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ATAS

ATA DA ga REUNIAO ORDINARIA DA ia SESSAO LEGISLATIVA
EXTRAORDINARIA DA 13a LEGISLATURA, EM 28/1199

Presidência dos Deputados Romeu Queiroz e Ermano Batista
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: 1a Fase (Expediente): Ata -

Correspondência: Oficlo n o 51/99, do Governador do Estado - 21 Fase
(Grande Expediente): - Apresentaçao de Proposiçöes - Comunicaçoes:
Comunicaçâo do Deputado Marcelo Goncalves - Oradores Inscritos:
Discursos dos Deputados Alencar da Silveira Junior, Raul Lima Neto, Geraldo
da Costa Pereira e Carlos Pimenta - 2a Parte (Ordem do Dia): 1a Fase:
Abertura de lnscriçOes - 2a Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussâo e
Votação de Proposiçoes: Requerimento da Deputada Isabel do Nascimento;
aprovaçäo - lnexistëncia de "quorum" qualificado para votação de propostas
de emenda a Constituição - Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei no
2.028/98; aprovação - Questöes de ordem; suspensao e reabertura da
reuniäo - Acordo de Lideranças; Decisão da Presidéncia - Parecer de
Redaçao Final do Projeto de Lei no 2.028/98; aprovação - Votaçao, em turno
(inico, do Projeto de Resoluçâo n o 2.010/98; requerimento do Deputado Raul
Lima Neto; discurso do Deputado Raul Lima Neto; rejeição do requerimento;
verificaçào de votaçâo; questao de ordem; inexisténcia de "quorum" para
votaçao; questöes de ordem; chamada para recomposição de "quorum";
inexisténcia de ntmero regimental para votaçao; prejudicialidade do
requerimento do Deputado Raul Lima Neto - Requerimento do Deputado
Anderson Adauto; deferimento; discurso do Deputado Paulo Pettersen;
questoes de ordem - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Francisco Ramaiho - Ivo José - Maria

Olivia - Adelmo Carneiro Leäo - Agostinho Patrüs - Aliton Vilela - Ajalmar
Silva - Alencar da Silveira Junior - Alvaro Antonio - AmbrOsio Pinto - Anderson
Adauto - Anivaldo Coelho - AntOnio Julio - Antonio Roberto - Arnaldo Penna -
Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Durval
Angelo - Elbe Brandão - Ermano Batista - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo
Nascimento - Hely TarqüInio - Ibrahim Jacob - Isabel do Nascimento - Jorge
Eduardo de Oliveira - José Bonifácio - José Braga - José Militäo - Leonidio
Bouças - Luiz Fernando Faria - Marco Regis - Marcos Helênio - Maria José



Haueisen - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Barbosa - Miguel Martini -
Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Pericles Ferreira - Raul Lima
Neto - Rêrnolo Aloise - Ronaldo Vasconcellos - Sebastiäo Costa - Sebastio
Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Toninho Zeitune - Wanderley Avila -
Wilson Tropia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - As 14hl3min, a lista de

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

11 Parte
i a Fase (Expediente)

Ata
- A Deputada Maria Olivia, 5 3-Secret6ria, nas funcöes de 2 0- Secretário,

procede a leitura da ata da reuniâo anterior, que é aprovada sem restriçoes.
Correspondéncia

- A Deputada Elbe Brandão, 1aSecret6ria "ad hoc", lê a seguinte
correspondéncia: 	

OFiClO N o 51/99
- 0 Oficlo n° 51/99 foi publicado na ediçâo de 30/1/99.

2a Fase (Grande Expediente)
Apresentacâo de Propasicães

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposiçães e a conceder a
palavra aos oradores inscritas para a Grande Expediente.

Comunicacoes
- Nesta oportunidade, é encaminhada a Mesa comunicacão do Deputado

Marcelo Gonçalves.
Oradores I nscritos

• Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Alencar da Silveira JUnior.
• Deputado Alencar da Silveira JUnior* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

companheiros das galerias que nos visitarn hoje, cotegas da imprensa,
telespectadores da TV Assernbléia, para cuja criacão tive a grata satisfaçäo
de trabalhar, TV essa que nos acompanha e que dá condicão a todo mineiro
de fiscalizar as trabalhos desta Casa, principalmente as de Plenário, e
também de acompanhar a atuação dos Deputados.

Na Ultima reunião ordinária desta legislatura, Sr. Presidente, ocupo esta
tribuna para, em primeiro lugar, agradecer a Deus par nos ter ilurninado e nos
dado condicão de fazer urn trabaiho séria dentro desta Casa. Brincamos

muito, mas nos rnornentos necessários temos uma conduta séria. E preciso
levarmos a vida sorrindo, tentando amenizar a sofrimento de cada urn,
tentando compartllhar da amizade de todos.

Gostaria também de agradecer aos campanheiros que estâo nos deixando.
Quero agradecer aos meus campanheiros de partido, coma o Deputada
Ibrahim Jacob, que é urn Deputado brilhante, experiente, e que, durante todo
esse tempo, atuando na Bancada do PDT, nos legou sabedoria e seriedade.

Gostaria de agradecer ao Deputado Raul Lima Neto, da nossa bancada,
que deixa a PTB, corn toda sua sabedoria, reveréncia, corn sua conduta séria,
honesta e grandiosa, sabedor que é das questoes e problemas da nossa
Minas Gerais. Assim, dentro da Bancada do PDT, nos ensinou muito par meio
do seu discurso franca, aberto, pals tern a darn e a sabedoria da pa!avra.
Ninguem, dentro desta Casa, pode se esquecer do grande orador que é a
companheiro Raul Lima Neto, corn quern tive a privilegia de conviver na
Câmara Municipal de Bela Horizonte, quanda fomos vereadares.

Deputada Raul Lima Neto, nesta Casa ficará, além de urn pedaço de V.
Exa., a brilhantismo do seu trabaiho, pals, para canseguir defender sua
posicão, V. Exa. move ate montanhas.

O Deputado Raul Lima Neto (Em aparte)* - Deputado Alencar da Silveira
JUnior, fico muita honrado par ser elagiado par um parlamentar mineiro e par
me despedir deste parlamento. V. Exa. é urn parlamentar do PDT, partido do
qual fiz parte. No entanto, diante da imprensa, da opinião pUblica e, talvez, ate
mesmo diante de S. Exa., a Governador, e de alguns jornalistas,
especialrnente aqueles do CEPO, que insistem em interpretar coma querem
as minhas palavras, fica parecendo que a minha atitude sempre foi volUvel,
por rnudar muita de partida. No entanta, V. Exa. sabe que não. Eu pertencia
ao PMN, mas tive de sair, depois de conversar corn a Celso Brant, porque era
exacerbada a filosofia nacionalista, que ultrapassava toda a candicão de
conceder ao nassa Pais a modernidade, nãa havia espaco para a dialogo.
Tive de sair do PTB par uma série de motivos serlissimos, que V. Exa.
conhece. Naquela época, tivemos ate denUncias. Sabia que nãa seria eleito,
porque a parcela do segmenta batista que vata em mim näa é a mesma que
vota no João Leite, que é urna parcela mais popular, coma a parcela mais
intelectual que vata no Gilmar Machado. Tive de sair do PDT, porque eu sO
poderia encaminhar ou discutir qualquer projeto corn a anuência da Iiderança
do partida.

Naquela época eu já havia aberto opasicäa sisternática ao Governo
Azeredo, recusando-me a receber todas as verbas de subvencOes,
arnbu!áncias, porque eu entendia que era urna forma de barganha. E a PDT,
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pela sua lideranca, toihia-me de usar a palavra, direito este me concedido
pelo Regimento Interno. Fiz então urn jurarnento, V. Exa. é testemunha, de
que apOs a eleicão eu sairia do PDT. Tinha que cumprir. Sendo eleito ou näo
sairia irnediatarnente. Entretanto, o companheirisrno, a arnizade de V. Exas., a
vocacão que percebo em cada urn dos senhores jamais serão esquecidos,
Alencar. Saiba que você tern urn amigo que agradece por ser citado em seu
discurso.

o Deputado Alencar da Silveira JUnior - Sr. Presidente, completando,
graças a Deus sou politico ha 12 anos e não tenho urn inirnigo. Hoje, nesta
Ultima reunião ordinária, sinto por aqueles que vão nos deixar e vejo também
horizontes novos naqueles que estão chegando. Deputado Raul Lima Neto,
que Deus ilumine seus caminhos. Deputado Ibrahim Jacob, que Deus ilu mine
seus caminhos, corn toda sua sabedoria e sua conduta séria que teve dentro
desta Casa. Aqui tambérn posso citar outros cornpanheiros que irão nos
deixar: Cornpanheiro Ramaiho, sernpre urn grande amigo; companheiro
Wilson Trópia, corn sua sabedoria; companheiro Arnaldo Penna, grande
professor, grande amigo; Sebastião Helvécio, que também nos deixa; amigos
do PT que nos deixam nessa legislatura. Tenho certeza de que a vida é curta,
ou melhor, a vida é longa, e uma hora ainda varnos nos encontrar. Nós que
temos o ideal de servir, que trabalhamos para servir a todos os rnineiros,
porque foi corn esse propOsito que entramos na poiltica, uma hora ou outra
estarernos nos encontrando. Fica aqul tarnbérn o trabalho deste Deputado e
seu gabinete aberto para esse convIvio. Estaremos sempre de portas abertas
para receber todos os senhores. Coloco-me a disposiçäo de todos os amigos.
Quatro anos de convivio nào são quatro dias nern quatro horas. Tivemos a
oportunidade de conviver muito rnais corn vários colegas aqui do que corn
familiares prOxirnos, corn pai, rnàe ou irrnãos. Nesta oportunidade gostaria
tambérn de desejar urn born trabatho ao Deputado Rorneu Queiroz, neste
momento que se inicia uma nova vida. Já tive a oportunidade de fazer essas
colocacoes. E urna pessoa que, desde que entrei para a politica, desde a
Câmara Municipal, sempre foi urn hornern que trabalhou muito para todos os
rnineiros, por esta Casa, que hoje está entre as meihores Casas de todo o
Brasil, urna Casa que tern e dá as melhores condicöes de trabalho a todos os
Deputados e que tern meihores condiçaes de servir e trabaihar pelo povo
mineiro. Agradecemos ao Deputado Rorneu Queiroz. Isso tudo é porque o
tivemos a frente da Mesa desta Casa por duas vezes, durante duas
legislaturas.

o Deputado Rorneu Queiroz, leve nosso abraço. Pode ter certeza de que
não apenas eu, rnas todos os funcionários desta Casa sentirão a falta de V.

