamente 
esse conhecimento. 

E hoje quero colocar, como ex-Vereador de Belo Horizonte, uma questão 
para se discutir: a verticalização da Pampulha é apenas a ponta de um 
"iceberg"; interesses de construtores falam mais alto; Vereadores financiados 
por construtoras - vou repetir, Vereadores financiados por construtoras -, 
apresentam · projetos de mudança de zoneamento. Essa prática é antiga 
naquela Casa. 

O que me entristece é que todos temos conhecimento de que determinadas 
·construtoras e determinados Vereadores compram terrenos a um valor 
pequeno, porque o zoneamento não permite a construção de edifícios; depois 
esses Vereadores apresentam a proposta' de mudanÇa de zóneamento, 
envolvendo aquela área de especulação que a construtora vai utilizar. 

Ora, que interesse há, por parte de alguns Vereadores, de· verticalizar a 
Pampulha e acabar com o cartão postal de Belo Horizonte? · 

Todos sabemos que, na verdade, dentro da Câmara Municipal'- vivi lá 
dentro e sei -, pelo corporativismo,· se o Vereador não participa desse tipo de 
prática, mas também não denuncia·; não fica ·mal. Caso denuncie o colega, 
acaba isolado num canto e não vê nenhum projeto seu ser aprovado. Outros 
Vereadores nem sequer tomam conhecimento, por quê? Porque sabem que 
aqueles que pactuam com essa prática nefasta e corrupta são determinados 
Vereadores, e os outros se ficarem sabendo serão contra. Então, com 
aqueles eles não mexem. Assim, temos determinados colegas que foram 
Vereadores e não tomaram conhecimento. Outros tomaram conhecimento e 
foram rechaçados. 

E outros - não vou aqui declinar nomes, alguns estão na Câmara Municipal, 
outros já não estão mais- sempre participaram dessa prática nociva. 

É muito fácil saber onde está a corrupção. Onde está? É só ver, Sr. · 
Presidente, Srs. Vereadores, a prestação de contas do Vereador e ver quem 
financiou a sua campanha. Foi a construtora tal? Foi. Que projeto apresentou 
beneficiando a construtora tal? Assim pode-se saber quem são os corruptos e 
quem são os corruplores. É muito simples chegar-se a quem está, na Câmara 
Municipal, interessado nessa prática e quem está participando do esquema .. 

Mas não podemos condenar a Câmara Municipal, porque ali há grandes 
Vereadores, pessoas honradas e honestas, que estão na defesa ímpar do 
seu mandato legislativo, honrando a Câmara Municipal de Belo Horizonte .. 
Encerro, dizendo: até que me provem o contrário, o Prefeito pode vetar a ; . 
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verticalização da Pampulha, mas duvido que a Câmara Municipal, por meio 
de votação secreta, vá derrubar o veto. Não acredito. Va1 acabar aprovando a 
verticalizaçâo da Pampulha. Deus queira que não. MUltO obngado. 

2" Parte (Ordem do Dia) 
1" Fase 

Abertura de Inscrições 
o Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Esgotada a hora destinada 

a esta parte, a Presidência passa à 2" Parte da reunião, com _a _1 • Fase da 
Ordem do Dia, compreendendo as comunicações da Pres1~enc1a e de 
Deputados e a apreciação de pareceres e ~erequerim:ntos. Estao abertas as 
inscrições para o Grande Expediente da prox1ma reumao. 

Palavras do Sr. Presidente . 
A Presidência informa ao Plenário que o Projeto de Lei no 440/99 recebeu 

parecer contrário das Comissões de Educação e de Fiscalização F1nance1ra, 
às quais foi distribuído, sendo considerado rejeitado, nos termos do art. 191 
do Regimento Interno. _ • 

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

determina a anexação do Projeto de Lei n° 677199, do Governador do Estado,.~ 
ao Projeto de Lei n° 351199, do Deputado Chico Rafael, .por guardarem-~ 
semelhança entre si. 

Mesa da Assembléia, 16 de novembro 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 m_:uona dos 

membros do Colégio de Líderes, deliberam seja convocada reun~ao espec1al · 
para 0 dia 29111/99, conforme requerimento do Deputado Gil Pere1r": e outros, 
deferido em Plenário, destinada a homenagear o Senador Jose Alencar 
Gomes da Silva. 

Sala das Reuniões, 16 de novembro de 1999. 
Antõnio Andrade, Líder do PMDB; Hely Tarqüínio, Líder do PS~B; 

Sebastião Navarro Vieira, Líder do PFL; Djalma Diniz, Líder do PSD; Rogeno 
Correia, Líder do PT; Luiz Fernando Faria, Líder do PPB; Carlos P1menta, 
Líder da Minoria. 

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 
A Presidência acolhe o acordo e determina seu cumprimento. 
Sala das Reuniões, 16 de novembro de 1 999. 
Anderson Adauto, Presidente. 
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Leitura de Comunicações 

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações 
apresentadas nesta reunião pelas Comissões de Política Agropecuária -
aprovação, na 24" Reunião Ordinária, dos Requerimentos n°s 817, 819, 820 e 
859/99, da Comissão; 836/99, do Deputado César de Mesquita, e 868/99, do 
Deputado João Paulo; e de Saúde - aprovação, na 25° Reunião Ordinária, 
dos Requerimentos n°s 852/99, do Deputado Doutor Viana, e 858/99, do 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva.(- Ciente. Publique-se.). 

Despacho de Requerimentos 
O Sr. Presidente- Requerimento do Deputado Chico Rafael, em que solicita 

a inclusão eri-1 ordem do dia do Projeto de Lei n° 331/99, de sua autoria. A 
Presidência defere o requerimento, de conformidade com o inciso XVI do art. 
232 do Regimento Interno. .: · .· .·. 

Requerimento do Deputado Márcio Kangussu, em que solicita seja incluído 
em ordem do dia o Projetei de Lei n° 328/99, tendo em vista que a· Comissão 
de Fiscalização Financeira, mais uma vez, perdeu o prazo regimental para 
emitir parecer. A Presidência defere o requerimento, de conformidade com o 
inciso VIl do art. 232 do Regimento Interno. 

Discussão e Votação de Pareceres 
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de Resolução n° 

433199, da Comissão de Fiscalização· Financeira, que aprova as contas do 
Governador do Estado de Minas Gerais referentes ao exercício de 1997. Em 
discussão, o parecer. Não hà oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em 
votação, o parecer. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. À promulgação. 

Parecer de Redação Final do Projeto de Resolução n° 578/9g, da Mesa da 
Assembléia, que dispõe sobre a estrutura da Secretaria da Assembléia e dá 
outras providências. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. 
Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer.· Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À 
promulgação. 

Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 510199, do Deputado César 
de Mesquita, que cria a Medalha Calmon Barreto. Em discussão, o parecer. 
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. 
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. À sanção. 

Vem à Mesa requerimento do Deputado Hely Tarqüinio, Líder do PSDB, em 
que, na forma regimental, solicita á Presidência a palavra, pelo art. 70 do 
Regimento Interno, para, nos termos do seu § 1°, transferi-la ao Deputado 

' 
~~----------------------------------------------------_J 



868 
João Leite. A Presidência defere o requerimento e concede ao orador o prazo 
de 15 minutos. 

o Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado João Leite. 
O Deputado 1 JoãÕ Leite .~ Sr. Presidente, Srs. Deputados, Deputadas, 

imprensa, , público, , telespectadores da TV Assembléia; eu go~taria,. 
rapidamente, de tratar de dois assuntos nesse tempo que me foi concedido. O 
primeiro é para lamentar. Depois de a Assembléia Legislativa ter, instalado, a , 
pedido do Depuiado Durval Ângelo, uma CPI que tratou da facili~ção de · 
carteiras de habilitação em Minas Gerais, vemos, infelizmente, a omissão 
total do Governo em relação às ações propostas pela CPI e pelo relatório final 
do Tribunal de Contas, que realizou uma inspeção no DETRAN de Minas 
Gerais. 

O DETRAN de Minas Gerais é um órgão que renuncia a tributos. Pratica 
renúncia tributária, e ninguém diz absolutamente nada. E, agora, o que 
vemos? Um verdadeiro "lobby". Os Delegados de Polícia ocupando as 
Câmaras Municipais para dizerem que há, na Assembléia Legislativa, a 
privatização do DETRAN. E ocupam o Estado inteiro com essa mensagem. E 
quais são as ações do Governo em relação ao que foi demonstrado? 

Hoje, recebi a visita do Juiz e do Promotor de uma cidade para denunciar o 
que está acontecendo próximo a Belo Horizonte, em Juatuba. Um Delegado 
colocou um centro de formação de condutores com o nome da sua filha. 
Então, temos, agora, uma banca examinadora que dá carteiras de motorista a 
10km de Betim, onde existe uma banca permanente. É um escândalo o que 
está acontecendo. E o Sr. Edvaldo Cruz, que denunciou o esquema em 
Pouso Alegre, tem a sua concessão cassada. Enquanto .isso, o Centro de 
Formação de Condutores de Santa Luzia, onde tínhamos 1.000 exames cada 
vez que a banca examinadora ia lá, depois de denunciada, apenas mudou d~ 
lado. Era de um lado da Avenida Brasília, e agora está do outro. E esta 
credenciada pelo DETRAN. É isso que estamos vendo no Estado. 

E ainda somos obrigados a ver um documento do Delegado de Pouso 
Alegre que diz o seguinte: a esperteza, quando é muita, fica grande e engole 
o dono. Era essa a máxima, a sentença que gostava de repetir o saudoso 
homem público Tancredo Neves. E vem dizendo: esse Delegado, Sr. Edvaldo 
Cruz merece ter cassado o seu centro de formação de condutores. Os fatos 
fica,.;m por demais conhecidos, pois uma cópia da fita com a gravação de um 
diálogo entre o candidato à carteira de habilitação e o dono de um centro de 
formação de condutores foi entregue à CP I. E diz que foi demonstrado que a 
fita foi fraudada. Mas quem o demonstrou? Na mesma Delegacia, em Pouso 
Alegre, temos habilitação, e os examinadores também são peritos. E também 
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fizeram perícia na fita. É a raposa cuidando do galinheiro. A perícia é feita 
dentro da Delegacia, onde é também concedida a habilitação. E a filha do 
Delegado, que foi Presidente do inquérito, é secretária do centro de formação 
de condutores envolvido na questão. E diz ainda o Delegado: a notícia, a 
denúncia, quando vira espetáculo, quem perde a verdade são as 
investigações da Justiça. 

Infelizmente, as diversas CPis instaladas neste País só têm dado 
espetáculos .. E muito mais grave: Deputados membros de CPis saem a 
campo para antecipar as conclusões de inquéritos de que se encarregam, 
atacar impiedosamente pessoas e entidades, fulminando-as com a certeza da 
autoria de delitos, propondo· mudanças utópicas, inexeqüíveis, pondo-se no 

· papel de juízes. ' 
É isso que pensa esse Delegado? E;· no final, diz: cancelamento do 

credenciamento do centro de formação de condutores sobredito e 
cancelamento do registro e da licença funcional de seus proprietários. Está 
assinado, Delegado Nelson Gregório dos Santos, e acatado pelo Chefe do 
DETRAN-MG. Ronaldo Jacques Camargos Cunha, que aplica essa sanção e 
descredencia o Centro de Formação de Condutores. 

Concordo com o relator da CP I,· Deputado Ivo José, que já encaminhou ao 
Presidente da Assembléia Legislativa nossa indignação pelo tratamento que 
esse Delegado dispensa aos Deputados, às diversas CPis instaladas neste 
País. CPI do Narcotráfico, CPI Carcerária e várias CPis da Assembléia 
Legislativa que puderam trazer as denúncias. 

Repudio a fala desse Delegado e isso que está sendo montado em Minas 
Gerais. Esses Delegados vão às Câmaras Municipais para pressionar os 
Vereadores. Não adianta ficar mandando esses documentos das Câmaras 
que estão sendo pressionadas. Não quero transferir Delegado, nem 
Detetives. Os Deputados que têm interesse em transferir Delegados e 
Detetives é que vão ficar impressionados. Não quero Carteira Nacional de 
Habilitação sendo entregue em minha casa, na minha mão, pelo Secretário de 
Segurança Pública. Não adianta; isso não me compra. 

Esses Delegados ficam querendo fazer isso e ao mesmo tempo são maus 
Delegados. Abrem centro de formação de condutores com laranjas, com 
testas-de-ferro, para dar carteira para pessoas que não têm condições de 
dirigir. Enquanto Roma pega fogo, fazendo uso das palavras do Juiz da 
Infância e da Juventude de Belo Horizonte, o Governador faz um "roadshow" 
pelo mundo; viajando enquanto as crianças morrem e as pessoas recebem a 
habilitação, na porta de um centro de formação, de um testa-de-ferro de u":l 
Delegado, e não acontece absolutamente nada. O nosso repúdio e a nossa 
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indignação ao que está acontecendo no Estado. 
O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Deputado João Leite, concordo e 

endosso plenamente o que V. Exa. está dizendo. Mas fica sempre uma 
pergunta para nós e para aqueles que estão assistindo V. Exa. Onde está o 
Governo de Minas Gerais, onde está o Governador do Estado? Talvez a 
resposta seja: fazendo um "roadshow" no Rio de Janeiro, na Paraíba, em 
Nova Iorque ou em Washington, e esqueceu-se que é Governador do Estado. 
Porque a culpa não é apenas do Delegado ou do Secretário da Segurança 
Pública. Há um responsável por tudo isso, e ele se chama Itamar Franco, que 
se esqueceu de que é Governador de Minas Gerais .. 

Até hoje o Governador não assumiu o Governo. E um Governador que faz 
vista grossa a fatos gravíssimos como esse. Só vai aparecer quando houver 
fato político para criar factóide e aparecer como alguém que está preocupado, 
mas que não resolve nada. O povo quer saber quem vai assar essa pizza, 
que está sendo assada nesse Governo incompetente, que não toma as 
providências cabíveis para o caso. . 

Ora, 0 Secretário da Segurança Pública é subordinado d1reto do 
Governador e ocupa um cargo de confiança. Se nenhuma providência é 
tomada, é porque o Governador Itamar Franco está endossando, passando ~ 
mão na cabeça e aceitando esse tipo de coisa. Temos que cobrar. Onde esta 
o Governo que diz ser ético, moral, honesto, sincero e eficiente? Estamos 
percebendo que o Governo se omitiu. Onde não há o cabeça, cada um 
manda do seu jeito. Estamos percebendo que falta um comando no Estado e 
que o Governador está mais preocupado em fazer "roadshow" do que em 
governar Minas Gerais. Temos que cobrar providências do Governador.-

0 Deputado João Leite - Muito obrigado, Deputado M1guel Mart1n1. T1vemos 
o cuidado de - o relator e os membros desta CPI- levar ao Ministério Público, 
ao Chefe da Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, a 
Carteira Nacional de Habilitação, que é um documento da União. Levamos à 
Polícia Federal e ao DENATRAN, só não conseguimos entregar ao 
Governador do Estado. Não existe horário em sua agenda para nos receber 
no Palácio da Liberdade. 

Esperamos que o DENA TRAN intervenha no DETRAN-MG, porque já não ~ 
possível suportar essa renúncia tributária. O relatório do Deputado Ivo. Jose 
foi perfeito. Queria também elogiar a decisão de trazer para o relatono a 
inspeção feita pelo Tribunal de Contas, que disse que o DETRAN não 
controla, não sabe quanto arrecada e não há um programa. 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão (em aparte) - Não fiz parte da CPI do 
DETRAN, mas a acompanhei. Estou extremamente apreensivo em vista do 
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que foi diagnosticado nesse órgão. Essa não é uma questão deste Governo, 
deste momento, sabe V. Exa. disso. 

Esse problema é extremamente grave. Se tivéssemos que fazer acusações 
ou responder na mesma linha do Deputado Miguel Martini, teríamos que 
voltar e denunciar também outros momentos. Mas não é essa a questão. O 
que quero colocar é a minha disposição de estar com V. Exa. - aqui estou ao 
lado do Líder do Governo -, para avançarmos na moralização das estruturas 
públicas. 

O DETRAN precisa de moralização. Mas o meu entendimento é que a 
intervenção não depende de o Governador estar lá, acompanhando-o dia a 
dia. Talvez até possa caber alguma responsabilidade ao Secretário de 
Estado. · 

No entanto, quero me colocar nessa situação a seu lado;· para que 
possamos avançar nas ações de moralizar um órgão que· é extremamente. 
importante para a garantia da segurança e da saúde do nosso· Estado:·" 
Manifesto o meu apoio e a minha apreensão por essa questão que V. Exa. •· 
está levantando. · · . ' 

Fico constrangido ao ver a forma como o Deputado Miguel Martini se 
manifestou. Assim, ficaria tudo nos ombros deste Governador. Ele tem · 
responsabilidade, sim, assim como os outros e todos nós desta Casa também 
temos. Enfim, quero compartilhar com V. Exa. a responsabilidade de 
resolvermos esses problemas. 

O Deputado João Leite- Obrigado, Deputado Adelmo. Temos, a partir deste 
momento, uma CPI mostrando os resultados. Não dá para ·ficarmos 
acompanhando essa campanha ·que está sendo feita. Entendo que o 
Governador não vai acompanhar todos os momentos, mas também não era 
preciso o Secretário da Segurança Pública ligar para o Ministério da Justiça, 
dizendo que o Governador Itamar Franco não aceitará uma intervenção do 
Presidente Fernando Henrique Cardoso no DETRAN-MG. É inaceitável 
também o Secretário tentar barrar o trabalho, as decisões de uma CPI e tudo 
o que precisa ser consertado a partir de uma intervenção como essa. 

O Deputado Amilcar Martins (em aparte) - Também vou ser breve,· 
Deputado João Leite. Quero cumprimentá-lo pela coragem, pela altivez em 
defesa da honradez e da seriedade na administração pública em nosso 
Estado. Quero também compartilhar da opinião do Deputado Miguel Martini. 
Onde está o Governador Itamar Franco? 

Se o Secretário de Administração fez, para a Secretaria de Administração, 
nomeações equivocadas de pessoas que lhe prestam serviços particulares, a 
responsabilidade maior é do Governador Itamar Franco. Se o Secretário dà. 
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Justiça foi omisso em relação aos episódios ocorridos em Sete Lagoas, a 
responsabilidade maior é do Governador. Se o Secretário da Segurança 
Pública está omisso em relação a essa vergonha que acontece no DETRAN, 
a responsabilidade final e maior é do Governador Itamar Franco. Onde está 
esse homem? Pare de dar voltas pelo Brasil, falando mal de tudo e de todos, 
e comece a governar o Estado. . 

Finalmente, para terminar, volto a fazer outra pergunta: onde está o PT, que 
sempre defendeu a probidade administrativa? Recusa-se a denunciar o 
Secretário de Administração, talvez por causa da nossa colega, Deputada 
Maria Tereza Lara, que respeito muito. Se o Secretário for destituído de seu 
cargo, perderemos uma colega da Assembléia. . _ 

Faço essa pergunta e cumprimento V. Exa. pela sua mamfesta~o. 
o Deputado João Leite - Sr. Presidente, está na pauta um projeto de n~ssa 

autoria que, na verdade, é oriundo do trabalho do Deputado Marcos Helemo. 
Por entendermos que é muito importante, desarquivamo-lo nesta legislatura. 
Esse projeto dispõe sobre visita de autoridades às unidades penais. 

Recebemos uma crítica da Deputada Elaine Matozinhos ao projeto. 
Estamos voltando de um encontro Brasil-Canadá, justamente de 

acompanhamento do trabalho da polícia. Lá, a realidade é outra. A 
comunidade, a população acompanha o trabalho da polícia. Exist~ um 
conselho que pode, até mesmo, demitir o Chefe de Polícia. E, na ult1ma 
pesquisa feita no Canadá, 65% da população diz que a pessoa em quem 
mais confia é o Chefe de Polícia. Onze por cento dizem que confiam no 
Primeiro-Ministro. · 

Podemos falar sobre a Comissão de Direitos Humanos, que esteve em Sete 
Lagoas, quando levamos ao Secretário da Justiça nossa preocupação, 
sabendo que novas rebeliões aconteceriam. Neste ano, t1vemos 17 4 fugas 
em Monsenhor Messias. 

Estou apresentando uma emenda para a construção do Centro. de 
Integração do Adolescente, em Belo Horizonte. Procuramos destinar 
R$3.000.000,00 para essa construção, porque temos, hoje, em Monsenhor 
Messias, jovens de todo o Estado cumprindo suas penas juntamente com os 
adolescentes de Belo Horizonte. Esperamos o apoio de todos para a • 
aprovação dessa emenda. Agradeço a paciência e a liberalidade do 
Presidente. Muito obrigado. o Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, peço a palavra pelo art. 164, 
para responder ao Deputado Amilcar Martins. 

o Sr. Presidente (Deputado José Braga) - Com a palavra, o Deputado 
Durval Ângelo, pelo art. 164, por 5 minutos. 
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O Deputado Durval Ângelo - Deputado Amilcar Martins, quero dizer-lhe 

onde estava e onde está o PT. O PT estava aqui, em fevereiro de 1995, 
quando o então Governador Eduardo Azeredo, com o seu então Secretário da 
Segurança Pública, Santos Moreira, assistia, passivamente, a bombas 
estourando, pelo Grupo Reação da Polícia, por ter tido aquele Governo 
tentado fazer alguma modificação no DETRAN. Os oito Deputados do PT 
estavam aqui quando, em março de 1995, a casa dos familiares do Sr. 
Eduardo Azeredo foi invadida, em Sete Lagoas, e teve suas paredes 
pichadas. E houve um acordo, um coluio, entre o Secretário da Segurança 
Pública de então· com o Grupo Reação, da polícia, de que nada mudasse no 
DETRAN'Os'marginais de 1995 ficaram no poder, cometendo todos os 
desmandos a que assistimos na CPI da Carteira de Habilitação .. 

O PTestava aqui quando o ex-Governador permitiu todo descontrole no 
ãmbito do DETRAN de Minas Gerais, todo absurdo, toda corrupção, porque -
diga-se de passagem- a denúncia que motivou"este parlamenta"r a pedir.Uma 
CPI data de dezembro de 1998, e partiu do Sr. Oracy. E o PT estava, " 
também, nessa CPI, por intermédio deste Deputado e do relator da CPI, 
Deputado Ivo José. Tínhamos claro que os erros e equivocas não eram deste· · 
Governo, e sim uma herança maldita desse senhor, que levou Minas Gerais 
ao caos, durante quatro anos, e do qual V. Exa. foi Secretário, candidato a 
Prefeno de Belo Horizonte, e não tinha a mesma preocupação que tem agora. 
Em momento nenhum V. Exa. se referiu àquele desmando. O PT tem a 
mesma coerência que teve nos quatro anos, quando o governo, do qual V. 
Exa. fez parte, permitiu toda corrupção, safadezas e imoralidades no 
DETRAN. Mas o PT, em fevereiro, apresentou requerimento e indicou relator 
da CPI. 

V. Exa. não pode, em hipótese alguma, fazer nenhum tipo de crítica nesse 
sentido, porque, durante quatro anos, foi omisso, usufruiu o governo para a 
sua campanha de Prefeito, usufruiu o governo para. sua campanha de 
Deputado, mesmo a Contagem, onde um candidato a Deputado Federal, até 
um mês antes das eleições, apoiava um outro candidato, V. Exa. lá chegou, 
com muita solicitude. E houve uma troca que todo o eleitorado de Contagem 
percebeu, e, infelizmente, não repercutiu na questão eleitoral. O PT. está aí 
para denunciar e cobrar com · a mesma coerência. Não somos os 
oposicionistas de hoje, que vedaram os olhos à realidade de· ontem, 
oportunistas diante de quatro anos de desmando. 

E digo mais: em janeiro deste ano, o Governo encontrou uma situação em 
que 800 pessoas tinham a senha do DETRAN e faziam de tudo, os maiores 
absurdos. Hoje isso não é permitido, porque a questão das multas do 
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DETRAN está centralizada na Secretaria da Fazenda_ No primeiro semestre 
de 1998, 0 DETRAN arrecadou R$450.000,00, e, no primeiro trimestre deste 
ano foram arrecadados R$16.400.000,00. Então, há uma diferença, sim_ Se 
há ~lguém que fez renúncia fiscal, foi o Governo Eduardo Azeredo, que se 
negou e não permitiu que houvesse seriedade. Em dezembro. do ano 
passado, denunciamos aqui , o_ fi_lho de um Delegado ._de PoliCia que · 
comandava o DETRAN; somente ele liberou mais de R$500.000,00 de 
multas. t-,. - _,'J 

Então, o PT está no mesmo lugar. Parece que os que mudaram foram , 
outros, os governistas de ontem e hoje; como V. Exa. quer dar exemplo de 
moralidade, fala como se não tivesse responsabilidade nenhuma. Acho que 
não dá para sentar no rabo e querer falar do rabo dos outros. . 

o Deputado Amilcar Martins- Sr. Presidente, peço a palavra, pelo art. 164, 
para explicação pessoal. . o Sr. Presidente - É regimental. A Presidência concede ao orador o prazo 
de 5 minutos. o Deputado Amilcar Martins - Gostaria de respon_der ao representante do 
"partido da boquinha" nesta Casa, Deputado Durval ~ngelo, ~ue, em todos os 
seus pronunciamentos, se esqueceu de responder a questao centr~l qu~ fo1 
levantada, hoje, por duas vezes: como o "partido da boqumh~. va1. se 
posicionar quanto à acusação que é feita em relaçã~ a~ Secretano Sav1o 
Souza Cruz, que é acusado de ter nomeado duas func1onanas na Secre:_tan_a 
de Administração e que as está usando num escritório particular, que nao e, 
nem mesmo, escritório político, mas de uma firma de propnedade do 
Secretário. Estou cobrando e cobrei, com muita clareza, por que os 
representantes do "partido da boquinha" - expressão que não é minha, é ~o 
Governador do Rio de Janeiro, Anthony Garotinho, que usa uma expressao 
que ficou consagrada no Brasil inteiro e que apenas tomo de empréstimo 
àquele Governador, que está chamando algumas dessas pessoas de 
representantes do "partido da boquinha", e, talvez, no caso de M1nas Gera1s, 
seja 0 "partido da bocona ou da bocarra", tamanha é a avidez por cargos 
públicos - não se pronunciaram a respeito dessa matéria. 

Levantei até uma hipótese. Temos, nesta Casa, uma Deputada por quem 
tenho enorme respeito e, até mesmo, apreço pessoal, que é a_ prim~ira
suplente Deputada Maria Tereza Lara. Se, por acaso, o Secretano Sav1o 
Souza Cruz cair, deixar de ser Secretário e voltar para esta Casa, para _o 
nosso convívio, a Deputada Maria Tereza Lara, por quem, volto a repet1r, 
tenho apreço pessoal e respeito, seria o motivo? Aí, estaria justificado o 
conceito de "partido da boquinha", fisiológico e que adora cargos no Governo, 
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seja em Minas Gerais, seja no Rio de Janeiro, seja onde estiver. Essa é a 
razão pela qual o PT não se pronunciou sobre essa matéria? Foi isso que 
perguntaram. 