Exa, que sernpre brilhou nesta Casa, sempre foi urn sábio, urn grande mentor
e, acirna de tudo, urn grande amigo. Nas horas mais dificeis desta Casa, para
qualquer urn dos Srs. Deputados, V. Exa., o amigo, sempre esteve presente.
Pode ter certeza de que estarernos aqui em Belo Horizonte, torcendo para o
born trabaiho de V. Exa. em Brasilia. Que V. Exa. consiga em Brasilia toda a
liderança que conseguiu em nossa Minas Gerais. Tenho certeza de que urn
dia os mineiros saberão reconhecer a Iiderança, o trabalho, a seriedade e o
comprornetimento que V. Exa. tern corn a sociedade mineira e V. Exa. estará
galgando cargos maiores. Muito obrigado a todos. Aqueles que vão nos
deixar e aos que vão continuar a partir do prOxirno mês, gostaria de desejar
saUde e paz para todos.

Vejo o companheiro Ajalmar, amigo, companheiro, que deixa esta Casa,
mas, sem dUvida nenhuma, tanto ele corno o Pericles, que liderou o Governo
passado, deixam esta Casa corn o dever cumprido. Podem não ter o
reconhecimento daqueles que eles defendiarn aqui dentro, mas nOs, Os
cornpanheiros Deputados, sabernos que cumprirarn o dever. Companheiro
Ajalmar, que Deus o proteja nessa nova carninhada. Muito obrigado a todos e
que Deus continue nos protegendo. Muito obrigado.

* - Sern revisäo do orador.
• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Raul Lima Neto.
• Deputado Raul Lima Neto* - Sr. Presidente, Deputado Romeu Queiroz,

Srs. Deputados, ate que enfim, graças a Deus, estamos dando a todos os
Deputados a esperanca de ja não ter de ouvir este parlamentar, que tantas
vezes fez parte desta tribuna. Não para me desculpar, rnas para me explicar,
é que digo que, se assim o fiz, senhores, é porque tenho a conviccão
absoluta de que este Poder é o poder da palavra. E a palavra é o maior poder
que existe. V. Exa., Deputado Rorneu Queiroz, V. Exas., Srs. Deputados,
podem ter convicçâo absoluta de que sem o poder da palavra, näo
haverIarnos de existir sequer, não existiriamos, não haveria o rnundo, não
haveria a terra, nào haveria nada, porque diz o livro rnais verossImil, mais
incontestável, mais antigo, mais puro, que "no princIpio era a Palavra, e a
Palavra estava corn Deus e a Palavra era Deus"; que todas as coisas foram
feitas pela palavra, que a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito pela
palavra. Mas o mundo não entendeu. E a Palavra se fez came e habitou entre
nôs cheia de gloria e de majestade. 0 princIpio era o Verbo, no latirn, o
"logos", no grego.

A palavra é tao séria, Deputado, rnas tao séria, companheiro, que o Verbo
Eterno disse, certa feita, que haverá um juIzo final e que nOs, os homens que
temos essa prerrogativa que nenhum outro ser da terra tern, de ter a palavra,



o pensarnento, a inteligéncia, a Indus legeris", a capacidade de ler por dentro
e falar, serernos julgados por cada palavra frIvola que proferirmos.

Graças a Deus, a Palavra se fez came, no rnistério incompreensIvel para a
razào humana, porque nem Os ceus podem conter a Deus. Davi diz no Salmo
139: "Se subo no mais alto céu, 16 estais. Se desco ao mais profundo abismo,
Ia tambérn Vós estais." Salomäo, quando construiu aquela casa mais
suntuosa, aquele palácio mais suntuoso que todos Os outros, tendo
conhecimento e sabedoria, disse apenas para representar, porque, se nern os
céus podem conter a Deus, quanto mais uma casa feita por rnãos hurnanas.
Mas Deus, na sua plenitude, o Verbo, porque nele estava contida a plenitude
da divindade: Deus e Pai, e Filho e é Espirito Santo, foi contido no ventre de
uma muiher, de urna mae, de urna virgem, que concebeu e deu a luz o Filho
do Altissimo, Jesus Cristo, a Palavra.

Gracas a Deus, nurna cruz, no Calvário, Sr. presidente, Ele deu a sua vida
por nós, Ele perdoou os nossos pecados, desrnanchou aquilo que nos
condenava, especialmente, as nossas palavras. Porque a palavra é eterna. V.
Exa. sabia disso?

0 tempo passa, os mandatos passam, mas as palavras não passam. Ou
elas ficam gravadas, nos gravadores da Assembléia, nos anais da Casa, ou
elas ficam gravadas na eternidade, porque está provado cientificamente que a
propagaçao das ondas sonoras são indestrutiveis, elas sobern para algum
lugar no espaco sideral. Urn dia, no juIzo de Deus, todas as palavras serão
apresentadas. Mas gracas a Deus, na cruz do Calvário, o Verbo pagou a
dIvida que tInhamos para corn Deus e desmanchou todos os nossos delitos e
pecados, morrendo em nosso lugar, sendo Rei, sendo Deus. F,
ressuscitando, nos legou a vida eterna e a condicäo de termos uma vida nova
e de termos palavras de vida eterna.

E corn vigilância que agradeco a Deus. Terrnino este meu mandato, esta
ültima participação, agradecendo a Deus o privilégio de ter tido cada urn dos
senhores corno meus companheiros e poder ter entendido que os senhores,
no rnInirno, tern motivos para que eu, no decorrer da minha vida, tenha
gratidao para corn todos os senhores, ate pelo fato de me terem suportado,
porque acho que ha horas em que é difIcil suportar-me. Mas como Deus nos
suporta, e corn arnor, os senhores tarnbém assim o fizerarn.

Houve mornentos em que usei esta paiavra para fazer oposicão, corno fiz
ontern, por exernp!o, oposição a que se aprovassem as contas de 1997 do
Governador Eduardo Azeredo. Depois fiquei pensando no que o Deputado
Rorneu Queiroz havia me pedido: "Deputado Raul, vamos aprovar as contas
do Governador, ele 6 rneu amigo". 0 modo como o Presidente me pediu, foi

tao sensIvel, tao bonito e tao politico, tao natural, tao cornpreensivel - e esta é
urna Casa de negociaçöes -, que ele quase me convence o coração.

Mas, foi naquele mornento que me deparei corn a responsabilidade de
saber que aqueles que são revestidos de autoridade também serão
revestidos de maior juIzo e de que responderei a Deus pelas decisöes que
torno aqui depois de examinar esse projeto, de 16-lo e ver que ele é tao
inconsistente, tao duvidoso, tao cheio de transgressôes a lei. 0 Tribunal de
Contas, nobres Deputados, tambérn aprovou as contas do Prefeito de João
Pinheiro corn ressalvas. Acontece que, mais tarde, esse Prefeito fol cassado
e ficou constatado que ele roubou o dinheiro pUblico, que construiu obras que
jarnais existiram. 0 mesmo aconteceu corn o Prefeito de Trés Marias. A
Promotoria sabe disso. E o Tribunal de Contas aprovou, as vezes, ate por
pressao potitica, rnas aprovou corn ressalvas. Como ele aprovou corn
ressalvas e rnais tarde a história provou que estava certo, não P0550 aprovar
também as contas do Governador cheias de ressalvas, algurnas sublinhadas,
dizendo que o BEMGE estava sendo colocado em sérias dificudades. Mais
tarde ele seria privatizado sern a prestaçao de contas cabiveis, sern a
inforrnaçao de para onde foi todo o dinheiro, deixando o Estado numa
situaçäo tao delicada, que o nosso atual Governador nao teve outra opcão
senão a de pedir moratOria.

Para não ser injusto ate corn o Governo que está al, não posso aprovar
essas contas. Mas nào foi para isso que subi a esta tribuna, e sim para
agradecer a todos os Deputados pelos momentos que estivemos juntos, pela
paciência, pelo cornpanheirismo, para dizer que compreendo a situaçäo de
cada urn. 0 que estamos precisando neste Pals não é a mudança de hornens
em nosso parlamento, mas a mudança nos homens que estão nele. Não é
mudar para outros Deputados, porque não existe urn hornem mais honesto
que o outro. Na verdade, o Profeta Jerernias disse que o coração do hornem
é desesperadamente corrupto e, as vezes, se não tornar cuidado, ele vacua,
como Adão vacilou. Ele prornete a liberdade, rnas é escravo da corrupçao. E
muito dificil perrnanecer ereto, correto, se as fôrrnas existem ern formas tao
deforrnadas como a nossa. Mas tenho absoluta convicção de que o Verbo é
eterno, que corneçou os seus sinais transformando a água em vinho pela
palavra e transforrna cada coração. Pelo convivio que ternos uns corn os
outros transforrnarno-nos dia a dia. E este parlamento mineiro tern condicao
de em 1999, na prOxima legislatura, ser muito rnelhor do que na legislatura
que passou, da qual fiz parte. Conheço o rneu coracao, não conheço o vosso
coração. E, conhecendo o meu coraçao, e não o do rneu Presidente, julgo
que, se nào fosse a graça de Deus, estaria destruido ha muito tempo. 0
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coraçao do meu Presidente talvez seja bern meihor do que o meu. Porque,
nâo fosse a graca e a misericOrdia de Deus, que me levantou e que me
colocou em certas posicöes de escolher, de tornar decisöes, ha quanto tempo
nâo estaria sucumbindo? Mas, se Aquele que transformou meu coração
porque foi misericordioso comigo, é vivo e existe, pode dar ao coraçâo do
meu Presidente, como ao coraçáo de cada urn dos Deputados, tamanha
capacidade poiltica. Porque reconheco nos senhores, as vezes, muito mais
capacidade, muito mais condicáo e muito mais prudência do que em mirn. Os
senhores säo parlamentares exemplares e espero que sejam instrumento nas
mãos de Deus para a mudanca do Pais. 0 Brasil pode mudar; basta que se
mude o homem, basta que se mude o coração do homem. 0 coração do
homern so muda em contato corn a palavra, corn Deus e corn tudo aquilo que
pode transformar o coração de qualquer ser hurnano.

O Deputado Miguel Martini (Em aparte)* - E corn muita honra que faro este
aparte e agradeco para reafirmar o que V. Exa. está dizendo. A vida é urn
grande aprendizado. Ninguérn é tao sábio que não tenha o que aprender;
ninguém é tao rico que não tenha o que receber; e ninguérn é tao pobre que
não tenha o que doar. Acho que a convivência corn V. Exa. nesta Casa nos
ensinou muita coisa. Particularmente, desse convIvio, pude aprender muito a
respeito da fé e da prápria palavra de Deus, conhecedor que V. Exa. dela é.
Senti-me muito honrado por essa convivência - e tenho certeza de que essa
convivência continuará.