Sobre Contagem, sabemos muito bem quais são as alianças espúrias 
naquela cidade. Todos sabem da relação complexa entre o Deputado Durval 
Ângelo e o Vice-Governador Newton Cardoso. Todos sabemos que essa 
relação é, no mínimo, complexa, de amor e de ódio, a qual nunca foi muito 
bem resolvida. Não tenho dúvida sobre isso, e a população de Contagem 
sabe do que estou falando e de que forma isso acontece. Com relação à 
política de Contagem, estou absolutamente tranqüilo. Estou, lá, ao lado de 
uma das maiores lideranças políticas da cidade, Ademir Lucas. Exijo, por 
parte do Deputado Durval Ângelo, que tenha respeito pelo Deputado_ V. Exa. 
sabe que quem paga a minha campanha não é o Vice-Governador Newton-_, 
Cardoso.' Não é a minha campanha que ele financia. Quem se entende com 
ele não soú eu. V. Exa. sabe muito bem disso. 

Portanto, é preciso que isso fique muito claro. Como se pósiciona esse 
partido em relação a essas acusações que estamos fazendo? São simples, 
diretas e objetivas as questões que levanto e às quais o Deputado não pôde 
ou não quis responder. Gostaria de dizer a V. Exa. que, da nossa parte, 
continuaremos, com coerência e tranqüilidade, defendendo os interesses da 
população. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente- Vem à Mesa 'requerimento do Deputado Rogério Correia, 
em que, na forma regimental, solicita a palavra pelo art. 70, para tratar de 
assunto relevante e urgente. A Presidência defere o requerimento e concede 
ao orador o prazo de 15 minutos. 

O Deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, colegas Deputados, 
Deputadas e pessoas que nos visitam na galeria; gostaria de, em primeiro 
lugar, repudiar a forma deselegante, grosseira e desrespeitosa com que, 
sempre, o Deputado Amilcar Martins trata as questões nesta Casa, fugindo do 
debate político e procurando transformar as divergências políticas em 
questões pessoais. O Deputado, provavelmente, não conhece bem a 
Deputada Maria Tereza Lara, que tem toda a integridade para ocupar o cargo 
e o faz de uma maneira muito digna. O Deputado prefere tratar essa questão, 
repito, de maneira desrespeitosa e deselegante, fazendo insinuações de que 
o PT se cala para proteger a Deputada. Não sei se acredita nisso ou se essa 
é apenas a sua forma de fazer política. 

Mas não era também para esperar do Deputado outra atitude_ Ele foi 
candidato a Prefeito em Belo Horizonte, e a sua principal plataforma eleitoral 
era, no caso de ganhar as eleições, trazer a Lady Di. Esse foi o grandé 

I 

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



876 
compromisso de campanha: trazer a Lady Di a Belo Horizonte. Mas o povo, 
p •. rec:e•;.c""'· não estava muito interessado nela, e, sim, em problemas 
politicu. ,, ec;:,nõmicos sérios, preferindo eleger o Prefeito Célio de Castro. 
Talvez dai venha o ódio dele ao PT. 

O PT, já respondi isso, não é partido de boquinha. Se o Governador do Rio 
disse isso, o fez d~ maneira errada. O PT participa de coligações com 
proorama clarc; terr r .·ograma e faz alianças. Mas faz alianças com partidos 
que-são contra, evidentemente, o projeto neoliberal em curso no Pais, que o 
Deputado defende: o projeto FHC e o projeto FMI. Por isso, o Deputado 
prefere defender o partido do FMI ou o partido da Lady Di. . · .... J .. , ... ·. , 

Enfim, sobre o caso do Secretário de Administração, se há denúncias, .. 
vamos levá-las a fundo. O PT não teme, de forma alguma, que isso aco~teça. 1 
Que se provem e se comprovem os fatos. Não nos calamos em rei?~O. a 
essas questões. Queremos ver, concretamente, as provas que existem contra~·· 
o Secretário. Que sejam apresentadas, que o Secretário seja convidado a vir 
a esta Assembléia esclarecer os fatos. Convidem-no para vir aqui. A resposta 
do PT é muito tranqüila com relação a isso. Somos a favor de apurar tudo. 

Apuramos, recentemente, o desvio de R$104.000.000,00 do FUNDEF pelo 
ex-Governador Eduardo Azeredo, que, provavelmente, deverá se transformar 
em questão judicial. Agora, cabe ao Deputado ter as provas da denúncia e 
convidar ou convocar o Secretário para vir aqui esclarecer os fatos. Mas, para 
isso, é preciso haver provas. Quando denunciamos, temos provas. Com 
relação ao FUNDEF, os próprios membros do PSDB na Comissão resolveram 
não trazer o relatório para discussão em Plenário, porque eram muito 
contundentes as provas de que houve desvio de verba da educação para 
outras finalidades. Esta CPI é o resultado da Casa, porque não houve 
recursos, e irá ao Ministério Público. 

Portanto, com relação às denúncias feitas contra o Secretário Sávio Souza 
Cruz, o Deputado deve apresentá-las, e, como é da Oposição, convocá-lo ou 
convidá-lo para vir a esta Assembléia Legislativa esclarecer os fatos, e não 
tentar aproveitar disso para, de forma deselegante e grosseira, usando 
questões pessoais, atacar o PT, em especial a Deputada Maria Tereza Lara, 
que tem cumprido excelente papel e não merece isso. Talvez o Deputado 
pudesse mudar o seu estilo de fazer politica para um estilo de discutir política 
sem baixar o nível das discussões. 

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte)- Colega, companheiro, Líder da 
nossa Bancada, Deputado Rogério Correia, queria dizer algumas coisas, já 
que fui citada várias vezes. 

De fato, estou nesta Casa enquanto suplente. E o suplente sabe que, a 
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qualquer momento, o cargo pode ser devolvido. E ele trabalha com a 
consciência de que, hoje, se tiver de devolver o cargo, cumpriu-o da melhor 
maneira possível, respeitando os princípios do nosso partido e a nossa 
consciência ética e cristã. 

Temos apoiado o Governador Itamar Franco. Mas temos questionado, com 
independência, aquilo que deve ser questionado. Hoje, inclusive, numa 
entrevista com a CBN, questionamos o problema de Sete Lagoas, com toda a 
liberdade. Estivemos lá. Quando nos perguntaram se era omissão do 
Governador, falamos dos planos que tem a Secretaria e que o grave erro foi a 
falta de agilidade. 

Portanto, questionamos publicamente, pois esse é o nosso dever, e é isso 
que manda a nossa consciência. Sem medo .:nenhum, fazemos essas 
denúncias, mesmo que tÉmhamos que pagar com o nosso cargo, que será 
entregue imediatamente, caso seja o preço do nosso silêncio. Dessa forma, • 
não queremos, em hipótese alguma, permanecer nesta Casa. 

Queremos dizer, também, que o PT, nesses 19 anos, tem dado uma grande 
contribuição ao País. É lógico que não é perfeito, pois não existe a perfeição:' 
e temos que falar a verdade, mas, apesar das dificuldades e dos problemas, ' 
temos 99% de pontos positivos, sendo que, do Norte ao Sul do País, nossos :) 
companheiros são capazes. de dar sua própria vida pelas causas sociais, 1 

como foi o caso da Dorcelina, em Mundo Novo, na divisa com o Paraguai, 
que deu sua vida ao denunciar o narcotráfico. 

Quero dizer, também, que, se o Governador Itamar Franco estivesse 
pessoalmente em Sete Lagoas, com sua sensibilidade, não teria ocorrido 
essa morte. Houve um problema grave de assessoria, sendo que as 
informações necessárias não chegaram até ele. 

Com relação à denúncia do Juiz, esta semana, quero dizer publicamente 
que, muitas vezes, a assessoria de nossos governantes não levam a sério 
alguns problemas e as informações a seu respeito. Estamos em um mundo 
em que existe uma insensibilidade muito grande com relação aos problemas 
graves, sobretudo dos excluídos, como é o caso das questões carcerária e 
dos menores infratores. Já estamos tão acostumados às denúncias 
existentes que deixamos de nos preocupar com alguma que apareça, mas 
não deve ser assim. Se não houver medidas urgentes, teremos muito mais 
mortes nas cadeias e penitenciárias. Quero, portanto, solicitar, de público, a 
nosso Governador, que tem sensibilidade para as questões sociais, · a 
priorização das questões carcerária e dos adolescentes infratores. 

O nosso cargo está à disposição, pois· o nosso compromisso é com o pov9 
mineiro, sobretudo com as mulheres. Se o preço para tal for entregar o cargo·; 
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ele já está entregue desde agora, pois não nos calaremos. De acordo com o 
compromisso do PT, temos priorizado áreas como as de educação e de 
direitos humanos, mas não temos condições de acompanhar tudo de perto. 
Dentro de nossa área, temos elogiado a abertura do Secretário Murílio Hingel, 
mas quando há problemas temos cobrado, publicamente, sua contribuição. 

Portanto, quero deixar. público, mais uma vez, que os membros do PT têm 
merecido do povo mineiro e brasileiro todo o respeito, já que têm procurado 
respeitar os. seus princípios, mantendo coerência com o cargo e a função 
para os quais foram eleitos. 

O Deputado Edson Rezende (em aparte) - Muito obrigado, Deputado 
Rogério Correia. Quero atestar, pelo PSB, a idoneidade, a transparência, o 
espírito de luta e o compromisso e espírito públicos da Deputada Maria 
Tereza Lara, que tem sido um exemplo para esta Casa. Seu compromisso 
público é um exemplo importante para todos os Deputados desta Casa, 
porque fomos eleitos para desempenhar, com compromisso e espírito 
públicos, a nossa atividade. 

Com relação á questão do Secretário da Educação, Sávio Souza Cruz, 
veiculada pelos jornais, se há denúncia, será preciso que a explicite e a faça 
documentalmente, e o Deputado Amilcar Martins tem como fazê-lo. 
Queremos transparência para a solução do problema. Apesar de ser do 
nosso partido, se há problemas, queremos que seja feita a denúncia pública e 
documentalmente, para agirmos com transparência. 

Essa questão da metralhadora giratória, do ponto de vista da Oposição, já 
conhecemos bem. 

Essa posição de metralhadora giratória não constrói. É preciso que as 
oposições sejam construtivas e não metralhadoras giratórias, que atiram para 
todos os lados. Isso não interessa à sociedade, que precisa de fiscais, de 
opositores que apontem as feridas, os problemas, os desvios, as corrupções 
e apontem também as soluções. É por ai que. se constrói, isto é, a partir da 
importância da Oposição. 

Quero dizer, em nome do PSB, que, no que for necessário para buscar a 
transparência desses atos, estamos prontos, porque somente com a 
transparência e com a verdade é que se constrói a democracia, e somente 
com a democracia é que se constrói um povo livre, que possa definir o seu 
futuro de acordo com sua vontade. Muito obrigado. 

O Deputado Durval Ângelo (em aparte) - Deputado Rogério Correia, 
gostaria somente de recuperar a origem da discussão. Fazendo uso da 
palavra, o ex-Secretário do Governo Azeredo, o Deputado Amilcar Martins, 
fez duas acusações da tribuna. Uma, que foi dirigida ao Secretário da 
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Administração. Agora, está dizendo que não fez tal denúncia. Então - a 
exemplo de um correligionário, o Presidente da República, que mandou 
esquecer tudo o que havia escrito -. o Deputado está mandando esquecer o 
que disse, há pouco, no microfone. 

Na outra denúncia - e está dizendo a mesma coisa -, perguntou onde 
estava o PT. Respondi. Disse-lhe mais, perguntando onde ele estava, como 
Secretário daquele. Governo, quando o DETRAN nos legou essa herança 
maldita. Portanto, perguntei-lhe onde estava o seu partido. Infelizmente, não 
respondeu a isso, pois preferiu, como lhe é peculiar. fazer acusações, sem 
responder nada concretamente. Eu respondi, citei fatos, mas ele não me 
respondeu. Gostaria de dizer que é o ; Deputado que mais fala do Vice-
Governador. Deve ser uma· .fixação< enorme, . ou talvez tenha práticas 
semelhantes. Ambos trataram" os servidores públicos do· mesmo jeito, 
trataram ôs recur5os públicos dó mesmo jeito: Então, à fixação dele deve ser 
por isso. Essa postura já é peculiar âo Deputado,·ou seja, vem·ao microfone, 
com os olhos arregalados, sempre tentando mostrar essa posição. Mas pode 
ficar tranqüilo, pois o PT é contra a hospitalização de doentes nessa fase. 

O Deputado Rogério Correia* - Obrigado, Deputado Durval Ângelo. Sr. 
Presidente, no tempo que me resta, gostaria - e ocupei a tribuna com esse 
objetivo - de dizer que temos dois projetos importantes para o funcionalismo 
público estadual, ou seja, dois projetos ligados ao· IPSEMG. (- Palmas.) Um 
deles propõe a democratização do Conselho do IPSEMG, e o outro 
estabelece o direito da contribuição ir direto para o IPSEMG, e não para a 
conta única do Estado. Como são dois projetos importantes, solicito um 
esforço dos Deputados, a fim de que possamos aprová-los no 1° turno, pois 
há muito tramitam nesta Casa. Portanto, gostaria de contar com o apoio de 
todos para que esses projetos possam ser votados airida hoje. Muito 
obrigado, Sr. Presidente. 

• - Sem revisão do orador. 
2• Fase 

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada à 1" Fase, a Presidência 
passa à 2• Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria 
constante na pauta. ., '' 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento assinado pelos Deputados 

Rogério Correia e Durval Ângelo, solicitando, na forma regimental, a inversão 
da pauta da reunião, de modo que sejam apreciados em primeiro lugar o 
Projeto de Lei n° 221/99, entre as matérias em fase de votação, e o Projeto d,e 
Lei n° 295/99, entre as matérias em fase de discussão. Em votação, o 
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requerimento. • 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Durval Angelo. 
O Deputado Durval Ângelo • Sr. Presidente, gostaria de esclarecer, quanto 

aos Projetos de Lei n°s 221, do Governador do Estado, que trata das 
questões sociais do IPSEMG, e 295, que trata da questão do conselho 
deliberativo do Instituto, que assumimos um compromisso, em nome da 
Mesa, na· última terça-feira, de que, estando em condições de ,vo!ação, eles 
seriam colocados na pautà. . ,. 

Os dois projetos, que tratam da questão do Judiciário e da questão do 
Ministério Público, foram eni:àminhados às comissões e ainda não receberam 
pareceres para que possam ser fncluidos em pauta. Na semana passada, na 
quinta-feira, lançamos um desafio. ao Deputado do PSDB que fazia uma 
intervenção na tribuna: se realmente a manifestação fosse favorável aos 
servidores públicos, iríamos hoje apresentar a inversão de pauta, como 
faremos em todas as reuniões, com todos os projetos dos servidores 
públicos. 

Queremos sentir, de alguma forma, a manifestação do Plenário, se é 
favorável a essa questão. Entendemos também que, como são projetos, de 
alguma forma, consensuais, eles devem ser votados pelo contraste, pela 
manifestação de liderança, sem que ninguém peça verificação de votação, o 
que, de alguma forma, forçaria sua não-aprovação pela questão da fala de 
"quorum". 

O Sr. Presidente- Com a-palavra, o Deputado João Leite. 
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, gostaria, em nome do PSDB, de 

encaminhar favoravelmente a votação e dizer que estamos presentes para 
votar favoravelmente à nova versão e apreciar esses projetos. 

Lamentamos que, nesta manhã, a Comissão de Fiscalização Financeira 
tenha derrotado a emenda do Deputado Sebastião Navarro Vieira, que 
retornava as contribuições já cobradas dos servidores, retroativamente. 
Infelizmente, essa emenda foi rejeitada pela Comissão de Fiscalização 
Financeira. • 

Portanto, apesar do esforço, e como disse aqui o Deputado Durval Angelo, 
do compromisso da Mesa de colocar a matéria para votação, infelizmente não 
temos número suficiente. Apesar do esforço da Mesa em colocar os 
Deputados para votação dos dois projetos, e da inversão da pauta de agora e 
da extraordinária que teremos logo mais, na verdade, não estamos vendo a 
presença dos Deputados e o resultado desse esforço já feito. 

Pela manhã, houve "quorum" na Comissão de Fiscalização Financeira para 
rejeitar uma emenda que atendia os servidores. Agora não há número 
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suficiente, apesar do esforço feito para tentar votar o projeto em Plenário. 
Mas, de qualquer maneira, o PSDB está presente, e votaremos 
favoravelmente, como o fizemos nesta manhã, juntamente com os Deputados 
Mauro Lobo e Miguel Martini. Agora aqui estamos para votação do 
requerimento dos Deputados Durval Ângelo e Rogério Correia, em favor do 
esforço da Mesa pela presença dos Deputados neste Plenário. 

Questões de Ordem 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, vou encaminhar o projeto 

depois, mas só quero dizer o seguinte: como estamos querendo votar os dois 
projetos e V. Exa. percebe que não temos "quorum", solicitaria a V. Exa. que 
fizesse à recomposição de "quorum", e, então, faríamos a votação. O 
Regimento Interno diz que tem de haver 26 Deputados presentes para discutir 
e 39 para votar. Acredito que os Deputados estejam nos gabinetes ou, até · 
mesmo, na sala do·cafezinho. Fazendo a recomposição, temos certeza.· da .. 
aprovação. 

Queremos aprovar esses dois projetos, aliás, quero até dizer que estamos 
votando esse projeto com dez meses de antecedência, porque essas duas 
matérias, exatamente do jeito que estão, foram aprovadas no final da 
legislatura passada, e o Governador Itamar Franco teve o cuidado de vetar as 
duas. Fomos o relator, e os sindicalistas nos procuraram e pediram que 
déssemos o parecer segundo as suas reivindicações, as quais atendemos. 
Era para acabar com o regime de caixa único e criar o Conselho Deliberativo 
do IPSEMG. O Governador Itamar Franco vetou, quer dizer, são dez meses ' 
de atraso. Queremos votar.· Então, ou V. Exa. suspende a reunião por 2 
minutos, a fim de que o Plenário possa ser recomposto, ou V. Exa. faz a; 
chamada antes de colocar o requerimento em votação. 

O Deputado Durval Ângelo - Primeiro, se foi ironia a observação do 
Deputado João Leite, gostaria de dizer que o Presidente encaminhou aos 76 
Deputados telegrama, insistindo em que estivessem presentes nesta reunião. ' 
Se algum Deputado não recebeu o telegrama em casa, que denunciasse isso.' 
aqui, no Plenário. 

Quanto à outra questão, não estamos apreciando a contribuição dos 
aposentados. Não é essa a matéria que está na pauta, conforme o Deputado 
João Leite fez comentário. Gostaria de deixar bem claro que foi o Governo 
anterior que instituiu o absurdo acréscimo de contribuição dos aposentados . 
O que este Governo está fazendo é tirar esse absurdo do Governo anterior. 
Se entendermos que a devolução corrige um erro, isso significa que houve 
apropriação indébita do ex-Governador; então, primeiro, ele teria de ir para a 
cadeia e, depois, poderia ser feita a devolução. , 
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Em terceiro lugar, a atitude capciosa do Deputado Miguel Martini. Já 

votamos muitos projetos, inclusive na última quinta-feira - os servid~res que 
estão aqui o viram -, sem haver 39 Deputados presentes, part1ndo do 
princípio de que o painel registrava a presença de 39. A atitude capciosa _de 
pedir a verificação de "quorum", na realidade, é para 1mped1r .a votaçao. -
Infelizmente. · _ _ _ . _ 

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, não houve ironia de minha parte. 
Foi uma constatação. Não temos o resultado de um esforço, neste momento, 
no Plenário. Posso até entender, pelo painel, que tenhamos Deputados em 
reuniões de comissões. Não sei se a Mesa tem essa informação. 

Quanto á outra questão, Deputado Durval Ângelo, respondendo a V. Exa., 
se houve uma cobrança indevida, e o Supremo já se man_ifestou em relação a 
isso, entendemos também que tem de haver devolução. E isso que a emenda 
proposta pelo Deputado Sebastião Navarro Vieira pretendia. Sei muito bem 
que não estamos discutindo essa questão. Apena_s quero dizer que, se houve 
cobrança indevida, tem de haver devolução. E isso que foi proposto, e 
votamos favoravelmente. Infelizmente, fomos derrotados na Comissão de 
Fiscalização Financeira. 

De qualquer modo, espero que haja informação do número de Deputados 
em reuniões de comissões. Temos um requerimento a ser votado, e soliCitO 
que o Presidente coloque em votação esse requerimento do Deputado Durval 
Ângelo; depois, espero que tenhamos "quorum" para votar os projetos. Muito 
obrigado. _ . _ 

o Sr. Presidente - Para encaminhar, com a palavra, o Deputado Marc1o 
Cunha. 

o Deputado Márcio Cunha - Sr. Presidente, entendo o exagero do possível 
zelo da Oposição nesta Casa em relação a essa quest~o dos inativos. 

Como muito bem lembrou o Deputado Durval Angelo, infelizmente o 
Governador anterior insistiu nisso. Hoje, o Deputado Miguel Martini, na nossa 
CÓmissão revelou que foi um dos Deputados que tentou, na oportunidade, 
demover ~ ex-Governador disso. A verdade é que foi cobrado, foi gasto e, 
peta que pudemos perceber quando fizemos uma avaliação de tudo o que 
ocorreu no Governo passado, foi mal gasto, portanto a proposta ma1s sensata 
foi a que ouvi, hoje, do Deputado Rogério Correia: se tem que pagar, tem que 
fazer uma "vaquinha" entre o ex-Governador e aqueles que adm1llram a 
cobrança. Pelo menos, o atual Governador, um dos poucos ou, talvez, o único 
neste País, não sei se seria o único, mas um ou dois Governadores, tem a 
decência de encaminhar um projeto a esta Casa, solicitando que não se faça 
a cobrança de um assunto não muito bem resolvido, embora já tenhamos 
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.decisões do Supremo_ O Governo Federal vai insistir nessa questão, então 
acho que temos que avaliar também a decência do comportamento. 

Quanto à possibilidade de aprovarmos, é importante o que o Deputado 
Durval Ângelo disse. Eu estava na Comissão de Turismo ainda há pouco, por 
isso não estava em Plenário. Diversos Deputados ainda estão em reunião de 
comissão, portanto acho absolutamente possível cumprir o acordo que 
tínhamos feito para avançar na pauta. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente- A Presidência verifica, de plano, a existência de "quorum" 
para a votação do requerimento. Em votação, o requerimento. Os Deputados 
que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprov'adO. 'I :·r- , ... ~ , ,... 

O Sr. Presidente (Deputado'Aiiderson Adauto)- Votação, em 1° turno, do 
Projeto de Lei n° · 221/99.' do' Governador do Estado, que estabelece 
competência do IPSEMG ''para arrecadar e aplicar contribuições sociais:· A''" 
Comissão de. Justiçã"perdeu' o prazo para emitir parecer. A Comissão do 
Trabalho opinou pela aprovãção do projeto na forma do Substitutivo no 1, que 
apresentou. A Comissão de- Fiscalização Financeira opinou por 1sua 
aprovação na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça; com as 
Emendas n°s 1 e 2, quê apresentou:• Emendado em Plenário, voltou o projeto 
à Comissão do Trabalho, que opinoU pela rejeição do Substitutivo n° 2 e da· 
Emenda n° 5, pelá- aprovação'; da Emenda n° 6, ficando prejudicadas as 
Emendas n°s 3 e 4, e pela aprovação' da· Emenda n° 2 na forma da--
Subemenda n° 1, que apresentou.· Vem' à Mesa requerimento do Deputado 
Alberto Pinto Coelho, em que solicita a votação destacada das Emendas n°S 
1 e 3 ao Projeto de Lei n° 221/99. A Presidência defere o requerimento, de 
conformidade com o inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno. Vem à 
Mesa requerimento do Deputado Alberto Pinto Coelho, em que solicita 
inversão da preferência regimental, para votação do projeto, de modo que o 
Substitutivo n° 2 seja apreciado em primeiro lugar. Em votação, o 
requerimento. Os Deputados que o aprovam· permaneçam como se 
encontram.(- Pausa.) Aprovado. Em votação. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Miguel Martini. 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero apenas 

fazer alguns registros, dizendo que essa proposta foi fruto de uma CPI que 
tive a honra e o prazer de presidir, a CPI do IPSEMG. Chegamos a várias 
conclusões, e alguns projetos de lei foram protocolados, para tramitação 
nesta Casa. Um deles era esse.' Percebeu-se que todo o dinheiro que deixou 
de ir para o IPSEMG, nos últimos dez anos, e agora já são doze, 
aproximadamente, por causa desse vício, em vez de ir para os cofres do 
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JPSEMG, ia para o regime de caixa único, e ~á pagava-se quando sobrava 
dinheiro ou quando queria a vontade do Secretano. . 