O desejo que V. Exa. tern no seu coracäo de urna mudanca na sociedade,
isso passa para todos nós. Aqueles que podern ser instrumento para essa
transformaçao, certamente iräo se lembrar do grande anseio que está e que
continuará no seu coração. A partir desse exemplo e desse ensinamento,
todos conseguiremos, corn certeza, colocar essa transformaçao em prática -
rnelhorando pouco a pouco. Esse processo de transformaçao da nossa
sociedade deve ser seguido. Sabemos que precisamos mudar muito.
Concordo corn V. Exa.: so teremos urn rnundo novo, se tivermos homens
novos e sO é possivel haver hornens novos, se nascerrnos de novo. Muito
obrigado.

O Deputado Raul Lima Neto - Quando falamos nesses homens novos, não
se trata de mudanca dos homens, rnas sim na mudança do prOprio hornem,
do próprio interior de cada hornem. Essa rnudança começa no rnornento em
que ternos urn encontro corn Jesus Cristo, corn a verdade. Ele veio buscar e
salvar aquele que está perdido. Como rnudou Zaqueu, como rnudou cada urn
daqueles apostolos, como transforrnou a minha vida, porque sei o que era e
sei o que sou. E transforrna a cada urn de nOs. Tenho a conviccão, e estarei

orando - é 0 rninirno que posso fazer - para que o parlarnento rnineiro, 0
Governo do nosso Estado e o do nosso Pais sejarn totalmente conduzidos
por hornens que tenham a dependéncia de Deus. A dependência da verdade,
porque so a verdade liberta. Esperamos que os nossos jornalistas nào sejam
comprornissados corn os salários que recebem de instituiçöes, mas que
sejam livres pela verdade e possam curnprir sua funcao pela palavra escrita,
levando o ternor do Senhor e a sabedoria aos politicos que podem
transformar a sociedade mineira. Agradeço a todos Os senhores por esses
quatro anos de paciência que tiveram cornigo. Muito obrigado.

* - Sern revisão do orador.
O Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Geraldo da Costa Pereira.
O Deputado Geraldo da Costa Pereira* - Sr. Presidente, Mesa Diretora, Srs.

Deputados, Sras. Deputadas, amigos das galerias, que nos honram corn sua
presença nesta Casa, meu conterrâneo, Sr. Luiz Fernando de Sousa, ex-
Prefeito de DivinOpolis, sernpre presente nesta Casa, corn sua arnizade e sua
dedicaçao; sendo urn parlamentar anônimo, sua presença nos envaidece;
Minas sinaliza o perigo que a situacäo econômica nacional representa para 0
cidadão brasileiro, através da voz ousada do Governador Itamar Franco.

As atitudes do Governador, ao contrário do que prega o Chefe da Nacão,
Fernando Henrique Cardoso, são de sábia responsabilidade. Minas está
sendo governada por urn grande Presidente da Repüblica. Esta é a diferença
da nossa história, e, daqui a algurn tempo, todo o Brasil ira reconhecer esta
verdade. Não vai ser fácil para o Planalto ignorar a dignidade de Minas e a
farna de ser inteligente em encontrar novas solucöes através do
entendirnento. Seguindo o exernplo do Palácio da Liberdade, estou aqui em
norne da negociação, do progresso de rninha cidade, de minha região, oeste
de Minas.

A Regiao Oeste de Minas possui 380 mil eleitores. A cidade de Divinópolis,
120 mu. Esse eleitorado deu a vitOria ao Governador Itamar Franco, no 1 0 e
no 20 turnos. Fui eu o ünico candidato a Deputado Estadual a apoiá-lo, tendo
concorrido corn rnais dez candidatos na minha cidade.

Quando em visita a nossa querida DivinOpolis, o Governador em carnpanha
deu dernonstraçao especial de atencão ao municipio, enchendo de
expectativa toda a cidade, que se encontra sern representatividade desde o
Governo anterior. DivinOpolis precisa retomar o seu desenvolvimento. No
atual mornento, não devo me valer de modéstia. Sou o legItimo representante
do municIplo na esfera estadual. Os fatos me credenciarn a fazer tal
afirrnaçao. Sou politico de urn so partido. A fidelidade ao PMDB já alcanca 30
anos. Presto serviços nesta Casa ha 20 anos. A lista de obras conternplando
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a região abrange todos os setores essenciais. Sou cidadão honorário de 22
municipios, que tenho a honra de representar. Corn muita honra, participei,
nesta Casa, Sr. Presidente, Srs. Deputados, da Mesa Diretora. Exerci cargo
de LIder, e de Vice-Lider. Hoje me despeco, corn muita alegria, desta
legislatura. Quero cumprirnentar a todos, especialmente o nosso querido
Deputado Romeu Queiroz, Presidente pela segunda vez, por seu trabaiho,
sua dedicacâo, sua marcante personalidade e, acima de tudo, pela grande
arnizade que dedica a todos os Deputados. Por todos estes motivos, ele
dirigiu esta Casa nesses oito anos. E temos nele, como Deputado Federal,
uma esperanca muito grande. Ira representar uma nova geracäo de politicos
honrados e dedicados. Minas Gerais confia nos colegas que aqui irão
permanecer. Realmente, merecern e trabalharam para isso. Minas espera,
junto corn o Governador Itamar Franco, fazer urn excelente governo para os
mineiros.

De minha parte, ericerrando esta despedida, quero deixar o meu apoio a
todos e Ihes desejar felicidades na nova legislatura. 0 Governo precisa,
principalmente neste mornento, de fiéis aliados, de postura Unica e decisiva, a
exemplo do próprio Governador. Por isso, declaro meu apoio a sabedoria
polItica de Itamar Franco e, como porta-voz de Divinopolis e da Regiao Oeste,
faco urn apelo: precisamos retornar o veio natural do progresso. Fica o meu
abraco, desejando a todos, mais uma vez, muitas felicidades. Muito obrigado.

* - Sern revisão do orador.
• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.
• Deputado Carlos Pimenta* - Exrno. Sr. Presidente, Deputado Rorneu

Queiroz, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, irnprensa, senhoras e senhores;
de fato, hoje se realiza a Ultirna reuniâo desta Casa, nesta legislatura. Foram
quatro anos de trabalho, de avanco e de conquista. E eu gostaria de
agradecer a cada colega a oportunidade da convivéncia, do diálogo, de
apresentar e debater as nossas idéias e de conseguir conquistas irnportantes
para todo o Estado de Minas Gerais.

Como Deputado de uma região pobre - ou rnelhor, de uma região rica, mas
que ainda não consegulu ter os investimentos necessários ao seu pleno
desenvolvimento -, que é a Regiäo Norte de Minas, que eu e outros colegas
representamos corn muita honra, quero dizer, juntamente corn os Deputados
que representam a região do Jequitinhonha, que, gracas a Deus, tivernos urn
avanço muito grande. Se cornpararrnos a situacão dessas regiöes ha quatro
anos corn a de hoje, observaremos que muitas estradas foram percorridas,
muitas lutas foram travadas e muitas vitOrias foram conseguidas, gracas a
persisténcia nossa e de outros colegas, nesta tribuna, nas secretarias, junto
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ao Governador do Estado, aos Secretários e ern Brasilia. Por isso rnesmo,
tivemos a oportunidade de colaborar urn pouco corn as rnodificaçOes que
acontecerarn. Foram projetos importantes, corno o Projeto Nordeste, na area
da saUde, feito em parceria do Governo Federal corn o Governo do Estado, o
qual proporcionou a reforma, a ampliaçao e a construção de vários hospitais.
No setor educacional, tivernos o aperfeiçoamento dos professores e a
construção de várias escolas. Ha, tambérn, o Projeto de Apoio ao Produtor
Rural - PAP -, que trouxe beneficios a rnais de duas mil associaçöes,
levando-Ihes agua potável, consertando as estradas, construindo fabriquetas
de farinha e de doce-de-leite, prornovendo o desenvolvimento e,
efetivarnente, tirando a pobreza daquela regiäo.

Nos próxirnos quatro anos, terei, delegado pelo povo de Minas Gerais, rnais
urn rnandato a cumprir, e esperamos poder continuar nesta caminhada de
conquista, de progresso e de desenvolvimento. Para tanto, é necessário que
o Governo do Estado, apesar de todas as dificuldades, dê continuidade a
esses projetos para o Norte de Minas, o Jequitinhonha e o Noroeste,
atendendo as farnIlias, principalmente na parte social, dando oportunidade as
nossas crianças de terern escola e a nosso povo de ter mais saUde. E por
isso mesrno que temos certeza absoluta de que, corn o trabalho coordenado
e sincronizado dos Deputados, poderernos conseguir que esses projetos
tenham continuidade.

Mesrno corn tanta conquista, ainda existern 53 cidades na rninha região,
entre 102, que nâo tern sequer hospital, nâo podern fazer atendimento básico
na area da saüde. Por isso mesrno, a continuidade é premente, é importante,
deve existir. Esta Casa sempre esteve aberta a todos os segrnentos da
comunidade, porque e a Casa da discussão, é a caixa de ressonância dos
problernas de Minas Gerais, e isso é importante. E o Onico Poder que tern as
portas abertas, onde a populaçao pode chegar aos Deputados e as
cornissães e expor os seus problernas, fazer as suas reivindicaçoes. Agora
rnesrno, estarnos observando rnais urn ato civico da dernocracia, urn exernplo
de democracia de portas abertas, corn alguns ex-funcionários da
PRODEMGE, que estäo hoje, corn muita justiça, corn todo o direito, fazendo
as suas reivindicaçoes, através do contato direto corn os parlarnentares,
solicitando intervençäo desta Casa. Estâo reivindicando sua perrnanência no
ernprego. Tive a oportunidade de conversar rapidarnente corn alguns deles, e
relataram-me que, infelizrnente, iniciou-se, naquele Orgäo, urn processo de
dernissâo sem urn critério técnico, pois estão sendo dernitidas pessoas que
estão ali h6 10, 20 anos.

Sabernos, Srs. Deputados, que toda rnudança de governo pressupöe
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rnudanças. Alguern tern de deixar o seu lugar, o seu emprego, priricipalmente
se é urna colocaçao poiltica, de confianca, pois isso faz parte do jogo
democrático, a fim de que outras pessoas, de igual cornpetência, possam
assumir esses lugares. Todos entendemos isso, pois é o que acontece,
inclusive, nesta Casa; nâo entendemos - e fazemos urn apelo, é necessário
que a façamos - quando observarnos que essas pessoas estavam
acostumadas, ao lorigo de tantos anos, a passar indiferentemente pelos
problemas politicos, pelas posicöes politicas, e a continuar a construir,
tecnicamente, de forma extremamente importante, a modernidade do nosso
Estado. A PRODEMGE é urn ôrgäo importante. Gostarlamos que essas
reivindicacöes sejam acatadas pelos parlamentares de todos os partidos e
pelo PT, que, ha tantos e tantos anos, historicarnente, tern levantado a
bandeira ern favor do funcionário pUblico, independentemente do seu grau,
lutando para que ele tenha a sua dignidade respeitada e o seu emprego
assegurado. Fazemos urn apelo ao PMDB, que é urn partido de tradicao
histOrica, de hornens da envergadura do Dr. Jorge Eduardo e de outros
companheiros; fazemos urn apelo ao nosso Presidente, ao Deputado Raul
Lima Neto, a Deputada Maria José Haueisen, e a cada urn dos senhores,
para que possarnos unir nossos esforços, não no sentido de faze-los voltar ao
emprego, porque isso nào nos cabe, nâo ternos essa forca, mas para levar as
comissöes temáticas, como a de Direitos e Garantias Fundamentals, a firn de
que possamos fazer corn que nossa voz chegue ao Sr. Governador,
solicitando que, se foram feitas dernissöes polIticas, que elas sejam revistas,
pals, afinal de contas, foi essa urna das propostas do Governador Itamar
Franco durante a sua caminhada rumo ao Palácio da Liberdade. Queremos
que a justica seja de fato restabelecida, queremos que esta Casa esteja
sernpre corn suas portas abertas, porque no momenta em que uma porta do
Poder Legislativo for fechada, estaremos diante de urna séria ameaca da
democracia, da liberdade, da livre expressão de direito.

Encerro meu pronunciamento, colocando-me a inteira disposicâo dos
senhores e de qualquer cidadão ou funcionário püblico que se sentir
injusticado e ultrajado em seus mais lidimos direitos.

Eu, meu partido e todos as outros que tern assento nesta Casa estamos a
servico dos senhores e vamos, como verdadeiros porta-vozes, encaminhar
suas reivindicacöes. Trabaiharemos para que esta Casa não permita, em
momenta nenhurn, que se cometa injustica contra qualquer cidadão do
Estado de Minas Gerais.

Estamos vivendo momentos dificeis. 0 desemprego está batendo as
nossas portas, em todos as setores. Segundo os 61timos dados, de novembro
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a janeiro, a Indice de desemprego, em Minas, alcançou a patarnar de quase
13%. E isso, entre familias que dependem do salário honrado e suado que
ganham; e issa, entre famIlias que precisarn que seu chefe continue no
emprego, para que possam manter as flihos na escoia e a alimento na mesa.

Receba, pois, povo mineiro, o abraco desta Casa, e esteja certo de que o
Poder Legislativo estará sempre de prontidâo e firme, em favor da verdade,
da liberdade e da democracia. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
2a Parte (Ordem do Dia)

1a Fase
Abertura de Inscriçoes

o Sr. Presidente - Não havendo autros oradores inscritos, a Presidéncia
passa a 2a Parte da reuniâo, corn a 1a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo as comunicacoes da Presidência e de Deputados e a
apreciaçâo de pareceres e de requerimentos. Estäo abertas as inscriçöes
para a Grande Expediente da próxima reunião.

2' Fase
o Sr. Presidente - Não havendo matéria a ser apreciada na 1a Fase, a

Presidéncia passa a 2a Fase da Ordem do Dia, corn a discussâo e a votaçao
da rnatéria constarite na pauta.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que, tendo em vista Acordo de

Lideranças assinado pela tatalidade dos Lideres corn assento nesta Casa, faz
retirar da pauta da reuniäo a Projeto de Lei n o 1 .194/97.

Discussão e Votaçao de Proposiçoes
Acordo de Lideranças

O Sr. Presidente - Requerimento da Deputada Isabel do Nascimento,
apoiado pela totalidade dos Lideres corn assento nesta Casa, solicitando a
inversäo da pauta da reuniäo, de modo que a Projeto de Lei n o 2.028/98 seja
apreciado antes do Projeto de Resouçao n o 2.010/98. Em votação. Os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.)
Aprovado. A Presidëncia verifica, de piano, que nào ha 'quorum" qualificado
para votaçâo de propostas de emeridas a Constituiçao, mas que a ha para
apreciaçao das demais matérias da pauta. Assim, passa a apreciação das
matérias seguintes.

Discussâo, em 20 turno, do Projeto de Lei no 2.028/98, da Deputada Isabel
do Nascimento, que cria a Serviço de Orientaçao Psicopedagogica nas
escolas da rede pUblica estadual. A Comissâo de Justiça conciul pela
constitucionalidade do projeto. As Comissöes de Educaçao e de Fiscaiizaçao
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Financeira opinarn por sua aprovação. Em discussâo, 0 projeto. Não ha
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Os Deputados que o
aprovam perrnanecarn como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. A Comissão
de Redacão.

Questães de Ordem
0 Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, levantel, nesta Casa, certa

ocasião, urna questâo de ordem, que ate hoje - Ultima reuniäo da sessâo
legislativa extraordinária - näo foi respondida.

A dita questão de ordem trata de urn projeto deste Deputado, que dispöe
sobre o direito de cada cidadão brasileiro residente no Estado de Minas
Gerais ter sua empresa de ônibus intermunicipal, desde que, para cada dois
ônibus, tiver urn de reserva. Isso acabaria corn o rnonopOlio dos cartéis do
transporte coletivo, que impingem aos passageiros de ônibus a situacão de
terem de viajar nurna posição muito incôrnoda, em ânibus de napa, apertados,
sern banheiro, e ainda terem de pagar para usar os banheiros nas estaçöes
rodoviárias.

Depois de protocolado esse projeto, V. Exa. me pediu, em seu gabinete,
juntamente corn o Corregedor Ermano Batista, que o retirasse de pauta.
Respondi-Ihe que não poderia fazer isso, porque havia pessoas que já o
conheciam, rnas que ele poderia vir a Plenário e, aqui, V. Exa. trabaiharia
para que fosse rejeitado. Eu näo iria discuti-lo, mas apenas encaminhá-lo e
trabaihar nos bastidores.

Mas o fato é que o projeto desapareceu, surniu, nao veio a Plenário, depois
de ter sido protocolado no cornputador. Hoje e o ültimo dia. Encarninhei urn
requenimento a Mesa e ao Corregedor, pedindo resposta, porque isso nâo
pode ocorrer num panlamento. De todo o coracâo, ate perdôo a este
panlamento, mas preciso de uma resposta de V. Exa. sobre essa questão de
ordern levantada ou de urn pedido de perdâo por parte da Mesa, por não
saber como encontrá-lo.

A verdade é que o que passa no coracão de todos é que o
desaparecimento do projeto fol proposital, porque ameaca urn cartel terrive!,
que é o do transporte coletivo, o qua] tern corrompido - e como tern
corrornpido - os Poderes capazes de rnudar o Pals: o Judiciário, o Executivo e
o Legislativo.

For favor, gostaria de ouvir tambérn a resposta do Corregedor, porque näo
me foi dada nenhurna resposta, e essa questão de ordem é de suma
importância. Não podern desaparecer projetos de Deputados desta Casa.
Durante todo esse perlodo, tivernos mais de 10 projetos aprovados, mais de 7
sancionados e regulamentados. Alias, V. Exa. tern o prazo ate arnanhã -
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parece-me - para prornulgar urna outra proposta de ernenda a Constituição.
Mas sobre esse assunto Ievantarei outra questâo de ordern posteniorrnente.

Agora, gostaria apenas que essa primeira questão de ordem me fosse, por
favor, respondida, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao ilustre Deputado Raul Lima
Neto que o projeto a que se referiu não desapareceu, apenas se encontra de
posse do Corregedor desta Casa, atendendo a solicitação feita por V. Exa.

O Deputado Raul Lima Neto - Na verdade, o projeto desapareceu. A Dora,
grande funcionária desta Casa, prometeu-me fazer urna replica, urna vez que
tenho a cópia do projeto protocolado, para que entrasse em pauta e corresse
em situacão de urgência. Näo so nâo entrou na pauta, como tarnbérn não
apareceu. Foi protocolado urn novo projeto ha 15 dias, mas o que protocolei
ha mais de 2 anos desapareceu. Então, gostaria que o Corregedor provasse
isso para o Plenário, por favor, Sr. Presidente.

0 Sr. Presidente - A Presidéncia, rnais urna vez, inforrna ao ilustre
Deputado Raul Lima Neto que o projeto foi recebido por esta Mesa Diretora e
que trarnitou ate esta data.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente. Solicito a susperisäo
dos trabalhos para que sejam feitos entendirnentos entre as Liderancas sobre
a apreciaçäo da rnaténia constante na pauta.

Suspensão da Reunião
0 Sr. Presidente - A Presidência, atendendo a solicitação do Deputado

Adeirno Carneiro Leão, vai suspender a reuniäo por 10 minutos, para que
possam ser feitos entendirnentos para apreciação das rnatérias que constam
na pauta. Estão suspensos os trabalhos.

Reabertura da Reuniâo
0 Sr. Presidente - Estão reabertos Os trabalhos.

ACORDO DE LIDERANAS
A totalidade dos Lideres corn assento nesta Casa acordam, nos termos do

§ 40 do art. 73 do Regirnento Interno, que o Parecer de Redaçao Final do
Projeto de Lei n o 2.028/98 seja apreciado antes do Projeto de Resolucâo no
2.010/98.

DECISAO DA PRESIDENCIA
A Presidência acolhe o acordo e deterrnina o seu cumprirnento.
Sala das Reuniöes, 28 de janeiro de 1999.
Romeu Queiroz, Presidente.
Discussäo do Parecer de Redacão Final do Projeto de Lei n° 2.028/98, da

Deputada Isabel do Nascimento, que cnia o Serviço de Orientaçao
PsicopedagOgica nas escolas da rede p(iblica estadual. Em discussäo, 0
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parecer. Nâo ha oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Os
Deputadosque o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. A sancão.

Votacão, em turno ünico, do Projeto de Resolucão n o 2.010/98, da
Cornissäo de Fiscalizacão Financeira, que aprova as contas do Governador
do Estado de Minas Gerais referentes ao exercIcio de 1997. A Comissão de
Fiscal;zaçào Financeira opina pela aprovacâo do projeto e pela rejeicäo do
Substitutivo no i e das Emendas n°s 1 a 3, recebidos durante o prazo
regimental de apresentacao de emendas. Vern a Mesa requerimento do
Deputado Raul Lima Neto, em que solicita o adiamento da votacäo do Projeto
de Resoluçao n° 2.010/98. Para encaminhar o requerimento, corn a palavra, o
Deputado Raul Lima Neto.