Foi uma reivindica{ • ;tendida e, mais do que atendida, aprova~a nesta 
Casa. E o · Governaccr Itamar Franco teve o cuidado de veta-la. ~u 
reclamava, na época e em várias oportunidades, que, durante a aprec1açao 
do veto estivéssemos nas galerias, como estamos hoje. Certamente, se o, 
Govern~dor encaminhou para cá esse projeto, é porque ,c~met:u •. um 1 

equívoco. Alguém o orientou mal, para vetar. De qualquer mane1ra, sao dez 
meses de atraso, e, agora, finalmente, aprovaremos a retirada do IPSEJylG do, 
caixa único. . . u _ • 

É preciso fazer esse registro para que fique constatad? que nao ha 
problema, obstrução, como não houve no ano passado, so que estamos 
votando o mesmo projeto duas vezes. Esperamos que, desta vez, pelo 
menos, seja por vontade própria, seja por equívoco.' o Governador preste 
atenção e não vete novamente esse projeto. Muito obng~do. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Durval Angelo. . 
o Deputado Durval Ângelo - Penso que é necessário um esclarec1m_ento: 

em nome da verdade. O que vimos, nos últimos três Governos Estaduais, fo1 
a uma verdadeira pilhagem, uma apropriação indébita de recursos do 
IPSEMG. No Governo passado, o montante chegou. a _f<.$1.500.000,00. E 
temos de esclarecer que quem começou o processo de mudança no IPSEM~ 
foi 0 atual Governador Itamar Franco. Primeiro, ent~ndendo que o Instituto_ e 
dos servidores e deve ser gerido pelos próprios servidores. A compr~ensao 
era a de não permitir 0 desmando e os absurdos que ocorreram nos ult1mos 
quatro anos. E o projeto que tramitou nesta Casa, o ~eto do <:'~vernador, fo1 
explicado á Comissão de Servidores. ~ralava-se de _v1c10 de IniCiativa, porque 
tinha origem na Casa Legislativa. Nao era reje~çao a nada do projeto. A 
grande dúvida é se o projeto deveria ser encammhado pelo. Governa?or do 
Estado, porque 0 ex-Governador não encaminhou nem corng1u esse VICIO de 
iniciativa. o atraso de dez meses não se deve ao Governad_or Itamar Franco, 
que encaminhou 0 projeto em tempo hábil a esta Casa. E bom esclarecer 
essa situação. Muitos servidores já conhecem essa realidade, . mas talvez 
alguns, que nos vêem agora, não. Então, precisamos colocar os p1ngos nos _1s 
e deixar claro que 0 vicio é de iniciativa. E ev1dente que o ex-Governador ~ao 
quis encaminhar 0 projeto a esta Casa porque o IPSEMG era ca1xa aux11iar 
para seus desmandos. Muito obrigado. . . 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Alberto Be]am. . . 
o Deputado Alberto Bejani - Muito obrigado, Sr. ~res1dente .. Nest~ 

momento, gostaria de lembrar aos Deputados que o VICIO de ongem e 
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corrigido no momento da sanção. Evidentemente que gostaríamos que os 
demais Deputados deixassem os discursos prolongados para outros 
momentos e que aliviássemos de uma vez por todas a aflição desses 
funcionários, muitos dos quais não têm dinheiro para pagar o aluguel ou a 
prestação da casa que compraram. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues. 
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, demais parlamentares e 

público presente, também entendemos a importãncia desse projeto 
encaminhado pelo Poder Executivo. Sabemos da luta enfrentada pelo 
funcionalismo 'público na legislatura passada que detectou o rombo no 
IPSEMG.- Sabemos que essa autonomia para poder arrecadar, controlar, 
fiscalizãr e· aplicar diretamente os seus recursos nada mais é do que fazer 
justiça. Ou seja, entregar a direção e o controle àqueles que fazem uso do 
Instituto. · · 

Gostaríamos também de colocar que, como autor do requerimento para a 
instalação da CPI do IPSM, também tivemos essa preocupação. Está aí o 
Substitutivo n• 2, em que colocamos o IPSM nessa mesma situação, ou seja, 
dando-lhe a mesma autonomia, para que não seja prejudicado. Nele existem 
183 mil segurados que sofreram um rombo da ordem de R$700.000.000,00 1 

du·rante a gestão do Governo anterior. Solicitamos aos Deputados que votem 
pela aprovação do Substitutivo n• 2, uma vez que dá a mesma autonomia .. 
tanto ao IPSM como ao IPSEMG. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite. 
O Deputado João Leite - Sr.· Presidente, é apenas para corrigir algumas 

questões importantes. Primeiro, o vício de iniciativa; como sabemos, a sanção 
do Governador corrige automaticamente essa questão. Segundo, parece que 
as pessoas e os Deputados não se· lembram do projeto enviado pelo 
Governador à Assembléia, especialmente do art. 3°, que diz o seguinte: "Art. 
3° - Os órgãos dos Poderes Legislativo e J udiciàrio, o Ministério Público 
Estadual, o Tribunal de Contas do Estado, as autarquias, fundações e demais 
entidades públicas estaduais recolherão diretamente ao IPSEMG, até 15 dias 
após o pagamento total da folha, o total das contribuições cobradas dos seus 
servidores civis e o valor devido como contribuição do órgão ou entidade 
empregadora, esta última condicionada à disponibilidade financeira do 
Tesouro Estadual" . 

Então, foi feito um trabalho pelos Deputados que apresentaram substitutivos 
para corrigi-lo. Portanto, não é da maneira que foi mostrada aqui. 

Temos que lembrar Governos passados. A lei delegada de 198g é uma 
sangria ao servidor público.· Dá para enumerar o que foi retirado do servidor 
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público do Estado. E é bom lembrar ainda que o Governador, à época, era o 
Sr. Newton Cardoso. 

Agora, os substitutivos que estaremos votando vieram corrigir o texto 
enviado pelo Governador do Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rogério Correia. 
O Deputado Rogério Correia* - Sr_ Presidente, a título de esclaredmen~o. __ o' 

Governador, enviou o projeto. De fato, nele constava que _deverLa '!?'!er 
disponibilidade. Apresentei emenda, em nome da Bancada do PT, ret~~ndo~ 
essa possibilidade de não haver o depósito. _ , _,. ~ ~-

Desde o início, o Governador Itamar Franco tem remetido , dinheiro ao 
IPSEMG ao contrário do ex-Governador Eduardo Azeredo _--parece que o 
Deputad~ João Leite se esqueceu de dizer isso -, que não depositou nunca, 
causando-lhe um rombo enorme no caixa. 

O Deputado se esqueceu disso, para, agora, estar vigilante. Não ficou 
vigilante no passado, mas está vigilante agora, que o dinheiro está vindo. 
Antes, a vigilância do Deputado não foi feita. Foi conivente, o tempo inteiro, 
com o rombo do IPSEMG. 

Para que isso não aconteça novamente, apresentei emenda que foi acatada 
pelo Governo. Está no Substitutivo n° 2, que votaremos e - espero -
aprovaremos por unanimidade, incluindo aqueles que, no passado, preferiram 
não estar atentos ao rombo que estava sendo feito nos cofres do IPSEMG. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Sebastião Costa. 
O Deputado Sebastião Costa - Compreendo a ansiedade dos servidores 

públicos. Acho até que não havia necessidade de esclarecer mais. No 
entanto, por uma questão de justiça, é preciso que se lembre que eu, V. Exa., 
Sr. Presidente, os Deputados Miguel Martini e Gilmar Machado e, a seu 
requerimento, o Deputado Carlos Pimenta e alguns outros colegas 
participamos da CPI. 

Quero lembrar que não ficamos silentes quando fazíamos parte da base de 
apoio do Governo. Pelo contrário, estivemos atuando, tanto que, hoje, está se 
materializando aquilo que recomendamos, a que nos propusemos e que o 
Governo atual, por uma questão de vaidade, não sancionou, porque o projeto 
era da Assembléia Legislativa. 

Vale lembrar também que o projeto original do Governo, encaminhado a 
esta Casa, resguardava que a parcela do empregador seria repassada 
quando houvesse disponibilidade de caixa. Isso seria facultativo. Então, não 
se trata de ficar debitando ao passado essa ou aquela culpa. O que importa é 
acreditar no presente. Eu, mais otimista, prefiro acreditar num futuro não tão 
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próximo, porém mais promissor, para o IPSEMG. 

Portanto,· Sr. Presidente, quero dizer que não se trata de uma iniciativa tão 
louvável assim, uma vez que eu, V. Exa., Deputados Carlos Pimenta, Miguel 
Martini, que era nosso Presidente, a requerimento do ilustre Deputado Gilmar 
Machado, do PT, compusemos uma CPI, e o Plenário da Casa aprovou seus 
resultados. Mas o Governador do Estado entendeu que não deveria sancioná-
los. É isso que lamentamos. Caso contrário, já estaria vigente, há cerca de 
dez meses, esse projeto de lei que ora estamos votando. 

O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo n° 2, salvo emendas e 
destaques. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. 
(-Pausa.) Aprovado. Com a aprovação do Substitutivo n° 2, fica prejudicado o 
Substitutivo n° 1. Em votação, as Emendas n°s 1, 4 e 6 e à Subemenda no 1 à 
Emenda n° 2, as quais receberam parecer pela aprovação. Os Deputados 
que as aprovam permaneçam como se encontram. F Pausa.) Aprovadas. 

Questões de Ordem 
O Deputado Agostinho Silveira - Sr. Presidente, pela ordem; foi pedido 

destaque para a Emenda n° 3. 
· O Sr. Presidente - A Presidência esclarece ao Deputado que está 

encaminhando o processo de votação rigorosamente segundo as solicitações 
de destaque que chegaram até a Mesa, nas quais se inclui a de V. Exa. 

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, gostaria que as emendas 
fossem lidas. 

O Sr. Presidente- A Presidência solicita ao Sr. Secretário que faça a leitura 
das emendas que serão votadas. 

O Deputado Alberto Pinto Coelho - Solicnei à Mesa, por meio de 
requerimento que foi aprovado, a votação; em separado, da Emenda no 3. ··-

0 Sr. Presidente - Ela será votada em bloco e voltará, em forma de 
destaque, conforme o requerimento de V. Exa. 

Com a palavra, o Sr. Secretário, para proceder à leitura das Emendas n°s 3 
e5. 

O Sr. Secretário (Deputado Alberto Bejani)- (-Lê:) 
"Emenda n° 3_ Art. 3° - Os órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e 

Judiciário, o Ministério Público Estadual, o Tribunal de Contas do Estado, as 
autarquias, fundações e demais entidades públicas estaduais recolherão 
diretamente ao IPSEMG, até 15 dias após o pagamento total da folha, o total 
das contribuições cobradas dos seus servidores civis e o valor devido cómo 
contribuição do órgão ou da entidade empregadora. 

Emenda n° 5. Acrescente-se o seguinte artigo onde convier. Fica criado o 
Fundo Contábil para o Desenvolvimento das Unidades do Interior do Estado, 
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destinado a financiar os programas e projetos prioritários para o atendimento 
aos segurados do interior. 

Parágrafo único- O Fundo será constituído de recursos de natureza própria 
do IPSEMG, constante em sua dotação orçamentária, mediante a 
apresentação de planejamento adequado e demonstrativo de sua viabilidade 
e conseqüências. 

Justificação: A emenda que ora sugerimos é de suma importância, te_ndo 
em vista que os segurados do interior estão sendo prejudicados com a queda 
do atendimento nas agências e postos, bem como com a diminuição dos 
convênios médico-hospitalares e exames em geral, em suas respectivas 
cidades, o que vem acarretando a piora de qualidade de atendimento também 
na Capital, uma vez que, pela dificuldade de serem atendidos, os segurados 
se locomovem para a Capital." 

O Sr. Presidente - Em votação, as Emendas n°s 3 e 5, que receberam 
parecer pela rejeição, salvo destaques. Os Deputados que as aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitadas. Em votação, a 
Emenda n° 1, destacada, que recebeu parecer pela aprovação. Os 
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Rejeitada. Em votação, a Emenda n° 3, destacada, que recebeu parecer pela 
rejeição. Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Miguel 
Martini. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Miguel Martini. 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, estou entendendo que, se a 

Emenda n° 3 for rejeitada, perdemos o projeto. Esta é a questão. Por isso fiz 
questão de que fosse lido, senão voltaremos ao que está condicionado no 
projeto do Governador. Gostaria de um esclarecimento a respeito disso. 

A Emenda n° 3 é que vamos aprovar e, por isso, gostaria de encaminhar e 
pedir aos Deputados desta Casa que votem. Temos que aprovar a Emenda 
n° 3, sob o risco de valer aquilo que o Governador colocou no projeto. 

Em segundo lugar, quero dizer que houve um grande equívoco; gostaria de 
ter encaminhado as Emendas n°s 3 e 5, mas não pude. Perder a Emenda no 
5 foi um grande prejuízo para o servidor do interior do Estado, porque ficou 
prejudicado o seu atendimento médico e hospitalar. Esse servidor só será 
bem atendido quando se deslocar de Almenara para Belo Horizonte, e esse 
fundo permitiria que fosse atendido, com qualidade de serviço, também no 
interior. Foi pena que a Emenda n° 5 tenha sido derrotada. Gostaria que 
tivéssemos atenção com a Emenda n° 3, pois temos que aprová-la, sob pena 
de perdermos, mais uma vez, esse projeto de lei. 

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 3, destacada, que recebeu 
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parecer pela rejeição. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 1° turno, o 
Projeto de Lei n° 221/99 na forma do Substitutivo n° 2 com a ~menda n° 2 na 
forma das subemendas que receberam os n°s 1, 3, 4 e 6. A Comissão de 
Fiscalização Financeira. 

Questões de Ordem 
o Deputado João Leite - Sr. Presidente, quero apenas responder ao que foi 

colocado pelo Deputado Rogério Correia. Não ficamos, na última legislatura, a 
acompanhar os fatos sem tomar atitudes. Ao contrário do que falou, 
acompanhamos uma CPI do IPSEMG, votamos, no Plenário, favoravelmente 
ao relatório final e às leis propostas pela CPI, e presidi a CPI do Sistema 
Carcerário. Não é bem como disse o Deputado Rogério Correia. Não se trata 
de acompanhar o Governo em tudo e ver tudo que está acontecendo em 
relação ao DETRAN e à questão da' crianÇa e do adolescente sem fazer 
nada. Tomamos atitudes e cOntribuímos,· como estamos fazendo, pedindo o 
apoio dos Deputados a uma ·emenda '!Je 'no'ssa autoria ao orÇamento, que 
concede R$3.000.000,00 para a construção de um centro de integração para 
o adolescente infrator em Belo Horizonte, para acabarmos com a verdadeira ·-
escola do crime que é o Centro de lnteg'ração do Adolescente de Sete ' 
Lagoas, onde são reunidos os adolescentes de todo o Estado, havendo o 
encOntro dos de Beló Horizonte com os ·da ·zona rural. Apenas para 
responder-lhe, gostaria de dizer que o nosso trabalho -é dessa maneira. Muito 
obrigado, Sr. Presidente. ' · 

O Deputado Edson Rezende - Sr. Presidente, a aprovação desse projeto é 
o passo inicial para o resgate do IPSEMG, no que tange à questão da 
assistência à saúde e à previdência. Gostaria de destacar na fala do 
Deputado Miguel Martini uma questão. É preciso que esse fundo da 
Previdência e assistência ao servidor do Estado - digo isso como servidor do 
Estado - seja único, mas que haja uma administração voltada para a 
assistência dos servidores das cidades do interior. 

Então, para encerrar, Sr. Presidente, é importante que o passo já esteja" 
dado. Esses recursos estarão no fundo da previdência para serem 
administrados pela coordenação da Previdência e pela sua Presidência. Aí, 
sim, teremos de fazer a administração desse fundo, para a assistência 
médico-hospitalar de todos os servidores do Estado. Temos de_ ver o servidor 
do Estado como um corpo único, tanto o da Capital quanto o do interior. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente - Votação, em- 1 o turno, da Proposta de Emenda à 
Constituição n° 17/99, do Deputado César de Mesquita, que suprime o§ 2° do 
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art. 288 da Constituição do Estado. A Comissão Especial opina pela 
aprovação da proposta. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado César Mesquita. 
O Deputado César de Mesquita - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

encaminhamos ao Plenário da Assembléia Legislativa uma emenda, a fim de 
reformarmos o § 2° do art. 288 da Constituição Estadual, que impede a opção 
de especialistas de educação, orientadores e supervisores pelo regime de 40 
horas semanais. Nessa lei, isso é privativo de iniciantes de carreira, que ainda 
têm 90 dias para a opção pelas 40 horas semanais. Apresentamos essa 
emenda porque pensamos que haja uma discriminação muito grande .com 
relação aos servidores que já estão, há bastante tempo, exercendo o serviço 
profissional em nossas escolas e que, por circunstâncias de momento, 
optaram pelas 24 horas semanais. Portanto, alerto os nossos pares desta 
Casa para a nossa emenda. Achamos conveniente a supressão desse 
dispositivo constitucional, para restituir a esses profissionais que trabalham 
muito tempo, com inteligência, com probidade e dedicação a oportun~dade de 
ter uma opção pelas 40 horas semanais. Os servidores terao essa 
oportunidade, sem que se comprometam os interesses maiores da nossa 
população escolar. É só isso, Sr. Presidente. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, a Deputada Maria Tereza Lara. 
A Deputada Maria Tereza Lara- Quero também encaminhar favoravelmente 

a essa proposta de emenda, porque a opção de 40 horas semanais favorec~ 
a qualidade de ensino. Muitos trabalham na rede estadual e na municipal. E 
importante que possam optar por uma rede e tenham condições de trabalhar 
por melhor qualidade de ensino. 

Como especialista, sou supervisara da rede estadual, creio que, de fato, a 
opção é um direito que assiste às especialistas e à própria escola. Então, sou 
favorável a essa proposta de emenda à Constituição. 

O Sr. Presidente - Tendo em vista a necessidade de "quorum" qualificado 
para a apreciação da matéria, a Presidência solicita ao Sr. Secretário que 
proceda à chamada dos Deputados para verificação do número regimental. 

O Sr. Secretário (Deputado Márcio Cunha)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 49 Deputados. Portanto, há 

"quorum" qualificado para a votação da proposta. A Presidência solicita a~s 
Deputados que assumam seus lugares. Vamos iniciar o processo de votaçao 
da Proposta de Emenda à Constituição n° 17/99. A Presidência vai submeter 
a matéria a votação pelo processo nominal, de conformidade com o inciso .I 
do art. 260, c/c com o art. 255, do Regimento Interno. Os Deputados que 
desejarem aprová-la registrarão "sim", e os que desejarem rejeitá-la 
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registrarão "não". A Presidência lembra ao Plenário que, nos termos do art. 
201 do Regimento Interno, a proposta de emenda à Constituição será 
aprovada se obtiver, no mínimo, 48 votos favoráveis. A Presidência solicita 
aos Deputados que ocupem seus lugares. 

- Procede:se a votação nominal por meio do painel eletrônico . 
O Sr. Presidente - Votaram apenas 46 Deputados. Não há, portanto, 

"quorum" qualificado para a votação das propostas, mas o há para apreciação 
das demais matérias da pauta. A Presidência torna sem efeito a votação. 

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 41/99, do Deputado Alberto 
Bejani, que concede passe livre a Policial Militar em transporte coletivo 
intermunicipal e dá outras providências. A Comissão de Justiça perdeu prazo 
para emitir parecer.' A Comissão de Transporte ·opinou pela rejeição do 
projeto. Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de Transporte, 
que opina pela rejeição das Emendas n°s 1 e 2. Vem à Mesa r":querimento do · 
Deputado Alberto Bejani em que solicita o adiamento da votação do Projeto 
de Lei n° 41/99. Em votação, o requerimento. Os Deputádos·que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.' · 

Votação, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 170/99, do Deputado Sebastião 
Costa, em que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter imóvel de sua 
propriedade ao Município de Santa Margarida. A Comissão de Justiça conclui·' 
pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo no 1, que 
apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opi'na por sua aprovação· 
na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça. Em votação, o 
Substitutivo n° 1. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Ficá, portanto, aprovado, em 1° turno, o ' 
Projeto de Lei n° 170/99 na forma do Substitutivo n° 1. À Comissão de } 
Fiscalização Financeira. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 295/99, do Governador do· 
Estado, que dispõe sobre o Conselho Deliberativo do IPSEMG - CODEI. A 
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a 
Emenda n° 1, que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina 
pela aprovação do projeto com a Emenda ·no 1, da Comissão de Justiça. A 
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com a 
Emenda n° 1, da Comissão de Justiça, na forma da Subemenda no 1, que 
apresenta. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o 
Substitutivo n° 1, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Subemenda no 1 à 
Emenda n° 1. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 1° turno; o 
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Projeto de Lei n° 295/99 com a Emenda n° 1 na forma da Subemenda n° 1. À 
Comissão de Administração Pública. 

Declarações de Voto 
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, quero fazer duas 

observações. Uma é com relação ao projeto encaminhado por S. Exa., o 
Governador, que vem referendar o trabalho de uma CPI, que nasceu na 
legislatura passada,, da qual fizemos parte, que tratou exatamente do, 
IPSEMG, e em cuja conclusão apresentamos a sugestão de o IPSEMG gerir 
o seu próprio fundo, os seus próprios recursos. Graças a Deus, tivemos a 
oportunidade de aprovar esse projeto ainda há pouco. 

O segundo projeto é esse que cria o Conselho Deliberativo do Instituto, 
dando condição ao próprio funcionário público do Estado de poder gerenciar o 
Instituto, que é o maior patrimônio do funcionário público. E o projeto acaba 
de ser aprovado. 

A segunda observação é com relação aos membros do IPSEMG, aos 
representantes do funcionalismo que hoje vêm a esta Casa, numa 
demonstração de total interesse para com a sua classe e para com o nosso 
Instituto. Isso para nós foi importante. Não pelo poder de pressão, mas pelo 
prazer de ver a representação do funcionalismo nesta Casa. Temos vários 
projetos, não só este, e em algumas oportunidades chegamos a criticar a 
ausência dos representantes do funcionalismo do Estado aqui, na Casa. 
Devem estar presentes, conversar conosco e, acima de tudo, defender os 
seus interesses. 

Hoje a Casa se sente aliviada. Rasgamos uma promissória que formulamos 
há dois anos, com a criação dessa CPI. Portanto, quero parabenizar o 
Governador, porque, no momento em que nos solicitou que os projetos 
originários da Comissão não tivessem tramitação normal, que enviaria o 
projeto, vemos que está cumprindo a sua palavra e quero fazer justiça, 
cumprimentando-o, pois honrou a sua palavra, encaminhando dois projetos 
fundamentais para os funcionários do nosso Estado. 

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, gostaríamos de 
parabenizar esta coordenação sindical pelo empenho e esforço com que vem 
defendendo o funcionalismo público civil. Gostaria, também, de fazer um 
elogio e dizer que gostaria muito que os servidores militares tivessem uma 
coordenação tão competente quanto essa. Parabenizo-os pelo trabalho que 
vêm desenvolvendo, porque entendemos que somente através de uma 
mobilização, acima de tudo consciente, é que conseguiram que essa CPI 
fosse instaurada, que esses projetos fossem encaminhados à Casa. Quero 
também parabenizar o Governador Itamar Franco pela seriedade com que 
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assumiu esse compromisso que agora está cumprindo. 

Então, parabéns a toda a coordenação, parabéns aos parlamentares que 
aqui votaram com o funcionalismo, que mais uma vez, estão dando 
demonstração de consciência. Não devemos deixar que o funcionalismo 
público civil ou militar fique sendo bode expiatório de tudo que acontece no 
Estado. Gostaria muito que os servidores militares do Estado tivessem como 
espelho essa coordenação, para que lutem incessantemente pelos seus 
direitos, pela defesa da transparência, principalmente no que diz respeito ao 
JPSM e, por analogia, ao nosso IPSEMG. Muito obrigado. 

A Deputada_ Maria Tereza Lara - Sr. Presidente, quero, em nome da 
Bancada do PT, · cümprimentar toda a diretoria do IPSEMG, sobretudo o : 
sindicato e os funcionários. Também sou funcionária aposentada do Estado,-' 
contribúo com Ô IPSEMG e quero dizer da grande impo'rtãncia do controle., 
social para que tenhamos melhores condições de vida neste Páís e neste · 
Estado, com mais transparência. Essa Subemenda n° 1 vai dar paridade ao 
Conselho: são seis representantes do Governo e seis dos servidores. . 

Queremos dizer, então, da grande importância de todos·nesta Casa, que 
também tem colaborado para que haja maior controle'' social. 'o- próprio 
Governador Itamar Franco, através do Presidente do IPSEMG,- tem dado 
abertura para esse controle social. O nosso compromisso é · o · de 
continuarmos juntos, para que haja cada vei mais transparência no serviço" 
público e para que os trabalhadores possam, efetivamente, dar rumo àos 
trabalhos deste Estado. ··' · · · · ·,_. ·• · ... " 

O Deputado Edson Rezende - Sr. Presidente, é preciso recuperar uma idéia 
que, nos sindicatos e nos movimentos sociais das entidades, temos discutido 
ao longo do tempo, ou seja, é preciso manter' organizado, resistir, em 
determinado momento, e manter a resistência:· Às vezes, quando somos · 
poucos e estamos resistindo, parece que estamos perdendo a luta, mas não 
estamos: há um momento em que se avança, e se avança quando há um 
Governo que tem os ouvidos abertos a esses movimentos sindicais, a esses 
movimentos reivindicatórios. 

Mas quero somente dizer da importância do mov_imento organizado da 
sociedade - os sindicatos e as representações dos servidores que estão aqui, 
hoje, representam essa força -, porque é nessa força que acreditamos. 
Parabéns para vocês. 

O Deputado Sebastião Costa -Sr. Presidente, Srs. Deputados, nós, do PFL, 
votamos favoravelmente a esse projeto, mantendo a linha de coerência'que já 
tínhamos desde o ano passado, quando votamos o relatório da CPI do 
IPSEMG e os projetos que dela derivaram. Também quero aproveitar', a 
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oportunidade para lembrar aos servidores e ao sindicato aqui presente que, 
daqui a poucos dias, estaremos votando aquele projeto que versa sobre os 
3% de recolhimento dos servidores para o fundo de aposentadoria. Portanto, 
ficam aqui conclamados os servidores públicos para acompanhar a votação_ 
que ocorrerá em breve, pois assim ficará bem caracterizado quem está, de. 
fato, a favor do servidor público do Estado. . . .. __ " 

O Deputado Bené Guedes - Sr. Presidente, nós, da Ba~cada do_· PDT, 
queremos também expressar a nossa alegria com a aprovação desse projeto_. 
que atende os funcionários. Quero parabenizar a atuação do sindic<;'to e da 
coordenação. Queria também dizer aqui que o IPSEMG hoje tem_ um grande 
Presidente, o Dr. João, que faz um excelente trabalho. Temos tido. a 
oportunidade de conversar e de ser atendidos por ele nos nossos pleitos. 
Hoje a Assembléia deu uma demonstração de solidariedade ao funcionalismo 
público. O Governador Itamar Franco esiá de parabéns por sua atuação em 
favor dos funcionários. Nossa palavra, portanto, é de alegria e solidariedade 
aos funcionários. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Discussão, em 1 o turno, da Proposta de Emenda à 
Constituição n° 4/99, do Deputado Gil Pereira, que dá nova redação ao 
"capuf' do art. 201 da Constituição Estadual. A Comissão Especial opina pela 
aprovação da proposta com a Emenda n° 1, que apresenta. Em discussão, a 
proposta. Não há oradores inscr~os. 

-Vem à Mesa: 
EMENDA N" 2 À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 4/99 

Acrescente--se ao "caput" do art. 201 da Constituição do Estado a palavra 
"público" após a palavra "ensino", ficando assim a redação: . 

Art. 1° - O "caput" do art. 201 da Constituição do Estado de Minas Gera1s 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 201 -O Estado aplicará, anualmente, nunca menos de trinta por cento 
da receita resultante de seus impostos, incluída a proveniente de 
transferências, na manutenção e no desenvolvimento do ensino público.". 

Justificação: Os gastos com a educação ainda são insuficientes para 
garantir uma educação pública de qualidade para todos. Esta emenda à 
proposta de emenda à Constituição visa elevar o percentual mínimo aplicado 
anualmente na manutenção e no desenvolvimento do ensino, previsto na 
Constituição do Estado de 25% para 30%. Entretanto, faz-se necessário 
garantir que esse percentual seja efetivamente aplicado no ensino público. 