0 Deputado Raul Lima Neto* - Sr. Presidente, Deputado Romeu Queiroz,
Srs. Deputados, V. Exas. entendem. 0 dia está acabando, e a paciência de V.
Exas. está sendo cada vez mais aprovada e mais provada. E urn dever
parlamentar, é urn direito parlamentar. Preciso deixar, como V. Exas., rastro.
Exas., gostaria de fazer uma pergunta a V. Exa. Quando digo V. Exa., uso o
singular, a você, meu companheiro, a vocé, Paulo Piau, a V. Exa., Sebastião
Navarro Vieira, a V. Exa., Wilson Trópia, a V. Exa., Deputado Cleuber
Carneiro, a V. Exa., Deputado José Militão, a V. Exa., Deputado Ambrósio
Pinto. Quero fazer uma pergunta a V. Exa., pessoalmente, diante de Deus.
Nào precisam responder, mas respondam a Deus. Braga, V. Exa. viu, leu as
contas do Governador? V. Exa. viu, leu as ressalvas do Tribunal de Contas?
Por favor, senhores, esta Casa tern o dever parlarnentar de fiscalizar as
contas do Executivo. Cuidado. Estamos passando pela história. De repente,
podemos ser chamados. Joaquim Silvério dos Reis talvez näo tivesse
pensado que seria chamado de traidor. Ele aprovava as contas de Portugal.
Exa., este parlamento será urn exemplo, inclusive, para o atual Governador,
para Os prOximos que virão, para os atuais parlamentos.

Não podernos aprovar uma conta de governo sem termos a preocupacão
de examiná-la, porque ela está cheia de inconsisténcia. 0 próprio Tribunal de
Contas, como os senhores sabem, é constituido na sua maioria de Juizes, de
Conselheiros, indicados por esta Casa, pelo Governador, mas que näo
encontraram meios de aprovar sem fazer ressalvas, e que ressalvas. Dinheiro
em grande montante foi tirado do IPSEMG. Mais de R$2.000.000.000,00
foram tirados do IPSEMG. Falávamos ontem para os aposentados, porque 0
Brasil sofre tanto. Na verdade, urn salmo de Davi conclui dizendo assim:
"Feiiz e a Nacão cujo Deus é o Senhor", mas, comeca dizendo assim no
versIculo VIII: "Livrai-ns do governo de hornens estrarihos, cuja boca fala
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mentira e cuja direita e direita de falsidade". Que nossos flihos brinquem
tranquilos pelas nossas ruas, nossas flihas sejam como colunas Iavradas de
palácios, nossos jovens sejam como plantas viçosas, que nossos velhos,
nossos anciãos sejam honrados pelos seus cabelos brancos, que nossas
dispensas transbordem entulhadas corn toda a sorte de provisöes. Que
nossos campos produzam milhôes e milhöes de toneladas, que nossos fllhos
e filhas sejam todos felizes, que näo haja assalto nem gritos de lamento em
nossas praças e nossas ruas, que nossos carros sejam preciosos, que não
haja dIvida, que nosso povo seja urn povo deleitoso, porque feliz é o povo que
assim sucede. Feliz a Nacão cujo Deus é o Senhor e o Senhor é a justica.
Justiça é aprovar as contas do Governador seja quern for ele, cheias de
ressalvas. Urn Banco foi privatizado nurn momento em que sO banqueiro
ganhava dinheiro. Ate hoje esse Governo do Brasil tern trabaihado sO para
servir banqueiros. Urn Banco foi privatizado, e quase R$1.700.000.000,00
foram gastos. Foi vendido por menos de urn terço. 0 Tribunal de Contas, em
suas ressalvas, diz que a situação do BEMGE estava se tornando difIcil. E as
contas foram aprovadas corn essas ressalvas. Certa feita o Tribunal de
Contas aprovou essa história, aprovou corn poucas ressalvas, se não me
engano foram duas ou trés. Liguei agora para o Promotor Jarbas, mas ele
está viajando, se nâo fosse isso, eu dana os dados certos. As contas de Joäo
Pinheiro foram aprovadas, e depois o Prefeito foi preso. Ficou provado que
ele comprou bens que nunca aparecerarn, pôs o dinheiro no bolso. Gente,
isso aqui é urn parlamento, é a casa de maior poder do Estado. Nâo podernos
ser so por acordos não. Vamos examinar, ternarn os governadores numa
reptblica séria. 0 poaer parIamentar precisa ser sério, se ele for subserviente
a repüb!ica está podre. Teremos de passar a limpo essa repüblica nossa ate
vermos se não precisamos de fazer um outro plebiscito para voltar a
monarquia, onde tmnhamos urn parlamento, que era uma casa de estadista,
onde o primeiro ministro era fiscalizado por urn homem ou por urna mulher,
criado politicamente urn rei ou urna rainha. Nosso parlarnento nâo pode
continuar corno esta.

Se continuar como esta; se continuarmos aprovando assirn, como foram
aprovadas, as contas da Assembléia. E urn discurso aqui, cheio de elogios do
PT - a histOria vai marcar isso, do Deputado Durval Angelo -, e pimba,
aprovado sern nenhum exarne. Eu pergunto: "vocé debruçou e leu?" Contas
devern ser examinadas. Eu examinei as contas. Percebernos claramente que
o Tribunal de Contas levanta sérias razOes e motivos, mostra a inconsisténcia
e que é vago. Mas acredito que sornente os aleivosos, Deputados queridos,
mesmo depois de ouvir o que ouvirarn, aprovarão sern ler as contas do
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Governador, que o Tribunal de Contas já coloca ressaiva, livrando sua cara,
mas este pariamento julga a Tribunal de Contas, e eu dana urn conselho -
porque o homern que ouve conselhos é sábio, "como o ferro corn ferro se afia,
o homem corn o próprio hornern", - dana urn conselho ao Tribunal de Contas:
quando houver ressalva corno essa, rejeite-a. Não rnande para urn
parlamento rejeitar. Rejeite, sabendo que este parlamento pode aprovar por
acordos, que, no rnInirno, são chubs.

Senhores, sabern porque os pianos no Brasil não dão certo? Já dizia
Salornão, "Se Deus, se a justiça, a verdade não edificarern a casa, em väo
trabaiham Os que a edificarn". Em vão é deitar de madrugada, levantar tarde,
porque aos que cometem a justica aos seus fllhos, Deus dá ate enquanto
dormern. A justica exalta as nacöes, mas a corrupção é a podridão, a
vergonha, e corrupção é quando deixarnos passar ern branco coisas como
essas.

Peco aos senhores que votem corn o rneu requerimento, adiando a votacão
das contas do Governo, para que V. Exas. tenham a possibilidade de
responder depois e dizer sim, eu examinei e acho que devo aprovar, porque Ii
e exarninei ate as ressaivas do Tribunal, ou não devo aprovar. Mas no escuro
não façam isso, porque isso no rnInirno é irresponsabilidade para corn o povo,
porque o nosso primeiro cornprornisso, nosso prirneiro acordo é para corn
Deus e o povo que nos elegeu. Obrigado.

* - Scm revisão do orador.
o Sr. Presidente - Em votacao, o requerimento. Os Deputados que

aprovam perrnaneçam coma se encontrarn. (Pausa.) Rejeitado.
• Deputado Raul Lima Neto - Peco verificação de votacäo, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - E regimental. A Presidéncia soiicita aos Deputados que

ocupem seus lugares.
Questão de Ordern

A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, a Regimento desta Casa
prevê que, no caso de verificação, aqueles que näo votaram no momento
oportuno, na primeira vez, não tern direito a uma nova vatação. Querlamos
que fosse levado em consideracão isso, que é regimental. Muito obrigada.

o Sr. Presidente - A Presidéncia informa a ilustre Deputada Maria José
Haueisen que ja houve uma decisão da Mesa, em outro momento, em que
fica prevalecendo a resultado do painel no caso da verificacão de votação.

- Procede-se a venificação de votacao por meio do painel eletrônico.
o Sr. Presidente - Votaram apenas 17 Deputados. Não ha "quorum" para a

votação. A Presidéncia a torna scm efeito.
Questöes de Ordem
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A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, estamos nurn final de

legislatura, e acho que devem prevalecer nesta Casa a major seriedade e a
major transparência. V. Exa., inclusive, encerra nesta Casa os seus trabaihos,
a caminho de Brasilia, e queremos cumpnimentá-lo e louvá-lo pelo trabaiho
realizado aqui, mas agora devemos verificar que näo existe "quorum" nern
para discussão, nem para votacäo, nem para coisa alguma. Então, pedimos
que seja encerrada, de piano, esta reuniãa.

o Deputado Paulo Pettersen - Solicito a V. Exa. a recomposição do
"quorum".

o Sr. Presidente - E regimental. A Presidéncia vai determinar que seja feita
a chamada dos Deputados para recomposição do "quorum".

o Deputado Raul Lima Neto - Quero, apesar de tuda, parabenizá-ia por
uma coisa: V. Exa. estará pramulganda hoje ou amanhã a Praposta de
Ernenda a Constituicao n o 29, votada nesta Casa, que concede aos militares
a direito a urn acréscimo em situacào de penigo, pan insalubnidade, urn dineito
constitucional que des tern em todos as paIses, porque realmente arniscam a
vida. E é urn acréscimo em tomb de 40% sabre todos as proventos dos
paliciais. Eu gastania de penguntar se V. Exa. também está feliz corn isso e se
essa é a interpretação de V. Exa.

o Sr. Presidente - A Presidéncia informa ao ilustre Deputado Raul Lima
Neto que a emenda de sua autonia já foi pramuigada, no dia 29/12/98, e que
necebeu a nümero 35.

O Deputado Raul Lima Neto - Eu queria que V. Exa. me dissesse se a
interpretação de V. Exa. é a mesma, ou seja, que as militares tern direita ao
acréscimo sabre as seus proventos pan insalubridade em situacãa de penigo.

O Sr. Presidente - isso é a que consta na emenda a Constituição, e a
Presidência parabeniza a ilustre Deputado Raul Lima Neto pela iniciativa.

o Deputado Raul Lima Neta - Então, que fique gravada nos anais da Casa
que a interpretação do Presidente é a mesma nossa, neste panlamenta, au
seja, a acréscimo par insalubridade em situacão de penigo sabre todos as
praventas dos policiais civis e militares. Muito obnigado.