Sala das Reuniões, 16 de novembro de 1999. 
Edson Rezende - Elaine Matozinhos - Márcio Kangussu - Amilcar Martins -

Maria Olivia - Adelmo Carneiro Leão - César de Mesquita - Mauro Lobo -

z 
;;;: 
I .. o 
~ 
ê s 
.E .. 
" .. 
~ 

895 
Maria Tereza Lara - Rogério Correia - Luiz Menezes - Antônio Roberto - Fábio 
Avelar - Dalmo Ribeiro Silva - Eduardo Hermeto - João Batista de Oliveira -
Doutor Viana - Luiz Fernando Faria - Cabo Morais - Alberto Bejani - João 
Paulo - João Pinto Ribeiro - Marcelo Gonçalves - Carlos Pimenta - Elmo Braz 
-Miguel Martini. 

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foi 
apresentada à proposta emenda do Deputado Edson Rezende e outros, que 
recebeu o n° 2. Nos termos do § 2° do art. 188, c/c o art. 201 do Regimento 
Interno, a Presidência "encaminha a emenda com a proposta de emenda à 
Constituição á Comissão Especial, para receberem parecer. 

Discussão, em 1° turno, da Proposta de Emenda· à Constituição n° 12/99, do 
Deputado Antônio Andrade, que mÓdifica o "capiJt" do art. 23 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias da · Constituição Estadual. A 
Comissão Especial- · opina pela a'provação da proposta na forma do · 
Substitutivo n° 1, que apresenta: Vem á_ Mesa requerimento· do Deputado 
Antônio Andrade, solicitando o adiamento da discussão da proposta· de 
emenda. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam-
permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. " 

Discussão, em 1° turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 15/99; do 
Deputado Antônio Carlos Andrada: que acrescenta parágrafo ao art. 36 da 
Constituição do Estado. A Comissão Especial opina pela aprovação da 
proposta. Em discussão; a· proposta. Não há oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. 

Discussão, em 1° turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 19/99, do 
Deputado Edson Rezende, que altera dispos~ivos da Constituição do Estado 
referentes ao Conselho Estadual de Educação. A Comissão Especial opina 
pela aprovação da proposta. Em discussão, a proposta. Não há oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. 

Discussão, em ZO turno, do Projeto de Lei n° 57/99, do Deputado João Leite, 
que institui o Programa de Proteção a Testemunhas, Vitimas e Peritos e dá 
outras providências. A Comissão de Direitos Humanos opina pela aprovação 
do projeto na forma do vencido em 1° turno. Vem à Mesa requerimento do·· 
Deputado Sargento Rodrigues, em que solicita, nos termos dos arts. 32, I, é-
233, V, do Regimento Interno, seja adiada a discussão do projeto. Em 
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como 
se encontram.(- Pausa.) Aprovado. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 4/99, do Deputado Sávio 
Souza Cruz, que dispõe sobre a política estadual de coleta seletiva de lixo. A 
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma ·.do 
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Substitutivo n" 1, que apresenta. A Comissão de Meio Ambiente opina por sua 
aprovação na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça, com a 
Emenda n° 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina 
pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de 
Justiça, com a Emenda n° 1, da Comissão de Meio Ambiente.Em discussão, o 
projeto. Não há oradores inscritos. . .• ·" . ·.:; '" 

-Vem á Mesa: .• 
SUBSTITUTIVO N° 2 AO PROJETO DE LEI N° 4/99 

Dispõe sobre o descarte. e a destinação final de pilhas que contenham 
mercúrio metálico, lâmpadas fluorescentes, baterias de telefone celular e 
demais artefatos que contenham metais pesados. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o • É vedado o descarte de pilhas que contenham mercúrio metálico, 

lâmpadas fluorescentes, baterias de telefone celular e demais artefatos que 
contenham metais pesados em lixo doméstico ou comercial. 

§ 1 o - Esses produtos descartados deverão ser separados e acondicionados 
em recipientes adequados para destinação especifica, ficando pro1b1da a 
disposição em depósitos públicos de resíduos sólidos e sua incineração. 

§ 2o. Os produtos descartados deverão ser mantidos intactos, como !orma 
de evitar o vazamento de substâncias tóxicas, até sua desat1vaçao ou 
reciclagem. 

§ 3° - O Estado orientará os municípios em relação á escolha de locais e 
recipientes apropriados para a coleta desses produtos. 

Art. 2° - Os fabricantes dos produtos de que trata o artigo anterior ou seus 
representantes comerciais deverão registrá-los no órgão ambiental do_ Estado. 

Art. 3° • Os estabelecimentos que comercializam pilhas com mercuno para 
componentes eletrônicos, máquinas fotográficas e relógios, bem como 
baterias de telefone celular, ficam obrigados a exigir dos consumidores as 
pilhas ou as baterias usadas- . 

Art. 4 o - Os fabricantes dos produtos de que trata esta le1 ou seus 
respectivos representantes comerciais estabelecidos no Estado de Minas 
Gerais serão responsabilizados pela adoção de mecanismos adequados de 
destinação e gestão ambiental de seus produtos descartados pelos 
consumidores. 

Parágrafo único - Nas embalagens, constarão advertências aos 
consumidores sobre os riscos dos produtos, bem como a indicação de formas 
adequadas de destinação após o uso. _ 

Art. 5° . o Estado promoverá campanhas para esclarecimento sobre os 
riscos à saúde e ao meio ambiente que poderão ser causados pelos produtos 
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de que trata esta lei, visando à sua separação e destinação adequada. 
Art. 6° -Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 7° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 24 de setembro de 1999. 
Durval Ângelo 
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Justificação: Já está provado que, por conterem metais tóxicos, os 
equipamentos enumerados no art. 1° deste projeto, se descartados 
inadequadamente, podem contaminar o solo e a água, além de causar sérios 
danos à saúde. 

Além disso, a oxidação das baterias de telefone celular pode fazer com que 
as soluções existentes em seu interior vazem. Essas soluções são compostas 
de metais como o cádmio e o lítio. Se ingerido, por meio da água ou de 
alimentos q-uê cresceram em solo contaminado, o cádmio pode ocasionar 
parada . respiratória ou circulatória. O lítio também causa sérios' efeitos 
colaterais. Outro perigo dessas baterias é o de explosão. Quando exposto a 
temperaturas muito altas, o líquido que está dentro do equipamento se-
volatiliza. Em forma de gás, precisa de mais espaço e acaba explodindo.>: 

É preciso haver conscientização da sociedade desde já, para que isso não 
se torne um problema de conseqüências graves e irremediáveis em Minas 
Gerais. Agindo correta e preventivamente, estaremos contribuindo para uma 
política ambiental eficaz, preservando e defendendo uma das coisas mais ' 
sagradas que nós temos: a natureza. 

Por estar de acordo com a Constituição e ser de relevância o tema, 
contamos com o apoio de nossos nobres pares à aprovação deste projeto de 
lei. 

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foi 
apresentado ao projeto um substitutivo, que recebeu o n° 2, nos termos do § 
288 do Regimento Interno. A Presidência encaminha a emenda e o projeto à 
Comissão de Meio Ambiente, para receberem parecer. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 37/99, do Deputado Rogério 
Correia, que dispõe sobre a criação de cães no Estado e dá outras 
providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do 
projeto na forma do Substitutivo n" 1, que apresenta. A Comissão de Direitos 
Humanos opina por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1, da 
Comissão de Justiça, com a Emenda n° 1, que apresenta. A Comissão de 
Saúde opina por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão 
de Justiça, com as Emendas n°s 1, da Comissão de Direitos Humanos, e 2, 
que apresenta. A Comissão de Meio Ambiente opina pela aprovação do 
projeto na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça, com a,s 
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Emendas n°s 1 e 2, respectivamente das Comissões de Direitos Humanos e 
de Saúde.Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 

-Vem à Mesa: 
EMENDA N° 3 AO PROJETO DE LEI N° 37/99 

Acrescente-se onde convier: , 
" .... - Fica proibida a criação ou a manutenção de cão de qualquer raça em 

apartamento residencial.". · ., 
Sala das Reuniões, 29 de março de 1999. 
João Paulo 
Justificação: O objetivo desta emenda é eliminar o incômodo causado pelos 

referidos animais: quando mantidos em apartamentos residenciais, os 
constantes latidos provocam poluição sonora; sua simples presença nos 
apartamentos intimida os moradores, afora a higiene, que também fica 
prejudicada. 

Espero dos nobres Deputados desta Casa o apoio à aprovação desta 
emenda. 

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foi 
apresentada ao projeto emenda do Deputado João Paulo, que recebeu o no 3, 
nos termos do § 11 do art. 288 do Regimento Interno. A Presidência 
encaminha a emenda com o projeto à Comissão de Saúde, para receberem 
parecer. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 169/99, da Deputada Elaine 
Matozinhos, que estabelece normas para o fornecimento, no ãmbito do SUS, 
de contraceptivos de emergência na rede estadual de saúde e dá outras 
providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do 
projeto com a Emenda n° 1, que apresenta. As Comissões de Saúde e de 
Fiscalização Financeira perderam o prazo para emitirem pareceres. Nos 
termos do § 2° do art. 145 do Regimento Interno, a Presidência designa 
relator o Deputado Eduardo Brandão e indaga se ele está em condições de 
emitir o seu parecer ou se fará uso do prazo regimental. 

O Deputado Eduardo Brandão - Farei uso do prazo regimental, Sr. 
Presidente. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 207/99, do Deputado Mauro 
Lobo, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Peçanha o 
imóvel que especifica. As Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira 
perderam o prazo para emitir parecer. Nos termos do § 2° do art. 145 do 
Regimento Interno, a Presidência designa relator o Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva e indaga se ele está em condições de emitir parecer ou se fará uso do 
prazo regimental. 
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o Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Farei uso do prazo regimental. 
Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 351/99, do Deputado Chico 

Rafael, que altera dispositivos da Lei n° 12.708, de 29/12/97, e dá outras 
providências, propõe ajustes no Programa de Fomento ao Desenvolvimento 
das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte do Estado. A 
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a 
Emenda n° 1, que apresenta. A Comissão de Turismo opina pela aprovação 
do projeto com a Emenda n° 1, da Comissão de Justiça. A Comissão de 
Fiscalização Financeira perdeu o prazo para emitir parecer. Vem à Mesa 
requerimento do Deputado Alberto Pinto Coelh_o, em que solicita o adiamento 
da discussão do projeto. Eni votação, o requerif!Jento. Os ~eputados que o , 
aprovam permaneçam como se encontram.(-. Pausa.) Aprovado. · 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 415/99,'do Deputado Chico 
Rafael, que obriga as empresas de transporte coletivo intermunidpal a afixar 
aviso ·sobre a indenização a que· têm direito os passageiros vitimas de 
acidente. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A 
Comissão de Transporte opina por sua aprovação com a Emenda n° 1, que 
apresenta. Em discussão, o projeta.· Não há oradores inscritos. Encerra-se a . 
discussão. Em votação, o projeto,···salvo emenda. Os Deputados que o·· 
aprovam permaneçam como se enéontram. (-Pausa.) Aprovado. Em votação, · 
a Emenda n° 1, que recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados que a 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, 
portanto, aprovado, em 1 o turno, o Projeto de Lei n° 415/99 com a Emenda n° 
1. À Comissão de Transporte. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 416/99, do Deputado Chico 
Rafael, que veda o acesso de pessoa jurídica a crédito público estadual nos 
casos que menciona. A Comissão de Justiça perdeu o prazo para emitir 
parecer. A Comissão de Fiscalização Financeira opina por sua aprovação. 
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. · 
Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se. 
encontram. (-Pausa.) Aprovado. À Comissão de Fiscalização Financeira. · 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 20/99, do Deputado Rogério 
Correia, que dispõe sobre a inclusão de dispositivos na Lei no 5.378, de 
3/12/99, que proíbe homenagem a pessoas ligadas à repressão ou a ações 
contra os direitos humanos. A Comissão de Administração Pública opina pela 
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. Em 
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em 
votação, o Substitutivo n° 1. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 2" 
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turno, o Projeto de Lei n° 30/99 na forma do Substitutivo n° 1. À Comissão de 
Redação. _ . 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 84/99, do Deputado Joao Le1te, 
que acrescenta parágrafo ao art. 1° da Lei n° 13.054, de 23/12/98, que dispõe 
sobre 1 o, transporte de preso provisório e dá outras . providências. Em 
discu~são, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Ef!i. 
votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 2° turno, o F:'rojeto de ~e1 
n° 84/99 na forma do vencido em 1 o turno. À Comissão de Redação. 

Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final 
O Sr. Presidente- Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 20~/99, do 

Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, que dispõe sobre a criação da _Area de 
Proteção Ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Machado e da outras 
providências. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se 
a discussão. Em votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como 
se encontram.(- Pausa.) Aprovado. À sanção. 

3" Parte 
O Sr. Presidente- Esgotada a matéria destinada à 2" Fase da Ordem do 

Dia, a Presidência passa à 3" Parte da reunião, destinada à leitura de 
comunicações e a pronunciamentos de oradores inscritos. 

Leitura de Comunicações 
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário da comu~icação 

apresentada nesta reunião pelo Deputado Alencar da Silveira Jumor -
falecimento da Sra. Maria Ângela Barros Cruz, em ltabirito (- Ciente. Oficie-
se.). 

Encerramento 
O Sr. Presidente - Não havendo outras comunicações a serem feitas nem 

oradores inscritos, a Presidência encerra a reunião, convocando os 
Deputados para a extraordinária de logo mais, às 20 horas; para a esp:c,_al 
de amanhã dia 17, às 9 horas; para a extraordinária também de amanha, as 
20 horas ~os termos dos editais de convocação, e para a ordinária da 
mesma d~ta, 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 DA48" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 11/11/99 
Presidência dos Deputados José Braga e Gil Pereira 

Sumário: Comparecimento -Abertura - 1" Parte: Ata - 2" Parte (Ordem do 
Dia): Discussão e Votação de Proposições: Prosseguimento da discu_ssão, 
em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n° 14.170; questao de 
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ordem; suspensão e reabertura da reun1ao; chamada para verificação de 
"quorum"; existência de número regimental para votação; encerramento da 
discussão; questão de ordem; discurso do Deputado Dilzon Melo; chamada 
de votação secreta; rejeição - Suspensão e reabertura da reunião -
Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Anderson Adauto - José Braga - Dilzon Melo - Gil Pereira - Adelmo Carneiro 

Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alberto Bejani -
Alberto Pinto Coelho - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins -
Antônio Andrade - Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arlen Santiago - Bené 
Guedes - Bilac Pinto !' Càbo Morais ~ Carlos Piménta =César de Mesquita -
Chico Rafael - Cristiano Canêdó ~ Dalmo Ribeiro Silva·- Di mas Rodrigues -
Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Dóutor .Viana·- Edson Rezende - Eduardo 
Brandão- Eduardo Hermeto- Elaine· Matozinlios : Elbe Brandão- Elmo Braz -
Fábio Avelar ~ Glycón Têrra Pinto~ Hely Tarqüinio- lrani Barbosa - Ivo José-
João Batista de Oliveira - João Paulo - João Pinto Ribeiro 'c Jorge Eduardo de 
Oliveira -José Henrique -José Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes -
Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Marco Régis - • Ma'riã: Olivia - Maria 
Tereza Lara - Mauri Torres - Maüra· Lobo " Miguel Martini - Olinto Godinho -
Paulo Pettersen - Paulo Piau :· Rêmolo AiÔise - Rogério' Correia - Ronaldo 
Canabrava- Sebastião Costa -Sebastião Navarro Vieira: Wanderley Ávila. 

Abértura 
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Às 9h15min, a lista de 

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a 
reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os 
nóSsos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-Secretário, parà proceder à leitura 
da ata da reunião anterior. :J 

1" Parte '"~ 

Ata "·' ·" 
- O Deputado Gil Pereira, 2"-Secretário, procede à leitura da ata da reunião ... 

anterior, que é aprovada sem restrições. - .... 
2" Parte (Ordem do Dia) 

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

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

Total à Proposição de Lei·n° 14.170, que autoriza o Poder Executivo a doàr 
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ao Município de Varginha o imóvel que especifica. A Comissão Especial 
perdeu o prazo para emitir seu parecer. O Deputado Dinis Pinheiro, 
designado relator em Plenário, opinou pela manutenção do veto. 

Questão de Ordem 
O Deput~do Carlos Pimenta - Sr. Presidente, não vou usar o tempo de que 

disponho para discutir o veto, porque estamos tentando recompor o "quorum" .. 
e o processo de negociação com a Liderança do Governo já está avançad9. 
Para que possamos dar continuação a esse processo e t~r ~empo para 
promover a recomposição do "quorum", solicito a V. Exa. que suspenda a 
reunião por 15 minutos. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 15 minutos 

para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação da matéria 
constante na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos. 

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

solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados, para 
verificação de "quorum". 

O Sr. Secretário (Deputado Gil Pereira)-(- Faz a chamada.) 
o Sr. Presidente - Responderam à chamada 47 Deputados. Há, portanto, 

"quorum" para a votação da matéria constante na pauta. C~ntinua em 
discussão o veto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a d1scussao. 

Questão de Ordem 
O Deputado Marcelo Gonçalves - Sr. Presidente, o painel eletrônic~ não 

está funcionando, então sugiro que se proceda à votação por me1o de 
chamada. o Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação do veto, o 
Deputado Dilzon Melo. 

o Deputado Dilzon Melo* - Sr. Presidente, prezados Deputados e 
Deputadas, senhores presentes nas galerias, o propósito de fazer o 
encaminhamento desse projeto é manifestar, uma vez ma1s, o 1nteresse da 
Prefeitura Municipal em colaborar, também, com as propostas do Governo d~ 
Estado. Esse terreno, originariamente da Prefeitura, foi doado ao Estado ha 
50 anos, para atingir alguns objetivos que foram, como muitos, esquec1dos ~o 
longo do tempo. Posteriormente, foi cedido, por empréstimo, a uma ~nsii!Uiçao 
que lá construiu algumas edificações, com o propósito de atender a filhos de 
hansenianos. 

Todos sabem que os hansenianos, hoje, estão integrados na comunidade; 
não há, portanto, necessidade de sua exclusão da sociedade. A par d1sso, a 
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entidade que se propôs a tomar conta dos filhos dos hansenianos, em 
Varginha, com sede em Belo Horizonte, deixou também a área física ao 
relento, totalmente destruída pelo tempo, não atingindo também seus 
objetivos. E mais: a entidade, cuja sede está no Rio de Janeiro, pediu que o 
Estado fizesse a doação à União, para que ela pudesse utilizar o terreno. 

Todos nós sabemos que essa entidade, no Rio de Janeiro, recebe verbas 
da Alemanha e de outros países, mas esses recursos em nenhum momento 
chegam à Varginha para ajudar as 14 crianças que lá estão e que vivem da 
esmola pública e de entidades que gerem aquele nosocômio - podemos dizer 
assim - e que vivem dessa ajuda do poder público. Ora, quando a Prefeitura 
se propõe, assumindo os custos, a construir um centro de recuperação de 
toxicômanos, drogados e alcoólatras, que é para o bem público, um serviço 
público, encontramos dificuldades do Estado na reversão· desse terreno ao 
município. Não é possível que isso aconteça; e não estou a·qui censurando o-
Governador Itamar Franco, acredito que ele esteja, muito mais, querendo' 
cumprir um compromisso que tem. com a União, quando, hà 50 anos, por um 
decreto, se propôs fazer a doação dessa área à União. · •· 

Porém, não se concretizou nada disso, sabemos que quem não registra não 
é dono.· Portanto, a União não é dona daquela área, o dono é o Estado. E, 
agora, o município quer ajudar, com seus próprios recursos, nessa. 
construção, para atender não só ao Sul de Minas, mas também a lodo- o 
Estado, com um serviço eficiente de recuperação de jovens que se encontram · 
pela rua afora, sem caminho, sem· orientação, sem nada, e· vemos frustrada 
uma iniciativa dessa monta. ·: 

Por isso, estou pedindo aos meus nobres companheiros que me ajudem a 
derrubar esse veto, não como um confronto com o Governador, é muito além 
disso, mas num gesto de criatividade junto com a Prefeitura de Varginha, que 
quer construir para o bem público, e não se locupletar do bem que hoje é do· 
Estado, principalmente porque essa área inicialmente era da Prefeitura.--
Sabemos que existe muito patrimônio por aí, jogado fora, que,-
originariamente, era da Prefeitura, e está sem serventia nenhuma. 

Hoje, os Prefeitos, acochados pelo orçamento, acochados pela falta de 
dinheiro, não têm como adquirir novas áreas para a construção de bens 

• públicos e pedem, como nós estamos solicitando ao Estado, essa reversão, e 
o Estado cria algumas complicações. 

Lembramos muito bem que há uns quatro ou cinco meses, de 23 pedidos 
de reversão de área pública, o Estado concedeu somente uma. Não sabemos 

• o porquê disso, pois essas áreas, na maioria das vezes, nunca valeram nada' 
para o Estado como patrimônio, porque lá elas se encontram jogadas· ao 
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tempo, ao relento, sem nenhum benefício para a comunidade. 

Queremos fazer dessa área inservível um bem público. É bem verdade que 
existem construções lá edificadas em torno de 2.000m, mas abrigam somente 
14 crianças, que não têm orientação, ajuda de ninguém, não têm ajuda do 
Estado nem da Prefeitura, muito menos da União, vivem da prática esmoler 
que se verifica naquela cidade. , 

Então, solicito aos companheiros que me ajudem a derrubar esse veto; não. 
será uma vitória pessoal deste Deputado, mas de todo o Estado, pois os que 
precisam de apoio terão lá, ·pelo menos, um abrigo. Votem "não" para 
derrubar o veto, porque o parecer é pela manutenção do veto; então, para 
derrubá-lo, é preciso que votemos "não". 

Foi deferido pelo Presidente o pedido de não-funcionamento dessa carreira 
do painel eletrônico, e seria inviável votar por esse processo. Solicitamos que 
votem pelo escrutínio secreto, que é o mesmo processo, e nos ajudem, 
votando "não". 

Com certeza, estaremos prestando um relevante serviço ao Governo, 
porque suas propostas de trabalho na área social são desse nível. A 
Prefeitura de Varginha vai transformar um lugar imprestável num lugar 
socialmente digno, para a recuperação de toxicômanos não só para sua 
população, mas também para todos os mineiros, que lá terão um serviço 
público que não existe no Estado. Nesse nível, não há nenhum serviço 
público para atender àqueles que precisam, que são menos favorecidos pela 
sorte. Assim, lá o teremos, se Deus quiser. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Em votação. A Presidência vai submeter a matéria a 
votação por escrutínio secreto, nos termos do art. 261, X, ele o art. 263, 11, do 
Regimento Interno. Antes, lembra ao Plenário que os Deputados que 
desejarem manter o veto deverão votar "sim", e os que desejarem rejeitá-lo 
deverão votar "não". Resumindo: "sim" mantém o veto; "não" rejeita o veto. 
Convido para atuarem como escrutinadores os Deputados Marcelo 
Gonçalves e Agostinho Patrús. Com a palavra, o Sr. Secretário, para 
proceder à chamada dos Deputados. 

O Sr. Secretário (Deputado Gil Pereira)-(- Faz a chamada.) 
- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados: 
Anderson Adauto - José Braga - Dilzon Melo - Gil Pereira - Agostinho Patrús 

-Agostinho Silveira - Aílton Vilela -Alberto Bejani -Álvaro Antônio- Ambrósio 
Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Júlio - Antônio Roberto -
Arlen Santiago - Bené Guedes - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Cristiano 
Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma 
Diniz - Doutor Viana - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Elmo Braz -
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Ermano Batista - Fábio Avelar - Hely Tarqüínio - lrani Barbosa - Ivo José -
João Paulo- João Pinto Ribeiro -José Henrique- José Milton - Luiz Fernando 
Faria - Luiz Menezes - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Maria Olívia -
Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Olinto Godinho - Paulo Piau - Rêmolo 
Aloise - Rogério Correia - Ronaldo Canabrava - Sebastião Costa - Sebastião 
Navarro Vieira - Wanderley Ávila. 

o Sr. Presidente - Recomendo aos escrutinadores que procedam à 
abertura da urna e à verificação da coincidência do número de sobrecartas 
com o de votantes. 

-Procede-se à conferência do número de sobrecartas com o de votantes. 
O Sr. Presidente - Votaram 51 Deputados; foram encontradas 'na urna 51 

sobrecartas. Os números conferem. A Presidência solicita aos escrutinadores 
que procedam à àpuiação dos vOtos. 

- Procede-se à apuração dos votos. 
O Sr. Presidente - Votou "sim" 1 Deputado; votaram "não" 50 Deputados: · 

Está, portanto, rejeitado o Veto Total à Proposição de Lei n• 14.170. Á' 
promulgação. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 20 minutos, 

para entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação da matéria 
constante na pauta 

Reabertura da Reunião 
O Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - Estão reabertos os nossos· 

trabalhos. 
Encerramento 

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inex~stência de 
"quorum" para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando 
os Deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas, COf!! a ordem do dia 
já publicada, e para a especial de hoje, ás 20 horas, nos termos do edital de 
convocação. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 1" REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DAS BARRAGENS 
Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia dezenove de outubro · 

de mil novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os · 
Deputados Marcelo Gonçalves, Maria José Haueisen, Elbe Brandão e César 
de Mesquita (substituindo este ao Deputado Dimas Rodrigues, por indicação 
da Liderança do PMDB), membros da supracitada Comissão. Havendo 
número·· regimental, o Presidente, Deputado Marcelo Gonçalves, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 

~~------~-------------------------------------------------' 
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César de Mesquita, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é 
dada por aprovada e é subscrita pelos membros presentes. A Presidência 
"''·-,a que a finalidade da reunião é tratar de assuntos de interesse da 
Co:':, ."/"o e indaga aos membros se há alguma sugestão ou requerimento a 
ser .-~.'.;!1~. f. :leputada Maria José Haueisen, com a palavra, apresenta 
três requerimentos: no primeiro, solicita ao Presidente do Tribunal de Contas 
do Estado informações sobre a situação da análise das contas do Governo do 
Estado referentes ao exercício financeiro de 1998, especificamente as 
relativas aos recursos investidos na construção de barragens na regi~o semi-., 
árida do Estado, por meio do Programa de Melhoria da Oferta .de Agua do 
Semi-Árido Mineiro, e sobre o relatório conclusivo da inspeção . feita por 
engenheiros do referido Tribunal nas barragens mencionadas; no segundo, 
sejam convidados os dirigentes da COPASA-MG, da SUDENOR, do IGAM, 
da EMATER-MG e do IEF a prestar esclarecimentos sobre o Programa de 
Melhoria da Oferta de Água do Semi-Árido Mineiro; e no terceiro, sejam 
pedidas aos mencionados dirigentes as informações que relaciona, sobre o 
Programa de Melhoria da Oferta de Água do Semi-Árido Mineiro. A 
Presidência comunica o recebimento de requerimento do Deputado Carlos 
Pimenta, solicitando sejam ouvidos pela Comissão os Presidentes das 
Associações das Microrregiões do Norte de Minas e do vale do Jequitinhonha 
a respeito das construções de barragens nas referidas regiões. Colocados em 
votação, cada um por sua vez, são os quatro requerimentos aprovados. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 16 de novembro de 1999. 
Marcelo Gonçalves, Presidente - Bilac Pinto - Maria José Haueisen 

Antônio Andrade- Carlos Pimenta. 
ATA DA 20• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
Ás quinze horas do dia nove de novembro de mil novecentos e noventa e 

nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Elbe Brandão, 
Marcelo Gonçalves, Márcio Cunha e Pastor George, membros da supracitada 
Comissão. Registra-se a presença dos Deputados Alberto Pinto Coelho e 
Fábio Avelar. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Elbe 
Brandão, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Márcio Cunha, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros 
presentes. A Presidente informa que a reunião se destina a debater o Projeto 
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de Lei n° 533/99, do Deputado Alberto Pinto Coelho, que cria o Programa de 
Apoio ao Desenvolvimento do Comércio Exterior do Aeroporto Internacional 
Tancredo Neves - Pró-Confins - e dá outras providências, e apreciar a 
matéria constante da pauta. A Presidente registra a presença dos seguintes 
convidados: Sr. Fernando Vasconcellos Lanna e Souza, Presidente da 
TURMINAS; Sr. José Francisco de Saltes Lopes, Presidente da BELOTUR; 
Sr. Antônio Carlos Passos de Carvalho, Vice-Presidente da MGI 
Participações S. A.; Srs. Ivan Viana e Oscar Tarquínio Leite, respectivamente, 
Diretor e Assessor do INDI; Roberto Guiana Fagundes, Presidente do 
Conselho Empresarial da ACMinas; Sra. Marilena Chaves, assessora do 
BDMG; Sr. Walceny Braga, Superintendente do Aeroporto Tancredo Neves;. 
Sr. Raimundo Cícero Lage, Presidente da ABAV-MG; Srs. Antônio Claret 
Guerra e Sérgio Neves, respectivamente, Presidente e assessor da 
ABRAJET; Sr. Roberto Borges, assessor da Câmara da Indústria Aeronáutica 
da FIEMG; e Sr. Alexandre Miserani de Freitas, coordenador do Curso de· 
Comércio Exterior do Unicentro Newton Paiva. Após conceder a palavra ao 
Deputado Márcio Cunha, autor do requerimento que motivou a reunião~ a 
Presidente concede a palavra aos convidados para suas consideraçoes 
iniciais. Segue-se amplo debate com a participação de todos presentes. Após 
as considerações finais dos convidados e Deputados, a Presidente suspende 
os trabalhos por cinco minutos. Reabertos os trabalhos, a Presidente designa 
o Deputado Márcio Cunha para relatar,' em 2° turno, o Projeto de Lei no 
209/99. A seguir, a Presidente passa à 1• Fase da Ordem do D1a, 
compreendendo a discussão e a votação de proposições sujeitas à 
apreciação do Plenário. O Deputado Pastor George apresenta requerimento, 
solicitando a retirada de pauta do Projeto de Lei n° 502/99, o qual é aprovado. 
O Deputado Pastor George, relator do Projeto de Lei no 533/99, solicita prazo 
regimental para emitir seu parecer, pedido este que é deferido pela 
Presidente. Passa-se à 3• Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e a votação de proposições da Comissão. A Deputada Elbe 
Brandão passa a Presidência ao Deputado Márcio Cunha a fim de apresentar 
requerimento em que solicita seja convidado o Secretário de Planejamento e 
Coordenação Geral, para debater o remanejamento das verbas destinadas ao 
turismo no orçamento, tendo em vista a criação da Secretana de Tunsmo; A 
Deputada Elbe Brandão reassume a Presidência, e o Deputa9o Már~io Cunha 
apresenta requerimento em que solicita seja realizada aud1enc1a publ1ca em 
Congonhas, para se debater a preservação dos "Passos e Profetas". 
Submetidos a votação, são aprovados os requerimentos. Cumprida a 
fi mil idade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
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convoca os membros da Comissão para a proxrma reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 16 de novembro de 1999. 
Elbe Brandão, Presidente- Márcio Cunha - Pastor George. 

ATA DA 7" REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DO IPSM 
Ás quinze horas· do dia nove de novembro de mil novecentos e noventa e 

nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Cristiano Canêdo,., 
Cabo Morais, Márcio Kangussu e Sargento Rodrigues, 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 Cabo Morais, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros presentes. 
Neste momento, comparece o Deputado Antônio Roberto, que assume a 
direção dos trabalhos e informa que a reunião se destina a ouvir o Sr. Adelmo 
Soares · de Mello, Atuário da Superintendência de Planejamento e 
Coordenação do IPSEMG, e a discutir e votar proposições da Comissão. Em 
seguida, o Presidente passa a palavra ao convidado, para suas 
considerações iniciais. Após, são abertos os debates, com a participação dos 
parlamentares, conforme consta nas notas taquigráficas. Passa-se à 3" Fase 
da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de proposições da Comissão. 
É votado e aprovado o requerimento do Deputado Sargento Rodrigues, em 
que solicita ao Diretor-Geral do IPSM informações das bases legais e 
constitucionais, além de procedimentos administrativos adotados para a 
cobrança retroativa efetuada dos segurados que se afastam temporariamente 
do quadro, do retorno desses servidores a sua condição funcional original, 
especialmente nos casos em que, afastado do IPSM, o segurado contribuiu 
para outro regime previdenciário, e, ainda, o número de segurados do IPSM 
que se encontram na situação descrita. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros 
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 16 de novembro de 1999. 
Márcio Kangussu, Presidente - Cabo Morais - Antônio Roberto - Sargento 

Rodrigues - João Paulo. _ 
ATA DA 21" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇAO, 

CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
Às dez horas do dia dez de novembro de mil novecentos e noventa e nove, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sebastião Costa, Antônio 
Carlos Andrada, José Milton e Maria Tereza Lara, membros da supracitada 
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Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Sebastião 
Costa, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento 
do Deputado Antônio Carlos Andrada, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a 
apreciar a matéria constante na pauta. O Presidente lê comunicado do 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, justificando a ausência em virtude de reunião 
no Município de Uberaba. A Deputada Maria Tereza Lara lê as seguintes 
correspondências: ofício do Sr. Rizza de Araújo Poste, assessor especial do 
MEC, informando que o referido órgão não possue programa que possibilite o 
financiamento para participação pedagógica no exterior, conforme solicitado 
por professoras da rede pública estadual; correspondência da Sra. lima Maria 
Rodrigues em que encaminha cópia de carta enviada ao Secretário da 
Educação, a fim de que seja reavaliada sua situação diante da Resolução 
154/9g; convite do Sr. Lucas Carneiro, assessor do gabinete do Secretário de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento e da Equipe Operacional do 1° 
Seminário Mineiro de Agricultura Transgênica, para que a Comissão indique· 
um membro para coordenar os trabalhos do dia 2 de dezembro. A seguir, o 
Presidente designa os Deputados João Pinto Ribeiro e Antônio Carlos 
Andrada relatores, respectivamente, dos Projetos de Lei n°s 108 e 453/9g. 
Esgotada a matéria destinada à 1 • Parte da Reunião, o Presidente passa à 2" 
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
proposições não sujeitas à apresentação do Plenário. Submetidos a 
discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os Projetos de Lei 
n° 173/99, cujo parecer conclui pela aprovação (relator:· Deputado Antônio 
Carlos Andrada); e 572/99, cujo parecer conclui pela aprovação com a 
Emenda n° 1 da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado José 
Milton). Prosseguindo, o Presidente submete a votação, e são aprovados, 
cada um por sua vez, os Requerimentos n°s 833, 837, 838, 841, 849, 854, 
860, 862 e 863/99. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece 
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 17 de novembro de 1999. 
Sebastião Costa, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Antônio Carlos Andrada · · 

- João Pinto Ribeiro. _ 
ATA DA 10" REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇAO 

PÚBLICA 
Às quinze horas·e dez minutos do dia dez de novembro de mil novecentos e 
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noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Jorge 
Eduardo de Oliveira, Doutor Viana, Agostinho Patrús, Arlen Santiago e Chico 
Rafael, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, declara aberta a reunião e, 
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Chico Rafael,.~ 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros presentes. O Presidente informa que a reunião- se'., 
destina a discutir . com os Srs. José Pedro Rodrigues, Diretor da Área. 
Financeira da COPASA-MG, e Aloísio Vasconcellos, Diretor da Área de 
Distribuição da CEMIG, a aplicabilidade do Projeto de Lei n° 489/99, do 
Deputado Bené Guedes, que dispõe sobre a suspensão temporária do 
pagamento das tarifas de água e luz no Estado. A Presidência registra a 
presença dos Srs. Roberto Araújo Braga e Luiz Antônio Araújo, 
respectivamente, advogado e administrador de empresas da CEMIG, que 
vieram representando o Sr. Aloisio Vasconcellos, os quais são convidados a 
integrar a Mesa dos trabalhos. Inicialmente, o Presidente passa a palavra ao 
Deputado Arten Santiago, autor do requerimento que suscitou a reunião, para 
que faça suas considerações iniciais. Em seguida, fazem uso da palavra, 
cada um por sua vez, os convidados e os Deputados, conforme consta nas 
notas taquigráficas. Encerrada a fase dos debates, o Deputado Arlen 
Santiago apresenta requerimento solicitando se comunique ao Presidente da 
COPASA-MG, que os membros da Comissão lamentaram a ausência de 
representante da empresa na reunião. Nada mais havendo a ser tratado e 
cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 16 de novembro de 1999. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Chico Rafael - Arlen Santiago -

Doutor Viana - Sebastião Navarro Vieira - Sargento Rodrigues - Mauri Torres 
- Paulo Piau. 
ATA DA 5• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR 
Às dez horas do dia onze de novembro de mil novecentos e noventa e 

nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Paulo, Elaine 
Matozinhos e Bené Guedes. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado João Paulo, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação 
de requerimento do Deputado Bené Guedes, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. Registra-se, também, a presença do Deputado Paulo 
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Piau. A seguir, o Presidente procede à leitura da seguinte correspondência: 
fax do Sr. César Ramos Filho, Chefe de Gabinete da Agência Nacional do 
Petróleo, informando a impossibilidade de o Sr. David Zylbersztajn 
comparecer a esta reunião; ofício do Sr. Adhemar Berlfein, Vice-Presidente 
Executivo do Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de 
Combustíveis e de Lubrificantes - SINDICOM -, comunicando que o referido 
Sindicato considera-se impedido de discutir preços de combustíveis em nome 
de suas associadas. O Presidente informa que a reunião se destina a 
discorrer acerca do reajuste de 30% que incidiu sobre o preço do álcool 
combustível e, erii seguida, convida a tomar assento à mesa os Srs. Paulo 
Miranda Soares, Presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados 
de Petróleo'do Estado de Minas Gerais- MINASPETRO -;Antônio de Pádua 
Rodrigues, Assessor de Planejamento e Economia da União Agroindústria ., 
Canavieira "de São Paulo- ÚNICA-; Rômulo Luiz Campos, representante da· · 
FederaÇão dos Tn3balhadorés da Agricultura do Estado de Minas Gerais~ ' 
FETAEMG -; José de Souza Mola, Diretor e representante dos P_lantadorel; 
de Cana no Conselho Nacional do Açúcar e do Álcool; Luiz Custó?io' Cotta 
Martins Presidente do Sindicato.da Indústria da•Fabricação do Alcool no 
Estado' de Minas Gerais, e Stael Christian Riani, Inspetora Regional· da 
Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça em Minas Gerais. 
Ato contínuo, o Presidente, aüt6r do requerimento que suscitou· esta reunião, 
tece suas consideracões iniciais relativas ao objetivo da reunião e, em 
seguida, concede a palavra aos convidados pela ordem mencionàda. Passa-
se à fase de debates, com a participação do Presidente, do Deputado Paulo 
Piau, dos convidados e do Sr. Luciano Rogério de Castro, Superintendente do 
Sindicato dos Fabricantes de Álcool de Minas Gerais, conforme consta nas 
notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece 
a presença dos parlamentares, dos convidados e dos demais participantes, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. · 

Sala das Comissões, 16 de novembro de 1999. 
João Paulo, Presidente- Elaine Matozinhos- Bené Guedes. 

ATA DA 168 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO 
Às quinze horas do dia onze de novembro de mil novecentos e noventa e . 

nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Elmo Braz. Marco 
Régis e Maria Olivia, membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Elmo Braz, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Marco Régis, dispensa a 
leitura da ata da reÚnião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita 
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pelos membros presentes. Dando prosseguimento, a Presidência informa que 
a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e distribui à 
Deputada Maria Olívia os Projetos de Lei n°s 510, 310, 526 e 527/99 e ao 
Deputado Marco Régis os Projetos de Lei n°s 535, 542 e 556/99. Encerrada a, 
1•. Parte dos trabalhos, passa-se à 1• Fase da Ordem do Dia, com a_, 
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação_~ 
do Plenário. Submetido a· discussão e votação, é aprovado o Parecer de..; 
Redação Final do Projeto de Lei n°, 510/99 (relatora: Deputada Maria Olívia).;:, 
Passa-se à 2• Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação. de~, 
pareceres sobre matéria de deliberação conclusiva das comissõés: , 
Submetidos a discussão e votação, são aprovados os Pareceres de Redação 
Final dos Projetos de Lei n°s 31 O, 526 e 527/99 (relatora: Deputada Maria 
Olívia) e 535, 542 e 556/99 (relator: Deputado Marco Régis). Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 16 de novembro de 1999. 
Elmo Braz Presidente- Maria Olívia- Djalma Diniz. 

ATA DA,29" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR 

Ás quatorze horas e quinze minutos do dia dezesseis de novembro de mil 
novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados João Paulo, Elaine Matozinhos e Bené Guedes, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, De~utado 
João Paulo, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovaçao de 
requerimento do Deputado Bené Guedes, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros presentes. 
A seguir, comunica o recebimento de convite para o I Seminário Mineiro de 
Agricultura Transgênica, a realizar-se no auditório da FIEMG, de 1° a 3/12/99. 
Ato continuo, o Presidente informa que a reunião se destina a obter 
esclarecimentos sobre o aumento abusivo do preço do cimento e as possíveis 
cartelização e prática de "dumping" no setor cimenteiro do Estado. Após, 
esclarece aos Deputados que serão ouvidos na reunião os Srs. Marco Túlio 
Filardi, engenheiro e proprietário da Habit Arte Construtora; Geraldo Cé_:;ar 
Rodrigues Machado, proprietário da Larcon Empreendimentos e Construçoes 
Ltda.; e João Batista Menescal Fiúza, Secretário Executivo do Sindicato 
Nacional das Indústrias de Cimento - SNIC -. representando o Diretor 
Comercial da Camargo Corrêa Cimentos S.A. O Presidente concede a 
palavra à Deputada Elaine Matozinhos, que explica o objetivo da reunião. 
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Logo após, o Presidente se ausenta e passa a Presidência à Deputada Elaine 
Matozinhos. Com a palavra, os convidados fazem suas exposições e 
respondem às perguntas formuladas pelos Deputados, conforme consta nas 
notas taquigráficas. Transcorridos os debates, a Deputada Elaine Matozinhos 
apresenta requerimento, em que solicita seja pedido ao Presidente do CADE 
que informe à Comissão quais as providências tomadas acerca da denúncia 
encaminhada ao Conselho, relativa ao aumento do preço do cimento e às 
possíveis formação de cartel e prática de "dumping" no setor cimenteiro. 
Verificada a· falta de "quorum" para votação do requerimento, a Presidência 
informa que a matéria será apreciada na próxima reunião ordinária da 
Comissão ... Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos· convidados e dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária,· determina a lavratura da ata e · 
encerra os trabalhos. · 

Sala das Comissões, 17 de novembro de 1999. 
João Paulo, Presidente- Bené Guedes- Màuri Torres. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 502/99 

Comissão de Turismo, Indústria e Comércio 
Relatório 

De autoria. do Deputado Alencar da Silveira, o projeto em epígrafe tem 
como objetivo alterar dispositivos da Lei Estadual n° 6.763, de 26/12/75, além 
de dar outras providências. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 19/8/99, o projeto foi distribuído às 
Comissões de Constituição e Justiça, de Fiscalização· Financeira e : 
Orçamentária e a esta Comissão. 

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade da matéria. 

Cabe-nos, agora, apreciar a proposição quanto ao mérito, nos termos dos · 
arts. 100 e 102, XIII, do Regimento Interno. ' 

Fundamentação 
A proposição que ora analisamos tem o intuito de alterar os critérios de 

recolhimento do ICMS em operações realizadas pelas malharias dos 
Municípios de Jacutinga e Monte Sião, possibilitando que ele seja feito seis 
meses após a ocorrência do fato gerador. 

Á primeira vista, pensamos que a matéria estaria em desacordo com os 
ditames do art. 150 da Carta Magna, privilegiando com tratamento 
difeiemciado apenas os contribuintes desses dois municípios. 

~~------------------------------------------------J 
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No entanto, a Comissão de Constituição e Justiça apontou tal óbice, 

sanando-o por meio de emenda, com a qual são beneficiados não somente 
os produtores de Jacutinga e Monte Sião, mas todos os produtores do 
Estado. 
o~ ponto de vista do mérito, entendemos que a iniciativa é oportuna, uma 

vez ., o setor necess~a desse regime especial, pois a comercialização , 
desses. p!OOu!os quase sempre é feita a prazo, e o recolhimento do ICMS, no 
mês su bst!Qliflnte Pl) ~o roto gerador. . . 

Ademais, esse beneficio já fora, anteriormente, conferido ao mencionado 
setor produtivo, mas não vigora atualmente. Assim, com a volta desse regime, 
o recolhimento passaria a ser feito seis meses após o fato gerador, o que 
constitui grande incentivo ao setor de tricotagem e possibilita uma justa 
concorrência dos produtos mineiros com os produtos dos demais Estados. 

Quanto ao impacto financeiro desta medida para o Estado, caberá à 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária avaliá-lo. 

Conclusão · 
Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 502/99 

com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 16 de novembro de 1999. 
Elbe Brandão, Presidente - Alberto Bejani, relator - Pastor George. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 533/99 
Comissão de Turismo, Indústria e Comércio 

Relatório 
De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, o projeto de lei em epígrafe 

visa a criar o Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Comércio Exterior 
do Aeroporto Internacional Tancredo Neves - PRÓ-CONFINS - e dá outras 
providências. 

Publicada em 2/9/99, a proposição foi distribuída às Comissões de 
Constituição e Justiça, de Turismo, Indústria e Comércio e de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos termos do art. 188, ele o 
art. 102, do Regimento Interno. A Comissão de Constituição e Justiça 
concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade do 
projeto. Cumpre-nos, agora, analisar a proposição quanto ao mérito, nos 
termos dos arts. 100 e 102, XIII, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto em tela busca criar melhores condições para o incremento das 

atividades aeroportuárias do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, para 
que ele passe a operar com sua capacidade total e, conseqüentemente, a 
incentivar para a instalação de novas indústrias em Minas, consolidando o . 
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Estado como pólo de desenvolvimento e de negócios relacionados com o 
comércio exterior. 

Apesar do nível de aprimoramento tecnológico de suas instalações e da sua 
localização privilegiada como ponto de interligação das regiões Norte, centro 
e Sul do País, o Aeroporto de Confins opera apenas com 20% de sua 
capacidade. Assim sendo, a proposição em análise vem criar novas 
perspectivas para a ocupação desse espaço ocioso, evitando que nossos 
empresários continuem optando por utilizar serviços aeroportuários de outros 
Estados, o que tem provocado grande evasão de divisas de Minas. 

Tais medidas colocariam o Estado na rota do comércio internacional, visto 
que as empresas que se instalassem naquela região teriam os benefícios dos .. 
incentivos fiscais propostos no projeto, o que diminuiria consideravelmente o 
custeio de seus produtos e facilitaria o escoamento e transporte das 
mercadorias, garantindo-lhes preços competitivos capazes de atender a cada 
vez mais exigente economia globalizada. - ·· · .. 

Para os municípios vizinhos do aeroporto, a implantação desse· novo pólo 
industrial possibilitaria um aumento considerável de receita tributária e a 
criação de milhares de postos de trabalho, diretos e indiretos, contribuindo 
para amenizar o desemprego, um dos problemas mais aflitivos de nossa 
sociedade, principalmente das cidades do interior, diminuindo o crescente 
êxodo de trabalhadores para as grandes cidades. . 

Há que se considerar, ainda, que, comparativamente ao ganho que terá o 
Estado, tanto no âmbito econômico quanto no social, os investimentos a 
serem feitos pelo poder público serão de pequena monta, visto que, além do 
apoio de toda a infra-estrutura já existente de um moderno aeroporto 
internacional, no nível dos melhores do mundo, nossa malha viária está em 
franco processo de modernização. Esse último (ator contribui decisivamente 
para o sucesso do empreendimento, garantindo um abastecimento eficiente 
de matérias-primas de todos os pontos do· Estado e do País, bem como o 
escoamento da parte da produção que se destinar aó mercado consumidor 
interno. 

O setor de prestação de serviços também será muito relevante para dar 
sustentação a todo tipo de demanda de serviços, o que, certamente, atrairá 
para aquela localidade as grandes empresas do ramo. Por fim, sob o aspecto 
do turismo, é importante salientar que, junto do desenvolvimento_ tndust~tal 
que se pretende alcançar, o suporte hoteleiro e de lazer se fara lambem 
necessário. No entanto, o art. 1° da proposição em análise deve ser 
modificado devido à necessidade de estender os beneficios a toda empresa 
situada no Estado que queira utilizar os serviços do Aeroporto Internacional 
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Tancredo Neves. Também o art. 3° apresenta dispositivos sobre matéria já 
tratada nos demais artigos da proposição, ensejando, pois, sua supressão, 
fazendo-se necessária apenas a adaptação do "caput" do artigo e seu inciso 
111. ·- . t . . .. 

Apresentamos, ainda, a Subemenda n° 1 à Emenda n° 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça, tendo em vista que a antiga Secretaria de Estado da 
Indústria, Comércio e Turismo foi desmembrada, tendo sido criada a 
Secretaria de Estado de Turismo, o que dá motivo às devidas correções. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 533/gg, no 1° 

turno, com a Emenda n° 2, da Comissão de Constituição e Justiça, a . 
Subemenda n° 1 à Emenda n° 1 e as Emendas n°s 3 e 4, a seguir 
apresentadas. 

SUB EMENDA N° 1 À EMENDA N° 1 
Acrescente-se ao art. 5° os seguintes incisos XI e XII: 
"Art. 5°- ............................................. .. 
XI - Secretaria de Estado da Indústria e Comércio; 
XII- Secretaria de Estado de Turismo.". 

EMENDAW3 
Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1 ° - Fica criado o Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Comércio 

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

EMENDAN°4 
Dê-se ao art. 3° a seguinte redação : 
"Art. 3° - A participação no PRÓ-CONFINS fica condicionada à 

apresentação de projeto de utilização de unidade industrial, comercial ou de 
prestação de serviços que se caracterize como estruturante nas atividades do 
Aeroporto Internacional Tancredo Neves.". 

Sala das Comissões, 16 de novembro de 1999. 
Elbe Brandão, Presidente - Pastor George, relator - Alberto Bejani - Márcio 

Cunha. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 545/99 

Comissão de Direitos Humanos 
Relatório 

O projeto de lei em exame, da Comissão de Direitos Humanos, determina o 
pagamento de indenização a vítima de crime de tortura praticado por agente 
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do Estado. Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça emitiu 
parecer pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade do pr<l}eto 
na forma do Substitutivo n° 1, por ela apresentado. Vem agora a proposoçao a 
esta Comissão, para receber parecer quanto ao mérito. 

Fundamentação 
A criação de indenização a ser paga às vítimas de tortura praticada por 
entes do Estado no exercício de suas funções é medida de fundamental 

ag · trt -importãncia. Com efeito, ainda que banida ~o Paos a_ o ura por razoes 
políticas e ideológicas, comum ao tempo da dotadura molltar, per~ane_ce n_as 
corporações policiais a prática da tortura como forma de. mtomodaçao, 
obtenção forçada de informações e coerção. . . _ _ 

À pessoa que se encontra sob a custódia do Estado, por quaosqu~r razoes, 
devem ser garantidos os direitos fundamentais, consagrados nos textos 
constitucionais e nos tratados internacionais assinados ~elo Brasol. A t~rtura 
como método de trabalho policial é uma prática execravel, que destroo, no 
espaço social, o Estado de direito e instaura a b~rbárie. Ao cidadão agredi~o 
assiste o direito de ser indenizado pelo dano sofrodo, uma forma de rep~raçao 
que, embora não apague o ato agressor, restaura a dogmdade da votoma e 
inibe novas agressões. 

Somos, ainda, plenamente favoráveis às modificações introduzidas pela 
comissão de Constituição e Justiça, que aprimoram tecnicamente o projeto e 
trazem os valores de indenização para patamares mais exeqüíveis. 

Conclusão 
Pelos motivos expostos, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 545/99 

na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 17 de novembro de 1999. 
João Leite, Presidente- Maria Tereza Lara, relatora- Marcelo Gonçalves. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 587/99 
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 

Relatório 
o projeto de lei em exame, do Deputado Eduardo Hermeto, ~ltera 

dispositivos da Lei n° 12.733, de 30/12/97, que dispõe sobre~ concessao de 
incentivos fiscais com o objetivo de estimular a reallzaçao de projetos 
culturais no Estado. 

Publicada foi a matéria à Comissão de Constituição e Justiça, que não 
encontrou ó'bice de natureza constitucional, legal ou jurídica à sua tramitação, 
vindo, agora, a esta Comissão para receber parecer de mérito, no 1° turno, na 
forma do art. 188, c/c. o art. 1 02, do Regimento Interno. . 

Fundamentação \ 
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918 
A lei que se pretende modificar é, em nosso entendimento, de fundamental 

importância, e as modificações propostas buscam o aperfeiçoamento de 
alguns de seus dispositivos. 

Entendemos pertinentes e oportunas as alterações propostas, 
partw:mnente a que incide sobre o art. 7°, pois a exigência anterior de 
contmp;.lffida da ordem de 20% inibe, sem dúvida, os incentivadores culturais, 
particularmente no caso de projetos culturais que requeiram grande soma de 
valores. Assim, determinar que o valor deduzido será de 100% irá propiciar, a . 
nosso ver, maiores possibilidades de incentivo. 