O Sr. Pnesidente - Corn a palavra, a Sra. Secretánia para proceder a
chamada dos Deputados.

A Sra. Secretária (Deputada Maria Olivia) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente (Deputado Ermano Batista) - Responderam a charnada 28

Deputadas. Não ha "quorum" para vatação, mas a ha para cantinuacão dos
nossas trabalhos, ficando prejudicado a requerimento do Deputada Raul Lima
Neta.Vem a Mesa requerimenta do Deputado Anderson Adauto, em que
solicita a palavra pelo art. 70 do Regimento interno para transfeni-la ao
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Deputado Paulo Pettersen. A Presidência defere o requerimento, fixando ao
orador o prazo de 1 hora. Corn a palavra, o Deputado Paulo Pettersen.

o Deputado Paulo Pettersen - Sr. Presidente e Srs. Deputados, o Deputado
Raul Lima Neto realmente confundiu a Casa Legislativa, talvez por deslize,
näo por maldade. Falou que o seu projeto sumlu, esquecendo-se de que está
em urna Casa Legislativa e não em uma casa-fantasma. Foi urn deslize do
Deputado. Mas, Sr. Presidente e Srs. Deputados, como hoje é o ültimo dia do
nosso Presidente Romeu Queiroz, aqui conosco desde 1986 e que ora parte
rumo a Brasilia, temos que parabenizá-lo pelo seu feito, pelo respeito ao
Poder Legislativo, pelo respeito as suas próprias limitaçöes e pelas mais
diversas ocorréncias nesta Casa, nunca tendo extrapolado, por sua
inteligência ou por respeito ao nosso Regirnento Interno. 0 que desejamos ao
nobre Deputado Romeu Queiroz e que ele tenha igual ou rnelhor sucesso na
Câmara Federal, para que possa prestar urn grande servico ao nosso Estado.
Muito embora esperemos isso tambérn dos diversos representantes de Minas
no Congresso, temos tido decepcöes corn alguns deles, que hoje ficam
prontamente contra seu Estado, em franco favorecimento a outros, que nós
desconhecemos. Mas a vocé, Rorneu Queiroz, desejarnos de coração que
tenha êxito na Câmara Federal e que defenda seu Estado. Nào como seu
colega Brant, não como seu colega Aecinho, mas sim corn visâo e sentimento
de mineiridade. Quero parabenizá-lo rnais urna vez.

Mas, Sr. Presidente e Srs. Deputados, se fizermos uma retrospectiva das
crises decorrentes de fatores externos, vamos verificar e nos deparar corn
várias crises que desaguararn no crescimento e na geracão de empregos,
porque os Presidentes, em décadas anteriores, souberam tomar decisöes
firmes e duradouras, tendo a devida habilidade na conduçào das
negociacôes, procurando saldas honrosas, sem nunca colocar em risco
nossa soberania nern tarnpouco comprometer o nosso crescimento.

- Vejamos: Getlio enfrentou as conseqüências do "crash" em 1929 e o
l9agelo da 2a Guerra Mundial, corn as prelirninares do confronto ideológico do
nazismo de Hitler e do cornunisrno de Stalin. 0 Brasil teve a sorte de contar
corn a clarividência do estadista de 3/11/30 a 29/10/45, homern que assumiu
o poder corn rédeas firrnes, restaurando a ordem püblica, garantindo a
unidade nacional, decretando a moratória unilateral de nossos cornprornissos
internacionais, restabelecendo a normalidade estatistica do nosso entâo
principal produto em exportação, o café, irnpondo disciplina e austeridade dos
gastos pUblicos, equilibrio orçamentário e modernizaçào da máquina
administrativa.

Prornoveu a industrialização dc Pals, implantou a moderna legislaçào social
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e trabaihista, que melhorou o poder aquisitivo dos nossos trabaihadores.
Decretou a lei da usura, que proibia juros superiores a 12% ao ano, fundou a
Vale do Rio Doce, criou o Conseiho Nacional do PetrOleo, conseguiu do
Presidente Roosevelt o fornecimento de equiparnentos e apoio técnico e
financeiro para a construcâo da Usina SiderUrgica de Volta Redonda. Durante
o conflito, o Pals acumulou irnensas reservas cambiais.

Geisel enfrentou a crise do petróleo, impôs corn coragem e sucesso a crise
do petrOleo, que, desencadeada em outubro de 1973, atingiu em chelo as
economias dos paises importadores de petrOleo, em face do aumento do
preco do imposto cobrado pela OPEP.

Recusou-se a aceitar a tese dos monetaristas de provocar a recessào e
encolher o Pals e passou a ofensiva, fazendo opçäo pelo desenvolvirnento.
Lancou o programa do álcool e autorizou os contratos de risco corn empresas
estrangeiras para perfuração em busca de petrOleo. Porém, sob o comando
da PETROBRAS.

Diminuiu a nossa dependência do colosso do hemisfério Norte, rompendo o
acordo militar Brasil-Estados Unidos e estabelecendo o acordo nuclear corn a
Alemanha. Iniciou a construcäo da AOMINAS e de Tubarão, incentivou a
indCistria da construcäo naval, começou Itaipu e quase concluiu a Usina de
Tucurul.

Atualmente somos conternporâneos de uma crise oriunda também do
exterior, que repercute no Brasil e arneaça cornprometer o que foi
arduarnente construido pelos nossos trabalhadores.

No Governo Fernando Henrique, a aceitacao incontrolada dos principios de
rnercado livre e a total subrnissâo aos dogmas do capitalismo globalizante
deixararn o Brasil em deplorável situacâo de debilidade econômica e social.

Privatizarnos grande parte do patrimônio pUblico, o Governo arrecadou
R$37.400.000.000,00 em 1988 e, ao mesrno tempo, aumentou a dIvida
interna do Pals, de 1995 a 1998, de R$60.000.000.000,00 para
R$350.000.000.000,00, e a divida externa, de U$100.000.000.000,00 para
U$230.000.000.000,00.

As ditas reservas camblais alcançaram US$70.000.000.000,00 e nos derarn
um prejuIzo, apenas em 1998, de R$14.900.000.000,00, decorrente da
diferença de remuneracão entre os ativos (aplicacao a taxa de 3% a 5% ao
ano) e os passivos, pagando mais de 29% ao ano (taxa selic), referente ao
lançamento de tItulos pelo Banco Central para enxugar os meios de
pagarnento (reals em circulacào).

Desastrosa é a nossa posição cambial, corn deficit na balanca cornercial de
US$8.300.000.000,00 em 1997 e US$6.400.000.000,00 em 1988, enquanto
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no ültimo ano do Governo Itarnar Franco (1994) o Pals teve superávit
comercial de Us$1 0.500.000.000,00.

No balanço de pagamento apresentamos nümeros deploráveis: em 1987, o
deficit em conta corrente atingiu US$33.400.000.000,00; em 1998, em tomb
de US$34.600.000.000,00.

o desemprego se elevou, disseminando a miséria; Os pequenos, médios e
grandes concorrentes de crédito vergam e sucumbem sob os maiores juros
do universo e a concorrência desigual de produtos importados, financiados a
prazos longos e juros baixos ou subsidiados nos paises de origem.

Nosso Pals está monitorado pelo FMI, e o Governo busca solucöes
compativeis com a nossa realidade, desconhecendo que o mercado livre está
com os seus dias contados. 0 Estado näo pode se furtar a sua funcão de
neutralizador de crises e de indutor do desenvolvimento para a geracäo de
em pregos.

Ao Sr. Fernando Henrique faltam humildade e coragem para enfrentar a
crise e seus efeitos desastrosos para a nossa econornia, além da capacidade
de desempenho, pois ele não tern equillbrio para decidir corn seguranca e
serenidade.

Está levando o nosso Pals para urn futuro nebuloso, corn perspectivas
negativas, alérn de ja estarmos passando por uma indesejável recessão e
uma situação de desemprego jarnais vista em nossa histôria.

Ele tinha o comprornisso, em seu primeiro mandato, de fazer as reformas,
ao invés de protelá-las em favor de sua reeleição. Elevou os juros para atrair
os capitals internacionais voláteis e escancarou as importacöes. Corn isso
engrossou o endividamento interno e irnplodiu as financas pUblicas,
sucateando setores industriais, gerando desemprego, recessão e deficits na
balança comercial. Tudo isso em nome da estabilizaçâo da rnoeda.

Desorganizou a nossa economia por conta de urn projeto pessoal. Quatro
anos de desgoverno, gastando mais do que arrecada. Juros altos e gastanca
sern critérlo.

Para cobrir esses deficits o Governo so fez aumentar irnpostos, e hoje 0
Brasil é Ilder ern cargas tributárias entre os paises emergentes.

Na realidade, nossa crise é de confiança, se o Presidente tivesse pulso e
autoridade nâo estariamos mergulhados nessa escuridão sem precedentes
que está nos transforrnando em rniseráveis emergentes.

Hoje, tenta-se culpar o ex-Presidente e Governador de Minas, Itamar
Franco, dos seus verdadeiros desatinos; mas antes mesmo da declaração de
Itamar, as reservas brasileiras já tinharn sido corroldas. Somente em
dezembro de 1998 sairarn do Pals cerca de US$5.000.000.000,00. Esquece
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também a equipe econOmica que o real e a derrubada da inflação foram
conquistas do entäo Presidente Itamar Franco, que sempre se posicionou
contrariamente aos rumos dados pelo seu sucessor na politica econômica,
principalmente no tocante a falta de sensibilidade para corn o social. Mas teve
a coragem e a dignidade de dizer ao Pals sua verdadeira situação, mostrando
aos brasileiros quern é o verdadeiro caloteiro.

Sr. Presidente, meus caros Deputados, tenho a obrigaçâo, como vocês, de
continuar atento a essas adversidades ocorridas neste Pals por caudas de
urn Governo fraco, urn Governo que no tern o sentimento que o povo rnineiro
conserva na hora das grandes decisOes. E essas decisOes sempre partiram
de Minas, mesmo se as suas vozes estivessem loucas, fracas, abaixo do
normal. Mas nunca nos faltou coragern, nunca nos faltou dignidade para
enfrentar urn Presidente que hoje está claramente contra os interesses do
povo mineiro.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, para a nossa infelicidade, quando urn
companheiro, urn conterrâneo nosso, vern colocar o seu sentimento ou a sua
opinião nos veiculos de informaçâo do nosso Estado, de nosso Pals,
constatamos o pulsar do seu coração, o equilibrio do seu sentimento. Mas,
corn grande facilidade, a voz de Minas destoa, destoa o interesse do nosso
Estado, que passa por uma das maiores dificuldades, porque recebeu urn
governo totalmente quebrado e esfacelado, por ato do Governador Eduardo
Azeredo, que foi o carnpeâo de irresponsabifidade neste Estado.

Para a nossa tristeza, temos que vir aqui para falar - também em nümeros e
dados - sobre a incompetência, a inconseqüência de urn Governador também
mineiro, como nOs. Mas a nossa história se faz de homens e de estadistas
que nunca nos envergonharam nem envergonharam Minas. Minas passou por
administraçoes e por mâos de homens e de estadistas como Tancredo
Neves, como Milton Campos, Juscelino Kubitschek. lnfelizmente, esse
Governador, jovem e incompetente, como homem, corno ser humano, pode
ser born, mas fol o pior, o major mal que Minas já teve.

Sr. Presidente, falo isso não como Deputado que fui da Oposiçäo, rnas falo
isso assim, em püblico, de coraçäo, e para vergonha nossa, como
parlamentar, de ter mantido e conduzido corn essa irresponsabilidade, porque
respeitamos a decisâo do povo mineiro, que o escolheu para nos governar.
Se soubesse ou seguisse o exemplo do tempo passado, jamais se sentaria
naquela cadeira do Juscelino, jamais se sentaria naquela cadeira do Milton
Campos.

Mas, Sr. Presidente e Srs. Deputados, não chegamos por enquanto na
Casa, devido ao enfrentamento de Fernando Henrique, denegrindo os
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interesses de Minas Gerais, chicoteando o já empobrecido e desempregado
povo mineiro, confesso que näo podemos nos esmorecer em momento
algurn. Devemos ficar atentos quanto a essas inconseqüentes investidas do
Governo Federal contra o nosso Estado.

Portanto, Sr. Presidente e Srs. Deputados, näo tivemos tempo ainda para
debater, não apenas sobre as contas do Governador Eduardo Azeredo, mas
tambérn sobre o seu Governo. Mas haveremos de travar na Casa grandes
embates para que o povo mineiro possa saber, de piblico, o que aconteceu
corn o Governo do PSDB, do Sr. Eduardo Azeredo. Os nossos embates
tarnbém serão travados para dar satisfaçao aos segmentos da sociedade,
porque o Governo prestou o major desserviço ao nosso Estado. 0 exemplo
está al. 0 Governador Itamar Franco está enfrentando as maiores
diflculdades, pela irresponsabilidade do ex-Governador Eduardo Azeredo.

Haverernos de marchar na defesa inconteste dos interesses do nosso
Estado. Haveremos de nos entrincheirar para defender o Estado e a
sociedade. Jamais concordaremos ou incentivaremos o nosso Governo a se
ajoelhar aos pes do Presidente Fernando Henrique Cardoso. Jamais
poderemos consentir essa intransigéncia, essa interferência e essa ingeréncia
no nosso Estado. Trata-se claramente de uma perseguiçäo poiltica, näo
sornente a Minas, mas tarnbém a todo esse Brash, que já sabe 0 que se
passou. Minas está sofrendo corn o FHC que näo se curva, ante a sua insana
vontade de perseguir esse povo já tao pisoteado.

0 Presidente não mede as conseqüências de sentar-se a mesa corn 0

pessoal do FMI. E indefere ate mesmo a vontade da Comissão Econömica do
Senado Federal de ouvir o nosso Governador Itamar Franco. Naquele
periodo, haveria sirn a convocacâo do Senado. 0 FHC abortou essa reunião
da cornissão, para que o Governador Itarnar Franco não pudesse ir a Brasilia
fazer urna exposição de motivos e explicar o que o levou a pedir urn espaco
de tempo para a renegociação da divida do Estado.

S. Exa. nunca falou em rnoratória. Mas o Governo Fernando Henrique e sua
equipe econômica, maldosarnente, venderam essa argurnentacão de Itamar
Franco para o Pals inteiro, dizendo que ele pediu ou decretou uma moratOria
unilateral.

Itamar Franco foi obrigado a isso porque é urn hornem simples, educado,
mas que não se curva diante da rnolecagern, da mediocridade. Fez valer urn
posicionamento, e não sO o povo de Minas está ao seu ]ado, mas todos Os

demais Estados da Federação, que tern o rnesrno ponto de vista, o rnesmo
racioclnio.

Hoje todos sabem que foi negada a Minas a abertura de renegociaçöes e
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outras foram feitas e estäo sendo feitas atrás das portas. Mas neste mundo
ninguém morre antes da hora e ninguém paga antes do tempo. Buscarn-se os
devidos entendimentos para que urn governante possa caminhar em direçao
a novos horizontes, novas perspectivas para urn povo que o elegeu. Mas o
tiro saiu pela culatra. Hoje, quem está as portas da moratória, neste Pals, é o
prOprio Sr. Fernando Henrique Cardoso. E por que digo isso? Olhem Os
indices das nossas reservas cambiais, olhem a sua proteçâo para corn o
capital volátil, que é o capital especulativo, que sO vern aqui explorar o suor
do povo brasileiro. E em qualquer circunstância ou arneaça de crise, esse
capital sai, como o apagar e acender de uma luz. E esse o incentivo que deu
o Sr. Fernando Henrique Cardoso, que abriu as portas do Brasil para a
especulaçao. Hoje, carninha-se para a moratOria, porque o pals não vai ter
condiçoes de dar sustentação a politica econOmica já corrolda. Tenho certeza
de que haverernos de estar pregoando por todo esse Brasil e por nosso
Estado em defesa dos interesses nacionais.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, não poderiarnos deixar de denunciar, de
maneira nenhuma, as falcatruas do Presidente da Repüblica, para que ele
respeite o nosso Estado, para que ele respeite a nossa gente. Minas so deu
contribuiçOes positivas, em toda situaçâo por que já passou. Tenho certeza
de que haveremos de entrar, num futuro bern prOximo, num entendimento. E
preciso que a mascara do Presidente caha, que tenha sensibilidade, que tenha
urn comportamento normal, corno qualquer outro cidadäo, para conceder,
pelo menos deixar que a Comissäo do Senado convoque o Governador
Itamar Franco, para que possa levar a verdade de Minas e mostrar a verdade
do Brasil. Muito obrigado.

0 Deputado Raul Lima Neto (Em aparte)* - V. Exa. está contribuindo rnuito
corn o povo mineiro ao informar. A palavra informa. As vezes, o nosso povo
padece por falta de inforrnaçao. Já disse certa feita, nobre Deputado: "A
palavra eterna, errais por não a conhecer, por estardes desinforrnados".

Nosso Presidente da RepUblica, que se diz urn hornem honesto - cuja
aparência, posso afirmar a V. Exa., é apenas urn estereOtipo - é cheio de
frases estereotipadas, que nao podern convencer a nenhum intelectual, a
nenhuma pessoa que raciocine debaixo do sol e viva neste Pals.

Fico impressionado corn a forma como esquecemos as coisas. Assirn como
a corrupçäo é a vergonha dos povos, ha urna lei de causa e efeito. Já que V.
Exa. me concedeu urn prazo, you exernplificar, soltando da mao urn pente.
Vejam que ele caiu. Ou seja, foi desafiada uma lei fisica - a lei da gravidade.
Quando Isaac Newton descobriu isso, foi dito que era uma bobagem. E uma
coisa tao simples. Se o pente cai, mesmo, tern de haver a lei da gravidade.
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Mas foi a partir da sua descoberta que isso se tornou simples para nós.
Existem leis de causa e efeito. Então, Presidente Romeu Queiroz, quando
uma nacäo pratica justiça, fazendo o que é reto e justo, as coisas dão
naturalmente certo. Por exemplo, a aposentadoria do Brasil está falindo por
causa dos rombos, dos desvios, dos trilhöes que foram roubados. E neste
Governo, corn este Presidente, ha tantas coisas que näo foram apuradas...
For isso, as coisas nao dão certo. A Pasta Rosa, por exernplo. Lembram-se
dela? Do SIVAM? Dos cinco Deputados que foram pagos para votar a favor
da reeleição? E nenhuma apuração foi feita. Esse hornem nunca buscou, em
momento algurn, combater a corrupcão. Mesmo sabendo que é urn pals que
está propriamente em dma de pedras preciosas, de minérios valiosIssimos,
ele deixa escoar nossos minérios para fora. Nossas leis são burras ou
coniventes. Por exemplo, a lei que dispãe sobre a exportação de pedras
preciosas e semipreciosas taxa em 1% - menos de 2% - o valor das pedras
preciosas. Agora, vejam: além de taxar em menos de 2%, não ha sequer uma
pessoa no Governo capaz de avaliar os lotes das pedras. Se esse homem
combatesse a corrupcão, esse derrarne que vai para fora, teriamos dinheiro
suficiente para atender as nossas necessidades. Esse é urn homem que
despede o funcionalismo de urna forma draconiana; despede, sern saber que,
no Brash, corn a extensão que tern, na verdade, teremos de ter muito rnais
funcionários püblicos para atender as nossas necessidades. Mas ele tern de
despedir, porque o Pals não tern dinheiro. E ele sO procura a solução nos
impostos, e mais impostos, e mais impostos, e na perpetuacão de impostos,
que nunca são usados, que nunca levarn prosperidade ao povo, porque não
são usados corretamente. Onde está, por exemplo, o dinheiro da CPMF, da
saüde? Como está a saüde no Brash, corn Fernando Henrique Cardoso?
Gostaria que, daqui a pouco, V. Exa. respondesse a isso. Como estão as
estradas? 0 IPVA - que é estadual - teve urn aumento no ano passado, mas
V. Exa. e capaz de me mostrar urn Governo - mesmo que fosse o anterior -
que tenha deixado as estradas tao esburacadas? Viajando daqui para
Brasilia, de Paraopeba ate Trés Marias, se V. Exa. andar a mais de 20 km por
hora, quebrará todo o seu carro; ha ali tremendas crateras, que nos
envergonham e nos humilharn. E assirn está em todos os lugares. Ora, onde
está o dinheiro do IPVA? Nesses quatro anos, o Brasil acabou; não houve
uma obra, a não ser algurnas pequenas, que foram inauguradas corn alarde
total. Excelência, as contas deste Governo... Vou-Ihe dizer urna coisa: quando
Fernando Collor de Mello foi denunciado, houve urn movirnento - a
mobilização de urn povo é importante, e o PT se mobilizou naquela época - e
al cassaram o homem.
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Fernando Collor de Mello perto de Fernando Henrique Cardoso é urn

larnbari perto de urn tubarão, porque ali corneçou foi corn uma peruazinha.
OIha, sO US$20000000 para cada Deputado votar na reeleiçao! Pasta Rosa,
SIVAM, os telefones grarnpeados! Ficou claro que o Ministro vendia, ou seja,
privatizava o que era nosso, mancomunando por dinheiro. isso é loucura!
Esse Governo estaria na cadeia num pals serb! E esse Governo vem agora
intentar contra o Estado da Inconfidéncia, intentar urna guerra civil. Serb que
ele está querendo é isso? Já houve uma vez, em 1932, urna guerra civil,
porque São Paulo resolveu esmagar o Brasil.