Conclusão 
À vista do exposto, somos pela aprovaçâo do Projeto de Lei n° 587/99 no 1° 

turno, na forma original. 
Sala das Comissões, 17 de novembro de 1999. 
Sebastião Costa, Presidente - João Pinto Ribeiro, relator - Dalmo Ribeiro 

Silva -Antônio Carlos Andrada. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 589/99 

Comissão Administraçâo Pública 
Relatório 

De autoria do Deputado Chico Rafael, o projeto de lei em epígrafe dispõe 
sobre a proteçâo e a defesa do usuário de serviço público prestado pelo 
Estado de Minas Gerais. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 7/1 0/99, foi o projeto distribuído à 
Comissão de Constituiçâo e Justiça, que concluiu pela sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. 

Agora, o projeto vem a esta Comissão de Administraçâo Pública para 
receber parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, I, "e", 
do Regimento Interno. 

Fundamentaçâo 
A proposiçâo estabelece os conceitos de serviço público, usuário de serviço 

público e servidor público, aos quais se vinculam os direitos e as obrigações 
que os demais dispositivos buscam regular. 

A informaçâo sobre os serviços prestados, o serviço de boa qualidade, o 
atendimento cordial e ordeiro por servidor devidamente credenciado e 
identificado, e a obtenção de certidão fornecida por autoridade competente 
para a defesa de direitos, são alguns dos vários direitos que a proposiçâo 
especifica em benefício do usuário. 

Conforme o projeto, cabe ao Estado adotar medidas de proteçâo à saúde e 
à segurança, facilitar o atendimento pessoal e disponibilizar banco de dados 
com informações úteis e práticas, além de instituir programas de capacitação 
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e de desenvolvimento de recursos humanos. 

o abuso de autoridade praticado contra o usuário dos serviços públicos 
vem regulado no art. 5° do projeto. No seu art. ?0, a proposição estabelece 
algumas competências para a Secretaria de Estado de Recursos Humanos e 
Administraçâo voltadas para a garantia da prestaçâo do serviço de qualidade 
e eficiente. A sançâo aos infratores vem prevista no art. 9°, sem prejuízo de 
outras de caráter civil ou penal. 

o projeto encontra respaldo no principio norteador dos atos da 
administração pública que determina a supremacia do interesse público sobre 
0 particular. Trata-se de principio jurídico-doutrinário que sempre deve pautar 
a conduta dos administradores públicos, sobremaneira quando se objetiva 
resguardar dei déscasó e·do abuso de poder o destinatário final dos serviços 
públicos sob a responsabilidade do Estado. " . · 

A proposiÇão ·coaduna-se, também, coin às princípios 'constitucionais 
regedores dos atos do administrador público, estabelecidos no "caput" do art. 
37 da Carta Magna, com a redaçâo que lhe deu a Emenda Constitucional n° 
19, especialmente no que tange aos princípios da legalidade, da 
impessoalidade e da eficiência. 

Tendo em vista que a proposiçâo milita em prol do interesse público, 
entendemos que ela se mostra justa e meritória. Concomitantemente, é por 
demais oportuno e conveniente resguardar os direitos dos usuários dos 
serviços públicos prestados pelo Estado:· 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 589/99. 
Sala das Comissões, 17 de novembro de 1999. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Doutor Viana - Arlen Santiago - Chico Rafael - Ermano Batista - Sebastião 
Navarro Vieira. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO OE LEI N° 597/99 
Comissão de Administraçâo Pública 

Relatório 
De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em tela obriga órgãos e 

entidades das administrações pública direta e indireta dos Poderes do 
Estado, do Tribunal de Contas e do Ministério Público Estadual a encaminhar 
a esta Assembléia Legislativa relatório semestral de suas atividades. 

Publicado em 8/10/99, foi o projeto distribuído preliminarmente à Comissão 
de Constituiçâo e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. 

Vem, agora, o projetá a esta Comissão, para receber parecer de mérito. 

~L-------------------------------------------------~ 
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Fundamentação 

Conforme já salientamos, o projeto de lei sob exame visa a obrigar os 
órqãos e as entidades anteriormente mencionados a encaminhar a esta Casa, 
no- prazo de 90 dias contados do término de cada semestre, o relatório das 
suas atividades desenvolvidas no período. . , 

Nos ter.mos do § 2° do art. 1° do projeto, estão sujeitas às normas nele 
contidas as secretarias de Esta.do, a Policia Militar, o Corpo de l3ombeiros, 
Militar, os Tribunais de Justiça e de Alçada, o Tribunal de Contas, o Ministério 
Público estadual; bem como as autarquias, as fundações, as sociedades de 
economia mista, as empresas públicas e as demais entidades controladas 
direta ou indiretamente pelo Estado. 

O art. 2" da proposição detalha exaustivamente o conteúdo do relatório a 
ser apresentado, e seus parágrafos estabelecem, ainda, que, com base nos 
dados do último dia do mês de cada semestre, as sociedades de economia 
mista informarão a participação acionária do Estado nas ações com direito a 
voto, e as empresas públicas, a composição do capital social do Estado na 
entidade e a dos demais sócios. 

De acordo com o disposto no "caput" do art. 74 da Constituição do Estado, 
cabe à Assembléia Legislativa exercer, mediante controle externo, a 
fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do 
Estado e das entidades da administração indireta, independentemente do 
sistema de controle interno de cada Poder e entidade. 

O§ 1° do citado artigo da Carta mineira, por sua vez, especifica o nível de 
abrangência da fiscalização e do controle de que trata o dispositivo: a 
legalidade, a legitimidade, a economicidade e a razoabilidade de ato gerador 
de receita ou determinante de despesa e do de que resulte nascimento ou 
extinção de direito ou obrigação; a fidelidade funcional do agente responsável 
por bem ou valor público; o cumprimento de programa de trabalho expresso 
em termos monetários; a realização de obra; a prestação de serviço e a 
execução orçamentária de propostas priorizadas em audiências públicas · 
regionais. 

Cabe esclarecer, por oportuno, que esta Assembléia, ao exercer a 
fiscalização de que trata o "caput" do art. 74, o faz com poderes que 
extrapolam o ãmbito do Poder Executivo, pois, de acordo com o disposto no § 
1°, 11. do art. 73 da Constituição Estadual, os atos das unidades 
administrativas dos Poderes do Estado e de entidade da administração 
indireta se sujeitarão a controle externo da Assembléia Legislativa, ·com o 
auxilio do Tribunal de Contas .. 

Há que se observar, ainda, que a exigência de elaboração e remessa de 
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relatório semestral ao Poder Legislativo Estadual, pelos órgãos e pelas 
entidades de que trata o projeto, não prejudica a obrigatoriedade de 
cumprirem o disposto no § 3° do art. 74 da Carta mineira, qual seja a da 
publicação mensal, no órgão oficial, do resumo do demonstrativo das 
despesas orçamentárias executadas no período. 

Numa visão mais ampla, verifica-se que o projeto tem por objetivo exigir que 
os órgãos e as ·entidades dos Poderes do Estado por ele alcançados 
apresentem dados e indicadores que permitam ao Poder Legislativo, no 
exercício de'sua ·competência constitucional, avaliar o nível de eficiência e 
eficácia de suas ações,- tendo em vista o compromisso que o serviço público 
possui de bem servir o público, de bem servir o povo em geral e cada 
cidadão, ém particular, cujo bem-estar constitui a razão de sei do Estado. 

Essa deve· ser á'n6va visão a nortear as ações do Estado moderno: Com· • ...... . ' ' . . "1 
efeito, 'a Reforma do Estado que se pretende é tão profunda que equivale á· 
sua reinstituição pela soCiedade. É necessário' que se oriente; pãrâ'equilíbrio 
das finanças públicas, 'Uma descemtialização ·executiva da' qual resúltem 
ações de governo mais seletivas e eficazes, o que pressupõe visão de 
governabilidade atenta, inclusive para a préstação de serviços cuja eficiência 
e qualidade devem ser aferidas pelo grau de satisfação manifestado pelos· 
contribuintes-consumidores: Na realidade,· se queremos resultados de' 
mudanças, temos que mudar a forma com que os recursos são utilizados"! 
(Renata Vilhena. "Novo modelo de parceria une o Estado e o terceiro setor".' 
"Revista do Legislativo", abril-junho/98, pág. 17). · ~ 

Como bem enfatizou a Comissão que nos antecedeu, o projeto se coaduna 
com os princípios constitucionais norteadores dos atos da administração 
pública, especificados no "caput" do art. 37 da Constituição da República, 
com ênfase nos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e 
da publicidade. Apenas gostaríamos de acrescentar o princípio da eficiência, 
acrescido pela Emenda à Constituição n° 19, de·1998.' ' · 

Embora o projeto seja exaustivo quanto á abrangência dos órgãos e das 
entidades que deverão a ele se submeter, julgamos necessário emendá-lo, 
pois deixou de incluir o Tribunal de Justiça Militar ao lado dos Tribunais de 
Justiça e de Alçada. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 597/99, 

no 1° turno, com a Emenda n° 1, que a seguir apresentamos. 
.·. ' EMENDA N° 1 

Dê-se à alínea' "c" do inciso 1 do § 2° do art. 1 o do projeto a seguinte 
redação: 

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



"Art. 1°- ................................................ . 
§ 20- ·····'···:·····::c···································· 
I - ............... '·········.·:.····.'··························· 
c) os Tribunais de Jm;tiça, de Justiça Militar e de Alçada;". 
Sala das Comissões, 17 de novembro de 1999. 
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Jorge Eduardo. de Oliveira, Presidente - Arlen Santiago, relator - Chico 
Rafael - Doutor .Viana ~-- Ermano Batista - Sebastião Navarro Vieira c Sargento, 
Rodrigues. .. . . : h . 

PARECER PARA O 2" TURNO DO PROJETO DE LEI N° 75/99 : 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
De autoria do Deputado Rogério Correa, o Projeto de Lei n° 75/99 tem por 

objetivo acrescentar inciso ao art. 82 e dar nova redação ao art. 85 da Lei n° 
9.444, de 25/11/87. 

Aprovado pelo Plenário em 1° turno, na forma original, vem agora o projeto 
a esta Comissão para exame de 2° turno, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
A proposição em exame, que altera os arts. 82 e 85 ·da Lei n° 9.444, de 

25/11/87, que dispõe sobre licitações e contratos da administração 
centralizada e autárquica do Estado e dá outras providências, estabelece que 
o órgão encarregado da fiscalização dos contratos celebrados pelo poder 
público com terceiros deverá comunicar à autoridade superior, por escrito e 
em tempo hábil, a verificação de cumprimento, pelo contratado, dos encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do 
contrato. Além disso, procura desonerar o Estado da responsabilidade por 
inadimplemento do contratado quanto ao cumprimento das citadas obrigações 
e condicionar os pagamentos das faturas do contrato à comprovação, por 
parte do contratado, da quitação mensal dos encargos trabalhistas, sociais e 
previdenciários, podendo a administração pública exigir seguro, no edital de 
liCitação, para garantia de pessoas e bens. 

Como já nos manifestamos no 1° turno, tais medidas são oportunas e 
convenientes. Com efeito, o Estado deve se cercar de todas as cautelas 
necessárias para não se ver compelido ao pagamento de obrigações de 
terceiros. A fiscalização rigorosa do cumprimento, pelo contratado, dos 
encargos de natureza trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial evitará 
uma série de problemas para o poder público, entre os quais o de ter de 
onerar os cofres públicos ante o inadimplemento de obrigação do contratado. 
Como se sabe, jurisprudencialmente, os órgãos públicos contratantes têm 
sido condenados a quitar obrigações trabalhistas e previdenciárias não 
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adimplidas pelo contratado, pouco importando se o_ i~adimplemento tenha 
sido causado por motivo justo ou injusto, de boa ou ma-fe. . . 

Assim, os órgãos encarregados da fiscalização do contrato devem e:1g1r 
documentos comprobatórios do cumprimento das mencionadas obngaçoes, 
comunicando o fato à autoridade superior para que esta possa suspender o 
pagamento das faturas, quando o contratado deixar de pagar ta1s encargos, 
ou autorizar a liberação da respectiva verba. 

Reiteramos, portanto, nosso posicionamento favorável ao projeto, 
manifestado no 1° turno. 

Conclusão ' 
Em face do exposto, opinamos pela aprova~o do Projeto de Lei no: 75/99 : 

no 2" turno, na forma original. ' ·· • - ·" ·· ' · ' 
Sala das Comissões, 17 de novembro de 1999. ... '' -·· · ' . 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Doutor Viana,< relator - Arl:n 

Santiago - Sargento Rodrigues - Chico Rafael - Ermano Bat1sta - S~bast1ao 

Navarro Vieira. 
' PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI No 105/99 

Comissão de Direitos Humanos 
Relatório 

o projeto em exame, do Deputado João Batista de Oliveira, objetiva ~ornar 
públicos os documentos dos arquivos do Departamento de Ordem Poht1ca e 
Social- DOPS- do período de 1964 a 1985. 

Aprovado em 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, com a Emenda no 1, ~ 
projeto retoma a esta Comissão para, regimentalmente, receber parecer no 2 
turno. Anexa, a redação do vencido, parte deste parecer. 

Fundamentação 
Os arquivos da polícia política do governo militar _e sua conseqüente 

abertura revestem-se de tamanha importância, que ensejaram, nesta Casa, a 
formação de uma CPI. . . . _ 

O projeto em tela objetiva lançar luz sobre os dados do _pe;1odo c1tado. Nao 
podemos seguir, como povo e Nação, nossa caminhada h1stonca, sem que_ se 
feche 0 círculo sobre aquele penoso momento vivido pelo povo brasileiro, 
cujos detalhes são de conhecimento de algumas a_utori?ades apenas. _ 

o extinto DOPS tinha entre as suas atnbUiçoes a repressao de 
manifestações contrárias ao regime vigente, e seus ar~uivos contêm fichas 
daqueles que as autoridades consideravam subvers1v?s .. O subst1tut1vo 
aprovado estendeu o período de acesso ao tempo da ex1stenc1a do DOPS. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação, em 2° turno, do Projeto de Lei no 
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1 05/99 na forma do vencido no 1 ° turno. 

Sala das Comissões, 17 de novembro de 1999. 
João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Marcelo Gonçalves. 

Redação do Vencido no 1° Turno 
. PROJETO DE LEI N° 105/99 v, c , 

Assegura o livre acesso aos documentos dos arquivos do extinto 
Departamento de Ordem Política e Social - DOPS - relativos ao período 
compreendido entre 1956 e 1989. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: . . 
Art. 1 o- É livre o acesso às informações contidas nos documentos, inclusive 

os microfilmados, constantes nos arquivos do extinto Departamento de 
Ordem Política e Social - DOPS -, relativos ao período compreendido entre 
1956e 1989. 

Parágrafo único - o acesso aos documentos a que se refere este artigo 
obedecerá ao disposto na Lei Federal n° 8.159, de 8 de janeiro de 1991, 
especialmente no que se refere às restrições legalmente definidas. 

Art. 2° - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de 
noventa dias, contados a partir da data de sua publicação. 

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

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N" 108/99 
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 

Relatório 
A proposição em exame, do Deputado Gil Pereira, dispõe sobre a 

organização de entidades representativas dos estudantes do ensino 
fundamental e médio. 

Aprovada no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela 
Comissão de Direitos Humanos, vem a matéria a esta Comissão para exame 
no 2° turno, em conformidade com o disposto no Regimento Interno. 

Compete-nos, ainda, elaborar a redação do vencido, que é parte deste 
parecer. 

Fundamentação 
Já tivemos oportunidade de nos manifestar com relação ao projeto em tela, , 

quando a matéria tramitava no 1° turno. Nessa ocasião, opinamos pela 
rejeição da matéria, pois já existia legislação a respeito. No entanto, a. 
relataria da Comissão de Direitos Humanos pronunciou-se favoravelmente, 
apresentando substitutivo que modificava a legislação existente. Nessa forma, 
foi o projeto aprovado em Plenário, competindo-nos agora examinar seu 
mérito no 2" turno. 
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A opção adotada pela relatora do projeto na Comissão de Direitos Humanos 

foi a de modificar a Lei n° 12.084, de 1996, que trata da matéria. Essa atitude 
nos parece acertada, na medida em que aperfeiçoa esse documento, 
trazendo, portanto, inovações e contribuições à organização estudantil. 

Acreditamos, pois, que, nesse outro contexto, é justa a aprovação da 
matéria. 

Entretanto, ao apresentar seu substitutivo, a referida Comissão não incluiu, 
por lapso, as cláusulas de vigência e revogação, o que fazemos por meio das 
Emendas n°S 1 e 2. · 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela "aprovação do Projetei de Lei n° 1 08/99 no 2° 

turno, com as Emendas n°s 1 e 2 ao vencido no 1 o turno: · ' · 
EMENDAN° 1 

Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.". 

EMENDAN°2 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... - Revogam-se as disposições em contrário.". 
Sala das Comissões, 17 de novembro de 1999. ' 
Sebastião Costa. Presidente - João Pinto Ribeiro, relator - Dalmo Ribeiro 

Silva -Antônio Carlos Andrada. 
Redação do Vencido no 1° Turno 

PROJETO DE LEI N° 108/99 
Altera disposições da Lei n° 12.084, de 12 de janeiro de 1996. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o- Os arts. 1 o a 3° da Lei n° 12.084, de 12 de janeiro de 1996, passam 

a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 1°- É livre a organização e o funcionamento de ·grêmios estudantis ou 

entidades similares nos estabelecimentos de ensino: fundamental e médio, 
públicos e privados. 

§ 1 o - As entidades de que trata este artigo visam à representação do corpo 
discente dos estabelecimentos de ensino. 

§ 2° - As entidades de que trata este artigo são autônomas, ficando vedada 
a interferência externa nas atividades que lhes são próprias. 

Art. 2" - A organização, o funcionamento e as atividades dos grêmios serão 
estabelecidos nos seus estatutos. aprovados em assembléia geral do corpo 
discente de cada estabelecimento de ensino . 

Parágrafo único - A assembléia geral a que se refere este artigo será 
convocada expressamente para a aprovação dos estatutos citados. em edital 
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próprio afixado em local público do estabelecimento de ensino. 

Art. 3° - A aprovação dos estatutos e a escolha dos dirigentes e dos 
representantes do grêmio estudantil serão realizadas por meio do voto direto 
de cada estudante, observando-se, no que couber, as normas da legislação 
eleitoral.". 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 126/99 
Comissão de Administração Pública 

Relatório . . , . 
De autoria do Deputado Eduardo Brandão, o projeto de lei em epígrafe 

acrescenta parágrafo ao art. 13 da Lei n° 6.762, de 23112175, que dispõe 
sobre o Quadro Permanente de Tributação, Fiscalização e Arrecadação do 
Estado e dá outras providências. 

Aprovada em 1° turno na forma original, a proposição retoma a esta 
Comissão para receber parecer, atendendo ao disposto no art. 189 do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em tela acrescenta parágrafo ao art. 13 da Lei n° 6.762, de 

1975, com a redação alterada pelo art. 3° da Lei n° 9.754, de 1989, com o 
objetivo de estabelecer a exigência de nível superior de escolaridade para o 
provimento dos cargos da classe de Assistente Técnico Fazendário do 
Quadro Permanente de Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Estado. 

Nos termos do art. 2° da Lei n° 6.762, os ocupantes dos cargos 
supramencionados exercem atividades relacionadas com o planejamento 
fiscal, o estudo e a regulamentação da legislação tributária, o estudo dos 
processos ou sistemas de arrecadação, a orientação dos contribuintes, a 
fiscalização dos tributos estaduais e o pagamento de pessoal. 

Conforme ressaltamos quando examinamos a matéria em 1° turno, pode-se 
perceber que tais atribuições exigem conhecimentos específicos em direito 
tributário, administração pública e contabilidade, que se enquadram em nível 
de especialização de nível superior. 

Assim, ratificamos o nosso posicionamento anterior e, ainda, salientamos 
que a proposição em exame se conforma com um dos principais deveres do 
administrador público: o poder-<lever de zelar pela eficiência, pela moralidade 
e pelo aprimoramento do pessoal administrativo. 

Conclusão 
Opinamos, pois, pela aprovação do Projeto de Lei n° 126/99 no 2° turno, na 

forma proposta. 
Sala das Comissões, 17 de novembro de 1999. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator -
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Arlen Santiago - Doutor Viana - Chico Rafael - Ermano Batista - Sargento 
Rodrigues. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 150/99 
Comissão de Defesa do Consumidor 

Relatório 
De autoria do Deputado Ronaldo Canabrava, o projeto de lei em análise 

dispõe sobre a proibição de veiculação de mensagens das concessionárias 
de serviços telefônicos em telefones desligados por inadimplência. 

A proposição foi aprovada no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, da 
Comissão de Constituição e Justiça. Vem agora a matéria a esta Comissão 
para receber 'parecer para o 2° tu mo. 

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

Como já nos manifestamos no 1 o turno, as medidas preconizadas pelo 
projeto são oportunas e convenientes. 

Com efeito, o Estado deve impedir que as empresas de telefonia submetam 
os consumidores a situação de constrangimento, veiculando mensagens com 
informações de que o telefone chamado se ·· encontra desligado 
temporariamente. 

É importante recordar que nosso ordenamento jurídico coloca à disposição 
das empresas de telefonia diversos mecanismos que lhes possibilitam 
receber seus créditos dos clientes inadimplentes. 

Por outro lado, o Código de Defesa do Consumidor proíbe expressamente 
que os consumidores sejam submetidos a tratamentos vexatórios. 

Reiteramos, portanto, nosso posicionamento favorável ao projeto, 
manifestado no 1° turno. 

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

Lei n° 150/99 na forma do vencido no 1° turno. 
Sala das Comissões, 17 de novembro de 1999. 
João Paulo, Presidente- Bené Guedes, relator- Mauri Torres. 

Redação do Vencido no 1° Turno 
PROJETO DE LEI N° 150199 

Proíbe as concessionárias de serviços de telefonia de veicular mensagens 
em telefones desligados por inadimplência. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- É vedada às concessionárias de serviços de telefonia no Estado de 

Minas Gerais a veiculação de mensagem que possa causar constrangimento' 
ao titular da linha em caso de suspensão dos serviços por falta de pagamento:· 
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da fatura mensal. 

Art. 2° - Em caso de descumprimento desta lei, serão aplicadas às 
infratoras as penalidades previstas na legislação especifica. 

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

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI W181/99 
(Novo relator, nos Termos do Art. 138, § 3°, do Regimento-Interno). 

.. Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria do Tribunal de Justiça, a proposição em análise, encaminhada a 
esta Casa por meio do Ofício n° 1/99, dispõe sobre a Justiça de Paz. 

A proposição foi aprovada no 1° turno na forma do Substitutivo n° 1, desta 
Comissão de Administração Pública. 

Retorna agora a matéria a esta Comissão ·para receber parecer para o ZO 
turno. 

Segue em anexo, nos termos do art. 189, § 1°, do Regimento Interno, a 
redação do vencido, que é parte integrante deste parecer. 

Durante a discussão, foi apresentada proposta de emenda pelo Deputado 
Sargento Rodrigues, visando à supressão dos incisos VIl a XII do art. 16 do 
Substitutivo n° 1, a qual foi aprovada com voto contrário do relator, Deputado 
Sebastião Navarro Vieira, que solicitou a designação de novo relator. 

Fundamentação 
O projeto visa a regulamentar a Justiça de Paz em Minas Gerais, em 

cumprimento do disposto no art. 98, 11, da Constituição da República, e no art. 
117 da Constituição mineira. 

A proposição, com efeito, define a competência territorial da Justiça de Paz 
e disciplina a eleição, a investidura, a extinção do mandato, a competência 
material e a remuneração de seus membros. 

É oportuno mencionar que a matéria foi aprovada em 1° turno na forma do 
Substitutivo n° 1, desta Comissão, que aperfeiçoou significativamente o 
projeto original, inserindo diversas alterações de forma a atender às 
propostas apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça, bem como 
às sugestões apresentadas pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. 

Assim sendo, como já nos manifestamos no 1 o turno, as medidas 
preconizadas pelo projeto são oportunas e convenientes, razão pela qual 
reiteramos nosso posicionamento favorável à proposição. 

Contudo, a proposição ainda deve ser reparada em um aspecto. Consta no 
§ 1° do art. 5° do Substitutivo n° 1 que o Juiz de Paz terá três suplentes. A Lei 
Complementar n° 38, de 1995, em seu art. 101, permite que ele tenha tão-
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somente dois suplentes. 

Assim, tendo em conta que o citado diploma é hierarquicamente superior à 
lei que se pretende editar, faz-se necessário reduzir o número de suplentes 
para dois. 

Por fim, tendo em conta que, durante a discussão, foi apresentada proposta 
de emenda pelo Deputado Sargento Rodrigues, visando à supressão dos 
incisos \ill- a XII do art. 16 do Substitutivo n° 1, a qual foi aprovada, 
apresentamos~ tàiiióéin, emenda supressiva para atender à deliberação desta 
Comissão. -

Conclusão 
Em face do exposto, opinamós pela aprovação; no 2° turno, do Projeto de 

Lei n° 181/99 na forma do vencido no 1° turno, com as Emendas n°S 1 e 2, a 
~ .. _-.. ~ 1:'-·· . 

seguir redigidas. · · 
'EMENDA N° 1 - :: '' 

Substitua-se, no§ 1° do art. 5° do projeto, o termo "três" pelo termo"dois". 
EMENDAN°2 

Suprimam-se os incisos VIl a XII do art. 16 do projeto: 
Sala das Comissões, 17 de nóvembrO de 1999. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Arlen Santiago,. relator - Chi~o 

Rafael - Doutor Viana - Sargento Rodrigues - Ermano Bat1sta - Sebast1ao 
Navarro Vieira (voto contrário â Emenda n° 2). · 

Redação do Vencido no 1° Turno 
PROJETO DE LEI N° 181/99 

Dispõe sobre a Justiça de Paz. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Capítulo I 
Da Justiça de Paz 

Art. 1 o _ A Justiça de Paz é exercida por um Juiz de Paz em cada distrito ou 
subdistrito judiciário com mais de mil habitantes. _ 

Parágrafo único - Nos distritos ou ·subdistritos em que a população for 
inferior à exigida, o Juiz de Paz será o da sede do município. 

Capítulo 11 
Da Eleição e da Investidura 

Art. 2° -- As eleições para Juiz de Paz serão realizadas simultane~mente 
com as eleições municipais, na forma estabelecida por esta le1 e med1ante a 
aplicação subsidiária do Código Eleitoral e da legislação feder~l específica. 

Parágrafo único- O processo eleitoral de que trata esta le1 e pres1d1do pelo 
Juiz Eleitoral competente. . -. : _ 

Art. 3° - o Juiz de Paz é eleito segundo o princípio maJontano, para 

<L_ ________ ~----------------------------------__J 
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mandato de quatro anos, pelo voto direto, universal e secreto do eleitorado do 
distrito ou do subdistrito judiciário respectivo, permitida a reeleição. 

Parágrafo único - O mandato do Juiz de Paz terá início e fim coincidentes 
com o do Vereador. 

Art. 4°- Os candidatos a Juiz de Paz e seus suplentes serão escolhidos nas 
mesmas convenções partidárias que deliberarão sobre as candidaturas às) 
eleições municipais, observadas as normas estabelecidas na legislação. 
eleitoral e no estatuto dos respectivos partidos políticos. . •. , 

Art. 5° - Cada partido político poderá registrar, perante a Justiça Eleitoral, 
para Juiz de Paz, o número de candidatos correspondente ao número. de 
vagas de Juiz de Paz existentes em cada município. . 

§ 1°- O registro de candidato a Juiz de Paz far-se-á com três suplentes, em 
chapa única, com indicação crescente da ordem de suplência. 

§ 2°- Não é permitido registro de candidato, embora para cargos diferentes, 
por mais de uma circunscrição ou para mais de um cargo na mesma 
circunscrição. 

Art. 6°- Para concorrer às.eleições, o candidato deve atender às condições 
constitucionais e legais de elegibilidade e incompatibilidade, especialmente 
aos seguintes requisitos: 

I - ser brasileiro nato ou naturalizado; 
11 -estar em pleno exercício dos direitos civis e políticos; 
111 - estar em dia com as obrigações eleitorais; 
IV- se do sexo masculino, estar quite com as obrigações militares; 
V - possuir domicílio eleitoral, há pelo menos um ano antes da data da 

eleição, no distrito ou subdistrijo pelo qual se candidatar; 
VI -estar com a filiação deferida pelo partido no mesmo prazo de que trata 

o inciso anterior; 
VIl -ter idade mínima de vinte e um anos; 
VIII - ser pessoa moralmente idônea, mediante atestação de autoridade 

júdiciária ou policial; 
IX - ser alfabetizado. 
Art. 7° - Será considerado eleito Juiz de Paz o candidato que obtiver a 

maioria dos votos, não computados os em branco e os nulos. 
§ 1 o - A eleição do Juiz de Paz importará a dos candidatos a suplente com 

ele registrados, na ordem de suplência a que se refere o § 1° do art. 5°. 
§ 2° - Em caso de empate na votação, considerar-se-á eleito o candidato a 

Juiz de Paz mais idoso. 
Art. 8° - A diplomação dos eleitos far-se-á de conformidade com as normas 

estabelecidas na legislação eleitoral. 
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Art. go - o Juiz de Paz eleito e diplomado tomará posse na mesma data da 

posse do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores, perante o Juiz de Direito 
Diretor do Foro da comarca a que pertencer o distrito ou subdistrito. 

Art. 10 - Caberá à Justiça Eleitoral expedir as instruções necessárias à 
execução desta lei, bem como definir os locais de votação correspondentes a 
cada distrito ou subdistrito judiciário. 

§ 1°- Para fins de definição do número de vagas a serem preenchidas em 
cada município, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais fornecerá ~o 
Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, no momento oportuno, a relaçao 
de distritos e subdistritos de que trata o art. 1° 

§ 2° - Nos municípios abrangidos por mais de uma zona eleitoral, se o 
número de 'vagas àci cargo de Juiz de Paz for inferior ao número de zonas, 
caberá à Justiça Eleitoral delimitar o eleitorado apto a,vo~r, 1ob':e~~do, o , 
dispostonoart.1°._ . ·f,. ;.• ·-,-.,.· •. }· 

o Capítulo 111 ' 
Dos Impedimentos e da Vacância do Cargo·· 

Art. 11 - A vacância do cargo de Juiz de Paz ocorrerá: ' 
1- pela morte; ' ~- •· · 
11 - pela renúncia; ' · 
111 -pela perda do mandato. . 
§ 1° - No caso de morte, a vacância· do cargo é decretada pelo JUiz de 

Direito Diretor do Foro tão logo lhe seja apresentada certidão de óbito de JUIZ 
de Paz. 

§ zo -A renúncia é formalizada mediante declaração unilateral de vontade 
do renunciante, apresentada por escrito ao Juiz de Direito Diretor do Foro. 

§ 3°- A perda do mandato de Juiz de Paz ocorrerá: 
1 - pelo abandono das funções, configurado pela ausência continuada e 

injustificada por mais de trinta dias consecutivos ou mais de noventa 
intercaladamente, em·um ano; 

11 -pelo descumprimento das prescrições legais ou nbrmativas; 
111 - por procedimento incompatível co"!:' a funç~o exercida; 
IV - por sentença judicial transitada em julgado. 

) 

Art. 12 - A perda do mandato decorrente das hipóteses enumerada~ nos . 
incisos 1 a 111 do § 2° do artigo anterior deve ser precedida da instauraçao ,d.~ · 
processo administrativo, a ser presidido pelo Juiz de Direito Diretor do Foro, 
assegurada ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, na for_r.n.a · 
estabelecida no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado,~ e· 
legislação suplementar aplicável. · . · ' . . . . ··. : 

Parágrafo único - Decidida a perda do mandato, o JUiz de D1re1to D1retor do 

L-------------------------------~ 
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Foro afastará o Juiz de Paz do exercício de suas funções e fará imediata 
comunicação à Justiça Eleitoral, que decretará a vacância do cargo. 

Art. 13 - Decretada a vacância do cargo de Juiz de Paz, o suplente será 
convocado para assumir o cargo, aplicando-st7lhe o disposto no art. go_ 

Art. 14 ~ Inexistindo suplente a ser convocado, se faltarem mais de dois 
anos pára··;, término do mandato, o Juiz de Direito Diretor do Foro comunicará~ 
o fato ao Tribunal Regional Eleitoral, que. ~x!lr~ a 9ata e expedirá. as 
instruções para a realização da eleição. suplementar, que ocorrerá no. prazo , 
máximo de sessenta dias da decretação da vacãncia. .. '· .,.. .. 

Parágrafo único -A posse do eleito no pleito suplementar se dará na forma 
estabelecida no art. go_ 

Art. 15- Nos casos de falta, impedimento ou ausência eventual do Juiz de 
Paz, a sua substituição é feita pelos respectivos suplentes, observado o 
disposto no§ 1° do art. 7°. . 

Parágrafo único - Não havendo suplente para a substituição, o Juiz Diretor 
do Foro designará Juiz de Paz "ad hoc" entre aqueles em exercí~io na 
comarca ou no caso de inexistência destes, entre aqueles em exerc1c1o na 
primeira co~arca substituta, ou por designação a título precário, entre 
cidadãos domiciliados no local e que preencham os requisitos do art. 7° desta 
lei. 

Capítulo IV 
Das Competências 

Art. 16- Compete ao Juiz de Paz: 
I - presidir a celebração do casamento civil, observadas as normas legais; 
11- examinar, de ofício ou em face de impugnação apresentada, o processo 

de habilitação para o casamento, para verificar a sua regularidade; 
111 -opor impedimento à celebração do casamento (Código Civil, art. 189, 11); 
IV - exercer atribuições conciliatórias, sem caráter jurisdicional, lavrando ou 

mandando lavrar o respectivo termo da conciliação concluída; 
V - comunicar ao Juiz de Direito a existência de menor em situação 

irregular; . 
VI - expedir atestado de residência, de vida, viuvez ou de miserabilidade de 

moradores de seu distrito, mediante requerimento do interessado ou 
requisição de autoridade pública; . 

VIl -arrecadar bens de ausentes ou vagos, até que intervenha a autondade 
competente; 

VIII - processar auto de corpo de delito, de oficio ou a requerimento da 
parte, e lavrar auto de prisão, em caso de ausência, omissão ou recusa da 
autoridade policial; 
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IX - prestar assistência ao empregado nas rescisões de contrato de 

trabalho, quando inexistirem na localidade os órgãos previstos no art. 477 da 
CLT; 

X - zelar, na área territorial de sua jurisdição, pela observância das normas 
concernentes à defesa do meio ambiente e vigilância ecológica sobre matas, 
rios e fontes, tomando as providências necessárias; 

XI - intermediar acordo para solução de pequenas demandas e ocorrências 
corriqueirâs de trânsito; 

XII - · funcionar como perito em processos e exercer outras atividades · 
judiciárias não defesas.em lei, de comum acordo com o Juiz de Direito da 
comarca. 

Art. 17 c No exerdcio das átribLiiÇões conciliatórias, o Juiz de Paz poderá,. 
se achar necessário, nomear escrivão "ad hoc" para a iavratura do termo de 
conciliação e o fará obrigatoriamente no caso de arrecadação provisória de: . ' bens de ausentes ou vagos: 

Art. 18 - Caberá ao Juiz Diretor do Foro da comarca a cuja jurisdição· 
pertencer· o respectivo distrito judiciário decidir,· com prévia· audiência do 
Ministério Público, sobre: · · 

·I - impugnação deduzida no processo de habilitação para o casamento; 
11 - argüição de impedimento de realização de casamento; 

'111 -suprimento ou denegação de consentimento para o casamento; 
IV -justificação de fato necessário à habilitação para o casamento; 
V - pedido de dispensa de proclamas. 
Parágrafo único - O processo de habilitação de casamento será __ instruído 

com a manifestação dos interessados. 
Capítulo V 

Da Remuneração 
Art. 19 - O Juiz de Paz será remunerado por meio de subsídio mensal 

fixado em parcela única, nos termos do art. 39, § 4°, da Constituição Federal, 
na forma da tabela constante no Anexo desta lei. 

Parágrafo único - Os suplentes não serão remunerados, salvo quando no 
efetivo exercício das funções de Juiz de Paz. 

· Cap~~~ 
Da Aposentadoria 

Art. 20 - É assegurada a aposentadoria ao Juiz de Paz, nos termos da 
Emenda à Constituição n° 20, de 15 de dezembro de 1998. 

Parágrafo único - Os cálculos dos proventos da aposentadoria terão por 
base o valor do subsídio atribuído por lei ao cargo e serão revistos, na mesma 
proporção e na mesma data, sempre que se modificarem os subsídios dos 

~--------------------------------~~ 
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Juizes de Paz em atividade. . 
Art. 21 - A aposentadoria do Juiz de Paz será processada de conformidade 

com regulamento aprovado pela Corte Superior do Tribunal de Justiça. 
. . Capitulo VIl 

.. . . DÍ;posições Finais e Transitórias . · . 
Art. 22- A primeira eleição para Juiz de Paz, na forma do disposto ne~ta lei, 

será realizada em 1° de outubro de 2000. . . ,,. 
Art. 23 - Até a posse dos nóvos titulares eleitos, são mantidos os. ~tu ais 

Juizes de Paz e seus suplentes em exercício, com as competênc:ias nela 
previstas. • 

Art. 24- O servidor público eleito Juiz de Paz ficará, durante o seu mandato, 
afastado do cargo, emprego ou função, contando o tempo de serviÇO para 
todos os efeitos, exceto para promoção por merecimento, mantido o reg1me 
previdenciário correspondente. . ,. 

Art. 25 - Aplicam-se ao Juiz de Paz, subsidiariamente e no que couber, as 
normas previstas na legislação relativa à Organização Judiciári<J do _Estado. . 

Art. 26 - O Juiz de Paz, ao presidir atos de seu ofic1o, usara, 
obrigatoriamente, além de paletó e gravata, uma faixa verde e. amarela com 
1 Ocm (dez centímetros) de largura, contendo as Armas da Repubhca, posta a 
tiracolo do lado direito para o esquerdo. . 

Art. 27 - O exercício efetivo da função de Juiz de Paz constitui serviç~ 
público relevante e assegurará prisão especial, em caso de crime comum, ate 
definitivo julgamento. . . . . 

Art. 28 - O orçamento do Poder Judiciário do Estad?, a part1r do exerc1c1o 
do ano 2000, consignará dotação própria para atender às despesas com 
remuneração dos Juizes de Paz e instalação e funcionamento da Justiça de 
Paz distrital. . . 

Art. 29 - Fica assegurado aos Juizes de Paz atualmente em exerc1ciO, ao 
passarem o cargo aos novos Juizes, eleitos na forma dos a~s. 2• e segwntes 
desta lei, o direito à aposentadoria a que se refere o Cap1tulo VI desta 1:1, 
desde que comprovem preencher os requisitos ali exigidos para a obtençao 
desse beneficio. 

Art. 30 - É reconhecida como órgão de representação oficial da classe a 
Associação dos Juizes de Paz do Estado de Minas Gerais. . . . 

Art. 31 - A Corte Superior do Tribunal de Justiça regulamentara esta le1 
dentro de noventa dias contados de sua publicação. 

Art. 32 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 33 - Revogam-se as disposições e.m contrário. 

Anexo Unico 
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(Tabela dos subsídios dos Juizes de Paz, a que se refere o art. 19 da Lei n•, 

de de de 1999) 
*-A Tabela do Anexo foi publicada na edição do "Diário do Legislativo" de 
18.11.2000. 

PARECER PARA O 2" TURNO DO PROJETO DE LEI N° 357/99 
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 

•· Relatório 
O projeto :de· lei em tela, do Deputado Chico Rafael, determina a' 

obrigatoriedade da inclusão de estudos referentes à dependência química em. 
disciplinas constantes no currículo escolar de 1° e 2° graus," elaborado pela 
Secretaria da Educação. · · 

Cumpridas as exigências regimentais, a proposição foi aprovada no 1 • 
turno, em Plenário, sendo rejeitada a Emenda n• 1, da Comissão de· 
Educação, Cultur~. Ciência e Tecnologia. Cabe agora a esta Comissão emitir 
parecer para 6 2<' túl'lio. ... · · .. · · ·' · . 

Fundamentação 
O objetivo da proposição, a inclusão do estudo da dependência química 

conseqüente ao uso de drogas no currículo escolar do ensino fundamental e 
'"méiiio do Estado, é algo que plenamente se justifica. Não é apenas mais uma 

disciplina entre as muitas que devem ser estudadas por nossos alunos em 
seu dia-a-dia. É a presença, num clima de seriedade escolar, de um dos 
aspectos mais grave!! da vida por que passa nossa juventude hoje. De fato, 
as drogas e a depend~nçia que elas causam na pessoa corroem 
irreversivelmente a intimidadi> 'de suas forças vitais e · conscientes. A 
deterioração orgânica que elas oc1isionam afeta antes de tudo estruturas 
básicas da personalidade, os fundamehtbs. biopsicológicos de nossa 
consciência e, por isso mesmo, de nosso agir morâl. 

Nada mais oportuno, assim, que nossos alunos da escôla fundamental e 
média, com os recursos hoje disponíveis, tanto no campo da pedagogia como 
nos da biologia e da psicologia, e com as técnicas utilizáveis na abordagem 
de temas dessa importância, conheçam o tema e adquiram instrumentos para 
evitar o mal das drogas. Levar os alunos ao conhecimento tecnicamente 
orientado das conseqüências orgânicas, psíquicas e morais dessa perversão 
dos tempos atuais é algo de suma importância para que a escola se 
desempenhe de sua tarefa educativa. 

Devemos, contudo, apresentar à proposição a Emenda n• 1, para corrigir 
aspecto de terminologia técnica não observado em seu texto e, a 
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inoportunidade da referência indevida ao núcleo curricular básico como se 
fosse este competência da Secretaria de Estado da Educação, quando é 
matéria de competência do Conselho Nacional de Educação. 

Conclusão , .... _ • · "' · 
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 357/99 na forma 

original, com a Emenda n° 1. a seguir apresentada. 
EMENDA NO 1 

Dê-se ao art. 1° a seguinte redação: 
"Art. 1° - É obrigatória a inclusão, em currículos do ensino fundamental e 

médio, de estudos referentes ao uso de drogas, à dependência química com 
ele relacionada, bem como a suas conseqüências danosas neuropsiquicas, 
sociológicas e morais.". 

Sala das Comissões, 17 de novembro de 1999. 
Sebastião Costa, Presidente - Antõnio Carlos Andrada, relator - Dalmo 

Ribeiro Silva- João Pinto Ribeiro. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 455/99 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 455/99 visa a 
autorizar o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de São João 
Nepomuceno. 

Foi a matéria aprovada no 1° turno, sem emenda. Cabe agora a esta 
Comissão examiná-la quanto aos aspectos financeiros e orçamentários, nos 
termos do art. 102, VIl, "d", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto em tela vem prover a necessária autorização legislativa para que 

o Poder Executivo regularize a situação dos residentes no Município de São 
João Nepomuceno inscritos no Programa Pró-Habitação. 

De pronto, verificamos que, com a extinção do Programa, por força do 
Decreto n° 33.374, de 18/2/92, caberá ao município, donatário do imóvel, 
promover a regularização dos títulos de propriedade, repassando-os aos 
destinatários já assentados. Vimos, também, que o interesse público 
envolvendo a operação configura-se pelo fato de que a transferência do 
domínio possibilitará à administração construir, no imóvel, moradia para a 
população carente, de acordo com o que dispõe o Decreto n° 28.127, de 
27/5/98. 

Observamos, finalmente, que a medida proposta não trará repercussão 
financeira nem orçamentária ao erário, já que o Estado não despendérá 
recurso com a transação em causa. 
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Conclusão 

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 455/99 na 
forma apresentada. 

Sala das Comissões, 16 de novembro de 1999. 
Márcio Cunha, Presidente - Olinto Godinho, relator - Mauro Lobo - Miguel 

Martini. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 204/99 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n° 204/99, do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, que 

dispõe sobre a criação da Área de Proteção Ambiental da Bacia Hidrográfica 
do Rio do Machado e dá outras providências, foi aprovado- no 2° turno, com a 
Emenda n° 1 ao vencido no 1° turno. ·· · 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica' 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,'nos termos do§ 1° ao' art. 
268 do Regimento Interno. 
-~ssim.8endo._ oginamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acorao·c·orrro "P"-'•-""v' ~- --- -- ·--.- _ 

PROJETO DE LEI N° 204/99 - ~ . 
Dispõe sobre a criação da Área de Proteção Ambiental da Bacia 

Hidrográfica do Rio do Machado - APA do Rio do Machado - e dá outras 
providências. · 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Ficam declarados Área de Proteção Ambiental da Bacia 

Hidrográfica do Rio do Machado - APA do Rio do Machado -os terrenos que 
integram a bacia hidrográfica desse rio, nos Municípios de Espírito Santo do 
Dourado, Congonhal, lpuiúna, São João da Mata, Poço Fundo, Carvalhópolis, 
Campestre, Machado, Alienas, Paraguaçu e Fama. 

§ 1° -A área de que tr_§lta o "caput" deste artigo, medindo 1.016km2 (mil e 
dezesseis quilômetro" quadrados), tem seus limites definidos pelo perímetro 
da bacia hidrográfica do rio do Machado, com 211,8km (duzentos e onze 
quilôrn.,tros e oito hectômetros) de extensão. 

9 2° - O Poder Executivo, no prazo de cento e oitenta dias, elaborará o 
memorial descritivo da APA do Rio do Machado, contendo os limites da bacia 
e as áreas dos municípios abrangidos. 

Art. 2° - A APA do Rio do Machado destina-se à recuperação, à 
preservação e à conservação do rio do Machado e afluentes e especialmente: 

I - à proteção do ecossistema ribeirinho para a manutenção do regime 
hidrológico; · 

11 - à preservação dos remanescentes florestais da bacia hidrográfica; 
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111 - à recomposição florestal da vegetação ciliar e das demais áreas de 

preservação permanente previstas na Lei n° 10.561, de 27 de dezembro de 
1991; . 

iV - à rmJ;~. - •<><:lições para a recuperação e proteção da fauna e da 
flora regionais, I' ·• · -·::-.-~,f' '!."15-espécies ribeirinhas; 

V - à conserva.;:ào t'"' recuperação das margens ribeirinhas degradadas por 
empresas que exploram o leito do rio por meio de dragas ou por outras 
formas; 

VI - ao estímulo à melhoria da qualidade ambiental . das . áreas 
circunvizinhas. 

Parágrafo único - A recuperação e a conservação de que trata o inciso VI 
serão efetuadas concomitantemente com a exploração das margens 
ribeirinhas ou na forma determinada pelo órgão ambiental competente. 

Art. 3°- É proibido na APA do Rio do Machado: 
I - promover ações de desmatamento, drenagem, aterro, obstrução de 

canais e outras que provoquem degradação ambiental o~ descaractet r~zem as 
ecoss.i~tQITICI~ ,..,0 P~C~~. -•;em ~ Quvyo ... .,._ .. -ono::•uluas compens~ .o. las e 
,.,.,;uperação ambiental, incluídas as que resguardem o efe~to estabiliz<:dor da 
cobertura vegetal contra o aparecimento dos pontos suscet1ve1s a erosao; . 

11 _realizar obras que importem ameaça ao equilíbrio ecológico, em espec1al 
""C.::: ~.; u~agagem no leito ou nas margens do rio· ou que atentem contra os 
objetivos referidos no art. 2° desta lei, sem autorização do poder p~blico;_ 

111 - realizar terraplenagem, aterros e demais obras de construçao CIVIl sem 
a adoção das d~·J'ja~ medidas de proteção aos ecossistemas, previamente 
aprovadas pelos Oõ ;c:~i amhientais ou de gestão da APA; . 

IV- empregar heruic1das ou ouu.::« produtos químicos tóxicos numa area de 
150m (cento e cinqüenta metros) das r.~argens dos cursos de água, bem 
como lançar efluentes nesses corpos receptor<>s «em prévio tratamento; 

v_ pescar com utilização de redes, tarrafas, a~madllh<>s_o_u assemelhados. 
Art. 4° _ o Estado se articulará com os mumc1p1os abrangl<la<> pela APA do 

Rio do -Machado para implantação e administração dessa uni<4lde de 
conservação. . . . _ 

Parágrafo único - A APA do Rio do Machado sera genda por orgao 
colegiado criado na forma do regulamento desta. _lei, composto de 
representantes do poder público estadual e dos mumc1p1os envolvidos, d?S 
usuários e de entidades da sociedade civil organizada com sede e atuaçao 
comprovada na bacia hidrográfica. . .. 

Art. 5o _ o descumprimento do disposto no art. 3° desta le1, sem preJu~o da 
responsabilização civil e criminal cabível e da obrigação de reparaçao do 
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dano causado, constitui infração administrativa e sujeita os infratores às 
seguintes penalidades, que poderão ser cumulativas: 

I - embargo da atividade; 
11 -multa diária de até 200 UFIRs (duzentas Unidades Fiscais de Referência 

); 
111 -suspensão da licença de operação. 
Art. 6° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa 

dias. 
Art. 7°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 8° c Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 16 de novembro de 19g9_ 
Elmo Braz, Presidente- Djalma Diniz, relator- Maria Olivia. . 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 310/99 
Comissão de Redação · ' ~-

0 Projeto de Lei n° 310/99, do Deputado Paulo Piau, que declara de 
utilidade pública a Comunidade de Aliança Seryos Mi;msageiros do Amor -
CASEMA -, com sede nó Município 'déViçOsa, foi àprovado 'em turno único, 
sem emenda. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo. a técni?" 
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° 310/99 
· Declara de utilidade pública a Comunidade de Aliança Servos Mensageiros 

do Amor- CASEMA -, com sede no Município de Viçosa. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Comunidade de Aliança 

Servos Mensageiros dÕ Amor- CASEMA -, com sede no Município de Viçosa. 
Art. 2° -Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° ·-Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 11 de novembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente- Maria Olívia, relatora- Marco Régis. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 556/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 556/99, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, que 
declara de utilidade pública a Fanfarra da Escola Estadual Professor Pedro 
Saturnino de Magalhães, com sede no Município de Cabo Verde, foi aprovado 
em turno único, sem emenda . 

L-----------------------------------~ 
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 

legislativa, seja dada à maiéria a forma adequada, nos termos do§ 1° do art. 
268 do Regimento Interno. 

Assim sendo,. o ninamos por . se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de aGordc ro,-, o aiírovado. ,I 

PROJETO DE LEI N° 556/99 
Declara de utilidade pública a Fanfarra da Escola Estadual Professor Pedro 

Saturnino de Magalhães, com sede no Município de Cabo Verde. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Fanfarra da Escola Estadual 

Professor Pedro Saturnino de Magalhães, com sede no Município de Cabo 
Verde. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 11 de novembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente- Marco Régis, relator- Maria Olívia. 

PARECER SOBRE O SUBSTITUTIVO N° 1 AO PROJETO DE LEI N° 40/99 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
De autoria do Deputado José Alves Viana, o projeto de lei em epígrafe visa 

a autorizar a negociação do valor de parcelas remuneratórias dos servidores 
a que se refere a Lei n° 10.470, de 15 de abril de 1991. 

Preliminarmente a Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer pela 
jurici~;-:~· · .. -::•Clalidade e legalidade da matéria. 

:-·".: ...;,_, · .. ~missões de Administração Pública e de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária opinaram favoravelmente à aprovação da matéria. 

Incluído na ordem do dia para discussão e votação em Plenário no 1° turno, 
o projeto recebeu o Substitutivo n° 1, o qual foi encaminhado a esta Comissão 
para receber parecer, nos termos do art.188, § 2°, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição original objetiva autorizar a negociação entre o Poder 

executivo e os ex-servidores da extinta Minascaixa absorvidos pelo Estado, 
pertencentes ao Quadro Especial de Pessoal do Tribunal de Contas do 
Estado, para fins de novo cálculo das parcelas remuneratórias pagas a título 
de vantagem pessoal garantida pela Lei n° 10.470, de 1991. 

Nos termos da proposição. a negociação somente ocorrerá mediante 
renúncia expressa do servidor ao direito sobre que funda a ação ajuizada e 
daquele que renunciar ao direito de, no futuro, ajuizar ações sob o mesmo> 
fundamento. 
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Pretende o Substitutivo n° 1 modificar o texto original tanto no que se refere 

à data de aplicação do disposto no art. 1°, quanto no tocante ao dispositivo 
que exige a renúncia expressa do servidor. 

Por meio do referido substitutivo o novo cálculo seria aplicado 
retroativamente e o pagamento do valor devido ficaria condicionado á 
desistência da ação, mediante acordo nos autos. 

Deixamos de acolher o Substitutivo n° 1 em exame por considerarmos que 
a proposição original, com a redação dada pela Emenda n° 1 ao art. 1°, além 
de buscar atender aos interesses daqueles servidores. também assegura ao 
Estado os meios para que realize a negociação sem prejuízo de sua 
administração. '' ·' ·• .. 

Quanto· à Emenda r,o 2, tarnbém deixamos de acolhê-la uma vez que tem o 
mesmo conteúdo da Emendã n° 1. · · ,. ··u " " Jt. -~ .. ~ ·.' · ' "' ;: 

Por 'oütro" lado,' ajxesentai'nos na cónclusãci a'' Emenda no: 3,"acatândo 
sugêstão dos Deputados Erma no 'Batista!: e Antõnio Carlos 0 Andrada, · 
objetivando preservar o direito dos seryido~es de que trata, a proposição de ir· 
ao Poder Judiciário no caso de descúmprimento do acordo .. · . . - . . 

Em face do exposto, apresentamos a seguinte conclusão. 
· Conclusão 

Opinamos, portanto, pela rejeição do Substitutivo n° 1 e da Emenda n° 2 ao 
Projeto de Lei n° 40/99 e apresentamos a Emenda n° 3 a seguir redigida. 

. EMENDAN°3 
Dê-se ao§ 1° do art. 1° a seguinte redação: 
"Art. 1°- ( ... ) 
§ 1° - Na hipótese de haver o servidor ingressado em juízo para reivindicar 

o recebimento da vantagem, o pagamento do valor devido ficará condicionado 
à renúncia da respectiva ação, mediante acordo nos autos.". 

Sala das Comissões, 17 de novembro de 1999. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator -

Doutor Viana - Arlen Santiago - Chico Rafael - Ermano Batista - Sargento 
Rodrigues. · 

PARECER SOBRE A EMENDA NO 4 E O SUBSTITUTIVO N° 2 AO 
PROJETO DE LEI N° 88/99 

Comissão de Adrniriisiração Pública 
· Relatório 

O projeto de lei em tela; desarquivado a requerimento do Deputado Hely 
Tarqüínio, tem como objetivo autorizar o parcelamento de multas de trânsito 
relativas a infrações cometidas no Estado antes da vigência do novo Código 
de Trânsito Brasileiro, instituído pela Lei Federal n° 9.503, de 23/9/97. 

~~----------------~------------------------------J 
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Cumpridas as formalidades regimentais, foi a proposição distribuída às 

Comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária. 

jJ!.lr;m;e a tramitação, do, projeto em 1 o turno, foram apresentados em 
Plenán;; ;..~~'I' ,.,',•11 ::l_o. Deputado Agostinho Patrús, e o Substitutivo n~ 2, 
do Deputam; p;:,..,;c Piau. ·Assim. sendo, nos termos do art .. 188, § 2", do, 
Regimento Interno, retorna a ,matéria a esta Comissão, para, que. tajs 
proposições recebam parecer. . · . , 1 ... ., ~··< ·•· ·; · 

· · Fundamentação ·~e ••.. , j_. 

A Emenda n° 4, do Deputado· Agostinho Patrús, estabelece. que o. 
proprietário do veículo poderá quitar a multa de trânsito em duas parcelas, 
reduzindo-se, com isso, o prazo previsto no Substitutivo n° 1, que· é de dez 
parcelas, repetindo a redação original do projeto em estudo. Dessa forma, 
entendemos que a regra do projeto é mais benéfica para o. proprietário do 
veículo. Por outro lado, a medida ora apresentada encontra óbice no Código 
de. Trânsito Brasileiro, que, no seu art. 284, estabelece o prazo e os critérios 
para recolhimento do valor da multa·. Em vista de. tais. considerações, como 
medida de prudência, entendemos por bem rejeitar a emenda. 

O Substitutivo n° 2, do Deputado Paulo Piau, de igual modo, encontra 
óbices intransponíveis. Não há como alterar o art. 284 do Código de Trânsito 
Brasileiro, que .prevê desconto de 20% para o proprietário de veículo que 
recolher o valor da multa no prazo de trinta dias. Ademais, caso não seja 
quitada a multa em tal prazo, deverá o seu valor ser corrigido pela UFIR. 
Assim sendo, não há como acolher o substitutivo em análise, visto ser 
impossível a alteração pretendida, haja vista o princípio da hierarquia das 
normas jurídicas e a exclusividade da competência da União para legislar 
acerca da matéria em foco. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, opinamos pela rejeição da Emenda n° 4 e do 

Substitutivo n° 2 ao Projeto de Lei n° 88/99. 
Sala das Comissões, 17 de novembro de 1999. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Doutor Viana, relator - Ermano 

Batista - Chico Rafael - Sebastião Navarro Vieira - Sargento Rodrigues. 
PARECER SOBRE OS SUBSTITUTIVOS N°S 1 E 2 E A EMENDA N° 4 AO 

PROJETO DE LEI W 172/99 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
De autoria do Governador do· Estado, o Projeto de Lei n° 172/99 altera a Lei 

n° 9.381, de 1986, no que se refere á melhoria das condições de trabalho no 
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âmbito da rede estadual de ensino. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 26/3/99, a proposição foi distribuída 
à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade com as Emendas n°s 1 e 2. 

A Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, ao apreciar a 
matéria, concluiu pela aprovação do projeto com a Emenda n° 3, que 
apresentou, rejeitando as Emendas n°s 1 e 2 apresentadas pela Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Esgotado o prazo regimental para ser apreciado pela Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária, o projeto foi incluído em ordem do 
dia, em Plenário;· onde recebeu a Emenda n° 4 e os Substitutivos n°s 1 e 2. 

Agora, aeriieiidã e os substitutivos apresentados vêm a esta Comissão· 
para "receber parecer quanto ao mérito. · · ·· · · c .. 

• · Fúndamentação 
O projeto elimina a possibilidade de se atribuírem aulas em caráter 

facultativo e de se conceder dobra de turno ao professor da rede estadual. 
·Um dos objetivos do projeto está direcionado para a melhoria das condições: 

de desempenho do corpo docente, com reflexos igualmente ·positivos na 
qualidade do trabalho desenvolvido, uma vez que cessa o maior desgaste 
físico do profissional decorrente da ampliação da sua carga horária com o 
magistério de aulas facultativas ou com a prática da dobra de turno. ' 

Por outro lado, a iniciativa permitirá o ingresso de expressivo número de 
profissionais do magistério, cerca de 4.040 novos professores,. que se 
encontram hoje à margem do mercado de trabalho na rede estadual de 
ensino, em virtude da eliminação da possibilidade de que um mesmo 
professor venha a ultrapassar a sua carga horária de trabalho, ministrando 
aulas facultativas ou fazendo a dobra de turno, executando, desse modo, o 
trabalho que poderia ser atribuído a outro profissional. Além disso, o Poder 
Executivo poderá evitar expressivo ônus aos cofres públicos, tendo em vista 
que o professor que assume dobra de turno ou aulas facultativas percebe o 
dobro do seu vencimento básico, sobre o qual incidem todos os direitos e 
vantagens já adquiridos, e mais, por ocasião de sua aposentadoria os 
proventos são calculados sobre o equivalente à maior média qüinqüenal das 
horas de trabalho assumidas. Esses são os fundamentos básicos que 
respaldaram o projeto em análise, de autoria do Governador do Estado, 
conforme se depreende da leitura de sua exposição de motivos. 

Já os Substitutivos n°s 1· e 2, apresentados em Plenário pelos Deputados 
Rogério Correia e Antônio Carlos Andrada, respectivamente, têm por objetivo 
a promoção de concurso público para o preenchimento das vagas que 

~--~------------------------------------~ 
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passarão a existir com a edição da lei. 

O primeiro substitutivo propõe a realização imediata do concurso e prevê 
que o tempo de serviço prestado ao Estado será valorizado em pontos a 
serem definidos nos r editais próprios. Além disso, adentra situações 
relsr:'cnadas com· direitos do professor, sem inovar, posto que as hipóteses 
dt>. .. ct.~cia de cargo estão claramente especificadas no Estatuto do 
Mail\·· • •··•'' "ti<>. ·,o oropor valores que serão considerados nos critérios de 
escÓih~, ~- ._. .;..w•\-~' substituto, o legislador exercita o poder discricionário 
atribuído ao Governador do Estado, poder que só a este é conferido. 

Acrescente-se que o substitutivo focalizado, ao antecipar uma despesa não 
prevista no projeto governamental, com a promoção do concurso público, 
contraria o art. 68, I, da Lei Maior do Estado, bem como o princípio da 
legalidade imposto aos administradores públicos por força do "caput" do art. 
37 da Carta Magna, com a redação que lhe deu a Emenda à Constituição n° 
19. 

Já o Substitutivo n° 2 promove a distribuição das vagas em partes iguais, 
destinadas para os seus atuais detentores e para novas designações, com 
base nas apurações para o exercício do ano 2000, atribui ao órgão central da 
Secretaria de Estado da Educação a competência para conferir o 
levantamento do número de aulas previsto na grade curricular e de turmas 
vagas no Estado e propõe a realização de concurso público somente a partir 
do exercício do ano 2001. Igualmente inoportuno se mostra esse substitutivo, 
pois que incorre nas mesmas falhas já apontadas no anterior. Além, disso, 
está em franca desarmonia com o princípio da eficiência. já que ele busca 
prolongar até o ano 2001 as práticas da dobra de turno e das aulas 
facultativas. cujos efeitos negativos para o desempenho saudável e produtivo 
do trabalhador do magistério já foram destacados no iniciodeste parecer. 

Aos argumentos apresentados, acrescentamos a falta de razoabilidade dos 
substitutivos em tela, uma vez que, se o próprio Chefe do Poder Executivo, 
por entender inoportuno o momento para proceder à realização de concursos 
públicos para suprimento das futuras vagas, não fixou data para a realização 
de concurso, não se mostra razoável que o legislador ordinário o faça, como 
se lhe coubesse o exercício do poder discricionário para isso. 

No que se refere à Emenda n° 4, de autoria do Deputado Rêmolo Aloise, o 
objetivo é assegurar expressamente aos professores em exercício das dobras 
de turno e das aulas facultativas a permanência nessas funções até 31/12/99; 
todavia, a menção expressa do fato não inova quanto à garantia desse direito 
subjetivo dos profissionais já em exercício dessas funções. Na realidade, a 
emenda focalizada se mostra inócua, pois o direito por ela postulado já se 
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encontra assegurado no art. 2° do projeto, ainda que de forma implícita. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela rejeição da Emenda no 4 e dos 

substitutivos n°s 1 e 2, apresentados em Plenário, ao Projeto de Lei no 
172199. 

Sala das Comissões, 17 de novembro de 1999. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Doutor Viana, relator - Chico Rafael 

_ Ermano Batista - Sargento Rodrigues - Sebastião Navarro Vieira - Arlen 
Santiago. · · 

PARECER SOBRE AS EMENDAS DE N°S 1 A 4 AO PROJETO DE LEI No 
89/99' < o . 

Comissão de Adnlinistração' Pública ·'"" 
Relatório 

O projeto de lei em tela, desarquivado ã requerimento do autor, Depu!ido 
Miguel Martini, visa a alterar a Lei no .. 12.919, _de 29 de junho de_1998: que 
dispõe sobre os concursos de ingresso e de remoção nos serviÇOs notana~s e 
de registro, previstos na Lei Federal n° 8.935, de 18 de novembro de 1994. · 

Publicada a matéria no "Diário do Legislativo" e cumpridas as formalidades 
regimentais, foi a proposição distribuída às Comissões de Constituição e 
Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária. 

Durante a tramitação do projeto em 1° turno, foram apresentadas, em 
Plenário, quatro emendas, sendo a de n° 1 do Deputado Luiz Fernando Faria; 
as de n°s 2 e 3. do Deputado Rêmolo Aloise, e a de n° 4, do Deputado Miguel 
Martini. 

Assim sendo. nos termos do art. 188, § 2", do Regimento Interno, retoma o 
projeto a esta Comissão para receber parecer so,bre as emendas 
supracitadas. 

Durante a discussão das proposições em epígrafe, na Comissão, foi 
apresentada proposta de emenda subscrita pelo Deputado Doutor Viana, a 
qual, por nós acatada, passa a integrar este pa.recer. 

Fundamentação 
A Emenda n° 1, do Deputado Luiz Fernando Faria, tem como objetivo 

restringir o âmbito de aplicação do instituto da remoção apena~ àqueles 
candidatos que exerçam atividade idêntica à vaga almejada. Assom sendo, 
não poderão os notários, por exemplo, concorrer às serventias de registro 
vagas. A proposição não merece a nossa acolhida, haja vosta o hmote que 
impõe, especialmente aos candidatos de serventias distintas daquelas_ que 
serão preenchidas por meio do concurso. Somos, portanto, por sua rejeoçao. 

L-----------------------------------~ 
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A Emenda n" 2, do Deputado Rêmolo Aloise, propõe alterações nos critérios 

de admissão no concurso, no que :ange aos candidatos não detentores de 
bacharelado em Direito. Entendemos que a regra já adotada no art. 8° da Lei 
n" 12.919, de 29 de junho de 1998, está em plena sintonia com a Lei Federal 
n" 8.935, de 1994, que institui o benefício tratado na emenda em apreço. 
Assim sendo. por entendermos impróprias as modificações. propostas, 
opinamos pela rejeição da emenda em questão. 

No que se refere à Emenda n" 3,-subscrita pelo autor supracitado, 'também 
entendemos não ser possível acolhê-la. Os títulos nela elencados não se 
coadunam, integralmente, com as necessidades dos serviços notariais e de 
registro. Entendemos que os títulos que apresentamos, mediante o 
substitutivo anexo, sejam os mais apropriados para o concurso de que trata a 
lei em análise. 

Por último, assim como a Emenda n" 2, a Emenda n" 4 propõe alterações 
no texto do art. 8" da Lei n"12.919, de 1998. Reiterando o nosso 
entendimento a respeito do assunto, não vislumbramos a necessidade de se 
alterarem os critérios adotados na lei vigente. Por tais considerações, também 
opinamos pela rejeição da Emenda n" 4. 

No entanto, como forma de solucionar todas as pendências em torno desse 
polêmico assunto envolvendo o concurso público para preenchimento das 
serventias vagas no Estado, apresentamos, na conclusão do nosso parecer, 
o Substitutivo n" 4. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, opinamos pela rejeição das Emendas n"s 1 a 4 e do 

Substitutivo n" 3, apresentados em Plenário, ao Projeto de Lei n" 89/99, e pela 
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n" 4, a seguir redigido. 

SUBSTITUTIVO N" 4 
Altera a Lei n° 12.919, de 29 de junho de 1998, que dispõe sobre os 

concursos de ingresso e de remoção nos serviços notariais e de registro, e dá 
outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1"- O art. 6 o da Lei n° 12.919, de 29 de junho de 1998, passa a vigorar 

acrescido do seguinte parágrafo único: 
"Art. 6"-........................................................................... . 
Parágrafo único - É vedada participação, na Comissão Examinadora, de 

candidatos inscritos no concurso, de seus ascendentes ou descendentes e 
colaterais até o 3° grau, inclusive afins.". 

Art. 2°- Os incisos I e 11 e o§ 1 o do art. 17 da Lei n° 12.919, de 29 de junho 
de 1998, passam a vigorar com a redação que segue, ficando revogados 
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seus incisos 111, IV e V: 

"Ar! 17- ......................................................................... .. 
1 _ t~mpo de serviço prestado como titular ou escrevente em serviço notarial 

ou de registro, atendido o disposto no§ 1"; . _ 
11 _ conclusão de doutorado, mestrado ou outra forma de pos-graduaçao na 

área de direito notarial e registro. . 
§ 1 o - A pontuação máxima atribuída aos títulos de que tr~ta este art1go, 

calculada sobre o total de pontos distribuídos no concurso, sera: 
1 _aos títulos a que se refere o inciso I, 16% (dezesseis por cento), em caso 

de titular, e 8% (oito por cento), em caso de escrevente; 
11- nos casos previstos no inciso 11,4% (quatro por cento).". ·• • 
Art. 3"- Os arts. 16,'28, 29, 32 e 34 da Lei n" 12.919, dE! 29 de junho de 

1998, passam a vigorar-com a segu!nte redação: _ ---- · - _ ·• .. 
"Art. 16 ---As provas, de caráter eliminatório, versarao sobre as matenas 

constantes no edital e abordarão os seguintes temas: 
I - prova teórica: direito notarial e de registro; - _ 
11- prova prática: atividades· técnicas e práticas específicas das 'funções 

notarial e de registro. · ·· 
§ 1°- As provas teórica e prática valerão, respectivamente, 30% (trinta por 

cento) e 70% (setenta por cento) do total de pontos distribuídos no concurso .. 
§ 2"- A prova a que se refere o inciso 11 incluirá atividades específicas a 

serventia na qual existe a vaga, observando-se, para as servent1as notana1s, 
a exigência de temas relativos às atividades notariais e, para as serventias 
registrais, temas relativos às atividades de registro. . . 

§ 3° - Serão atribuídos cem pontos a cada prova, sendo eilm1nado o 
candidato que não conseguir o mínimo de cinqüenta pontos em cada uma. 

§ 4°- À experiência do candidato em exercício como t~tular ~u. como 
escrevente da serventia à qual concorre, desde que pelo penado mm1mo de 
cinco anos, será atribuída pontuação de 20% (vinte por cento), se titular, ou 
10% (dez por cento), se escrevente, ou 5% (cinco ~or cento), se auxilia~._ 

§ 5°- o conhecimento da língua portuguesa sera adotado como cnteno de 
correção das provas escritas, nos termos do editaL 

Art.--28. ~--0~--~~iá;i~~--~~. ~~~-;~i;~;;~~~~: ··i-~d~~~-~d~-ntemente da entrância ou 
da delegação: poderão, no caso previsto no art. 24, candidatar-se a qualquer 
serventia de registro ou de notas do Estado. . . _ 

Art. 29 - O primeiro concurso de ingresso e o pnme1ro de rer:'oçao para 
provimento das vagas existentes no Estado na data de publ1~çao desta _fel 
serão realizados no mesmo dia, nas comarcas respectivas as serventias 

~L-----------------------------~----------~ 
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vagas, sob a direção geral do 2° Vice-Presidente do Tribunal de Justiça, com 
o auxílio dos Diretores dos Foros. 

§ 1° ~Atendido o disposto no 'caput" deste artigo, observar-se-á, para os 
demais concursos, o fixado no art. 7° desta lei. . 

§ 2° - Para o, primeiro ._concurso, serão expedidos dois editais, Se!JdO o 
primeiro para as serventias criadas e não providas a qualquer título, e o 
segundo, para as demais serventias vagas. 

·························································································· '''"" _., 
Art. 32 - Expedido o ato de delegação, em caso de concurso ou nos termos ' 

do art. 31 desta lei, aquele que estiver respondendo pela serventia transrryitirá 
ao empossado toda a documentação que constitua o acervo cartorial, 
compreendendo os livros de escrituração, folhas soltas ou fichas que os 
substituírem, os documentos arquivados, inclusive microfilmes, e, em caso de 
informatização, os programas e bancos de dados que o integrem, a fim de 
permitir a continuidade dos serviços. 

Parágrafo único - Decreto do Poder Executivo disporá sobre: 
a) data e local de transmissão da documentação; 
b) investimentos e outros gastos indenizáveis ao responsável pela 

serventia; 
c) escreventes ou prepostos existentes; 
d) débitos ou pendências relativas à serventia; 
e) demais questões essenciais à transmissão e à continuidade do serviço. 
······································································ 
Art. 34 - Aplicar-se-á às acumulações o disposto no art. 26 da Lei Federal 

8.935, de 18 de novembro de 1994, observado o direito de escolha da 
serventia por parte do titular nessa situação, preenchendo-se as demais por 
concurso.". 

Art. 4°- A Lei n° 12.919, de 29 de junho de 1998, passa a vigorar acrescida 
dos seguintes arts. 36, 37, 38 e 39, passando seus arts. 36 e 37 a vigorar 
como arts. 40 e 41: 

"Art. 36- A realização do concurso fica condicionada à edição de decreto do 
Executivo que disponha sobre as serventias vagas, observado o disposto nas 
Constituições Estadual e Federal e na Lei n° 8.935, de 18 de novembro de 
1994. 

Art. 37 - Fica o Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN-MG -
autorizado a celebrar convênios com os cartórios de registro civil das pessoas 
naturais, com vistas à verificação de autenticidade de documentação relativa 
à transferência de veículos automotores no Estado. 

Parágrafo único - O cartório conveniado se responsabilizará pela 
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autenticidade da documentação do veículo e das partes envolvidas na 
transação. 

Art. 38 - A documentação a que se refere o parágrafo único do artigo 
anterior será encaminhada ao DETRAN-MG no prazo máximo de sete dias 
úteis contados da data de seu recebimento. 

Art. 39 - Constará no termo de convênio o percentual da taxa de 
licenciamento, que não excederá a 30% (trinta por cento), a ser repassado 
aos cartórios.". 

Art. 5°- Acrescente-se o seguinte parágrafo ao artigo 4° da Lei n° 12.919, 
de 29 de junho de 1998: 

"Art. 4°- ··································:··············· 
( ... ) 
§ .... - Na hipótese de concurso público para a serventia que possua 

servidor com estabilidade prevista no art. 19 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, as mesmas somente 
serão providas por concurso público de provas e títulos.". 

Art. 6° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de trinta dias 
contado da data de sua publicação. 

Art. 7°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 8° - Revogam-se disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 17 de novembro de 1999. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Arlen Santiago, relator - Doutor 

Viana - Sebastião Navarro Vieira - Ermano Batista - Sargento Rodrigues (voto 
contrário)- Chico Rafael (voto contrário). 

PARECER SOBRE AS EMENDAS ~S 1 E 2 AO SUBSTITUTIVO N° 1 AO 
PROJETO DE LEI N° 152/99 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria do Deputado Fábio Avelar, o projeto de lei em epígrafe dispõe 
sobre a ampliação do objetivo social da Companhia de Saneamento do 
Estado de Minas Gerais- COPASA-MG. 

Publicada em 20/3/99, a proposição, após o exame das comissões a que foi 
distribuída, foi enviada ao Plenário. Durante a fase de discussão, recebeu as 
Emendas n°s 1 e 2 ao Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de 
Constituição e Justiça. Cabe a esta Comissão emitir parecer sobre elas, nos 
termos do art. 188, § 2°, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
As Emendas n°s 1 e 2, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, têm o objetivo 

de contemplar, no projeto, a hipótese de a COPASA-MG vir também a 
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celebrar convênio com os municípios, em vez de possuir apenas contrato de 
concessão de serviÇo público, conforme, originalmente, está previsto no 
Substitutivo n° 1 . · · 

D: t::Ío, ep:)ssivel, no se~iço público de saneamento básico, que a referida 
emprooa estatal e os municípios se utilizem desse importante instrumento de 
colaboração. Os ... convênios administrativos, segundo ensina o 
administrativista Hely Lopes Meirelles, "são acordos firmados por entidades 
públicas de qualquer espécie, ou entre estas e organizações part-iculares, 
para a realização de objetivos de interesse comum dos partícipes (grifas 
nossos). Convênio é acordo, mas não é contrato. No contrato as partes iêm 
interesses diversos e opostos; no convênio os participes têm interesses 
comuns e coincidentes" ("in" Direito Administrativo Brasileiro", 23• ed., 
Malheiros Editores, pg. 343). 

Com efeito, o saneamento básico, notadamente o abastecimento de água, a 
destinação de esgoto sanitário, a coleta de lixo urbano, a drenagem pluvial e 
o controle de vetores, é, nos termos do disposto no art. 43, 111, da Constituição 
do Estado, uma das funções públicas de interesse comum entre municípios 
limítrofes do mesmo complexo geoeconômico e social. Por outro lado, cabe 
ao Estado assegurar, por órgão do Poder Executivo ou entidade de sua 
administração indireta, a execução dos planos, programas ou projetos 
relacionados com as funções públicas de interesse comum, segundo· o 
constante no art. 46, I, da mesma Carta. Nesse passo, se o saneamento 
básico for objeto de plano diretor elaborado por assembléia metropolitana, o 
instrumento ideal para a consecução dessa função pública de interesse 
comum seria o convênio, por sua própria natureza de instrumento de 
colaboração, e não o contrato administrativo, o qual pressupõe a existência 
de interesses opostos, o que não é o caso. 

Sendo assim, as emendas apresentadas são por demais oportunas, pois 
suprem a omissão do substitutivo nesse particular. 

A Emenda n° 2, de maneira acertada, promove, ainda, uma outra alteração 
na redação do inciso IV do art. 2", do Substitutivo n° 1. Ela retira do texto a 
competência atribuída à COPASA-MG para fixar as tarifas dos serviços 
prestados aos usuários, cabendo a esta entidade, tão-somente, praticá-la em 
conformidade com a política tarifária e as cláusulas do contrato ou do 
convênio. A nova redação do inciso está em conformidade com os preceitos 
elementares do direito público, haja vista que a fixação da tarifa não pode 
fugir à competência do poder concedente do serviço, que, no caso do 
saneamento básico, vem a ser o município. 

Isso posto, as emendas em análise são da maior conveniência . e~. 
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oportunidade, razão pela qual merecem a aprovação dos membros desta 
Casa. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação das Emendas n°s 1 e 2 ao Substitutivo 

n° 1 ao Projeto de Lei n° 152/99. 
Sala das Comissões, 17 de novembro de 1999. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Ermano Batista - Chico Rafael - Arlen Santiago - Sebastião Navarro Vieira -
Doutor Viana. · 

PARECER SOBRE A EMENDA N° 1 AO PROJETO DE LEI N° 301/99 
Comissão de Defesa do Consumidor 

Relatório 
A proposição em tela, do Deputado Pastor George, estabelece condição 

para o comércio de bebida alcoólica no Estado de Minas Gerais. 
Em exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela 

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposta. Posteriormente, foi 
o projeto distribuído a esta Comissão, que emitiu parecer favorável à matéria. 

Por ocasião da discussão em 1° turno, foi apresentada a Emenda n° 1, da 
Deputada Elaine Matozinhos, cabendo a esta Comissão examiná-la, nos 
termos do disposto no § 2° do art. 188 do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Emenda n° 1, objetivando o aprimoramento do projeto original, propõe 

que se faça constar, no rótulo das embalagens de bebidas alcoólicas 
fabricadas ou distribuídas no Estado, além da expressão "Proibida a venda a 
menores de 18 anos", a expressão "O uso imoderado desta bebida faz mal à 
saúde". 

A medida é pertinente, uma vez que vai ao encontro dos interesses de 
todos aqueles que militam não apenas na defesa do consumidor, como 
também na proteção à vida e à saúde das pessoas. A proposta constitui 
efetiva contribuição para as campanhas que objetivam diminuir o consumo 
exagerado de bebida alcoólica, que tantos malefícios tem causado às 
pessoas. 

A matéria já se encontra consolidada no tocante à venda de cigarros, em 
cujas embalagens constam expressões similares, sendo pertinente que o 
mesmo principio seja aplicado relativamente às bebidas, por força de lei, 
conforme consta na proposta em análise . 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação da Emenda n° 1 ao Projeto de 

Lei n° 301/g9 . 
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