Deputado, estou fazendo algurnas perguntas, para lhe dar subsldio, porque
you falar depois de V. Exa., pois o rneu Lider já me deu autorizacão para falar
por uma hora.

Exceléncia, sera que é guerra civil? Urn Estado como o nosso, em que o
Governador assume o cargo corn os cofres totalmente vazios, corn dIvidas
alarmantes! 0 prOprio Tribunal de Contas mostra, nas contas do Governo,
está al nas ressalvas, a diluição da economia mineira, como não existe
substância na aprovação dessas contas, corno o dinheiro é usado a revelia, e
não são prestadas contas. No caso do BEMGE, por exemplo, Excelência, se
fizermos urna CPI, vai rolar muita "cabeça de nego" que parece "duro" aquh,
hoje, neste Plenário. V. Exa. faz o discurso certo. Volto-Ihe a palavra, rnas, se
quiser dar-me mais um aparte, gostaria que me respondesse a essas
questoes: a CPMF, a saüde, o SIVAM, a Pasta Rosa e a questâo dos
telefonemas.

0 Deputado Paulo Pettersen - Estou gostando do fato de V. Exa. estar
expondo mais questöes aqui, porque é assunto dos Deputados do PSDB, que
acompanhararn Eduardo Azeredo, corn relacao a falta de pagarnentos,
inclusive os do Governo anterior, para corn o Governo Federal. Isso esta no
relatôrio do Tribunal de Contas, e o Governo Federal nada fez, pelo contrário,
deu-lhe mais crédito. Então, entendo que V. Exa., ao expor isso aqul, corn
tanta preocupação, para não aprovarrnos as contas do ex-Governador
Eduardo Azeredo, o faz corn fundarnento. E por qué? Porque não podernos
votar nada aqui, de afogadilho.

Vou terminar meu pronunciamento, Sr. Presidente, agradecendo a V. Exa.
pela atenção, mas fazendo uma observacao: não podemos adrnitir o menor
desrespeito ao Regirnento Interno.

Quando concedi a palavra ao nobre Deputado Mauro Lobo, pensei que ele
fosse defender o Governo passado, como sempre fez, rnas, infelizmente, ao
contrário, e para surpresa minha, o Deputado não veio apenas corn a alma
vazia - veho tarnbém corn o coracão vazio. Ao invés de aproveitar o aparte
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concedido para defender o Governo que, diga-se de passagem, sacrificou,
ate o firn, o povo mineiro, o Deputado não o fez.

Que, na prOxima legislatura, o Deputado Mauro Lobo possa me apartear a
vontade, mas para, juntos, defendermos, de maneira incontestável, Os
interesses do povo que representamos. Muito obrigado.

* - Sem revisäo do orador.
Questöes de Ordem

o Deputado Mauro Lobo - E apenas para solicitar ao Presidente que, tendo
em vista a ausência de Deputados, a pequena freqüência, seja encerrada
esta reunião.
o Deputado Paulo Pettersen - Gostaria que o nobre Deputado nos

respeitasse, respeitando o horário em que estamos falando. Se V. Exa. nâo
quiser nos ouvir, a porta está aberta. Acho que V. Exa. tern de respeitar nosso
Regimento Interno, e nào vir aqui, ao microfone, querendo cassar a palavra
de urn parlamentar, independente do partido.

Sr. Presidente, faça prevalecer o Regirnento nao aceitando a solicitacão de
urn Deputado a quern admiro e respeito, mas que foi infeliz ao fazer tal
invocação neste mornento.

o Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - A Presidência vai cumprir
Regimento mais urna vez, e, atendendo a solicitaçäo feita pelo ilustre
Deputado Mauro Lobo, vai proceder ao encerrarnento da reuniäo.

o Deputado Paulo Pettersen - Sr. Presiderite, gostaria de fazer prevalecer 0
mesmo Regimento que V. Exa. sempre defendeu. E urn atentado contra este
parlamento cassar a palavra de urn Deputado que está usando o microfone
amparado pelo art. 70, porque ainda näo se esgotou o tempo que esse
Regimento nos concede.

o Sr. Presidente - A Presidéncia informa ao Deputado Paulo Pettersen que,
em vista da inexistência de "quorum", a reunião nâo poderá prosseguir.

o Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, V. Exa. jurou obediência ao
Regimento Interno, e este garante a palavra ao orador, uma vez que já esteja
usando da palavra na tribuna, seja no Pequeno seja no Grande Expediente.
Somente ele pode rejeitar a palavra.
o Deputado Paulo Pettersen - Vou terminar meu pronunciamento, Sr.

Presidente, agradecendo a atencão de V. Exa., mas fazendo uma
observaçào: não podemos admitir o menor desrespeito ao nosso Regimento.

Quando concedi a palavra ao nobre Deputado Mauro Lobo, pensei que ele
fosse defender o Governo passado, como sempre fez, mas, infelizmente, ao
contrário, e para surpresa minha, o Deputado nâo veio apenas corn a alma
vazia, veio tambérn corn o coração vazio. Ao invés de aproveitar 0 aparte

29
concedido para defender o Governo que, diga-se de passagern, sacrificou,
ate o fim, o povo mineiro, o Deputado não o fez.

Que, na próxima legislatura, o Deputado Mauro Lobo possa me apartear a
vontade, mas para, juntos, defendermos, de maneira inconteste, os interesses
do povo que representamos. Muito obrigado.

Encerramento
0 Sr. Presidente - A Presidéncia verifica, de pIano, a inexisténcia de

"quorum" para a continuaçao dos trabaihos e encerra a reuniäo, convocando
os Deputados para a reunião solene, as 161129min, nos termos do edital de
convocação. Encerra-se a reu n iäo.

COMUNICAcOES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAçOEs

- 0 Sr. Presidente despachou, em 1 112199, as seguintes comunicaçöes:
Do Deputado Geraldo Rezende, dando ciência de que se afasta do

exercIcio do mandato para assumir o cargo de Secretário de IndUstria e
Comércio. (-Ciente. Publique-se.)

Do Deputado Ivair Nogueira, dando ciência de que se afasta do exercIcio do
rnandato para assumir o cargo de Secretário de Esportes. (-Ciente. Publique-
Se.)

Do Deputado Sávio Souza Cruz, dando ciência de que se afasta do
exercIcio do mandato para assumir o cargo de Secretário de Administraçao. (-
Ciente. Publique-se.)

Do Deputado Tadeu Leite, dando ciència de que se afasta do exercicio do
mandato para assumir o cargo de Secretário da Justiça. (-Ciente. Publique-
se.)
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 3 DE FEVEREIRO DE 1999

ATAS

ATA DA 2 REUNIAO CONJUNTA DAS COMtSSOES DE MEO AMBIENTE
E DE FIscALlzAçAo FINANCEIRA E 0RcAMENTARIA

As quinze horas e quarenta e cinco minutos do dia quatorze de novembro
de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das Comissöes
os Deputados Marcos Helénio (substituindo este ao Deputado Ivo José, por
indicacào da Liderança do PT), Ronaldo Vasconcellos e Wilson Trópia,
membros da Comissão de Meio Ambiente; Romeu Queiroz, José Bonifácio
(substituindo este ao Deputado Miguel Martini, por indicaçäo da Lideranca do
PSDB), Geraldo Resende, Irani Barbosa ( Substituindo este ao Deputado
Glycon Terra Pinto, por indicacão da Liderança do PP), Sebastião Costa
(substituindo este ao Deputado Cleuber Carneiro, por indicacâo do LIder do
PFL) e Marcos Helênio, membros da Comissâo de Fiscalizaçâo Financeira e
Orçamentária. Havendo nümero regimental, o Presidente, Deputado Romeu
Queiroz declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Geraldo Rezende
que proceda a leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada é
subscrita pelos membros presentes. 0 Presidente informa que a presente
reunião destina-se a apreciar emendas apresentadas em Plenário ao Projeto
de Leid n° 368/95. Corn a Palavra o Deputado Ronaldo Vasconcellos, relator
da matéria, pela Comissäo de Meio Ambiente, cujo parecer conclui pela
aprovacäo das Emendas 2 e 3, apresentadas em Plenário, corn a Emenda no
I da Cornissão de Fiscalização Financeira e Orçarnentária, e a n° 4
apresentada pela Comissão de Meio Ambiente. Corn a palavra, o Deputado
Ronaldo Vasconcellos, relator da matéria pela Comissäo de Meio Ambiente,
cujo parecer conclui pela aprovação das Emendas 2 e 3, apresentadas em
Plenário, corn a Emenda n° 1, da Comissâo de Fiscalizacão Financeira e
Orcamentária, e a n° 4 apresentada pela Comissão de Melo Ambiente. Na
fase de discussäo, usarn a palavra os Deputados Marcos Helênio, Geraldo
Rezende e José Bonifácio. Colocado em votação, é o parecer aprovado na
forma apresentada sern restriçöes. Prosseguindo, corn a palavra o Deputado
Geraldo Resende, relator da matéria pela Comissão de Fiscalizacão
Financeira e Orcamentária, cujo parecer conclui pela aprovacão das
Ernendas 2 e 3, apresentadas em Plenário, corn a Emenda n o 4, apresentada
pela Comissâo de Meio Ambiente. Colocado em discussão e votacao, é o
parecer aprovado na forma proposta. 0 Presidente suspende a reuniâo por
10 min para a lavratura da ata. Reabertos os trabalhos, o Presidente solicita
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ao Deputado Geraldo Resende que proceda a leitura da ata. 0 Deputado
Sebatião Costa solicita dispensa da leitura, o que é aprovado pela Comissâo.
Nada mais havendo a ser tratado, a Presidência agradece a presença dos
Deputados e encerra os trabalhos destas Comissães.

Sala das Comissöes, 14 de novembro de 1994.
Rorneu Queiroz, Presidente - Marcos Helênio - Ronaldo Vasconcellos -

Wilson Trópia - José Bonifácio - Geraldo Resende - Irani Barbosa - Sebastiäo
Costa.
ATA DA 4a REUNIAO CONJUNTA DAS COMISSOES DE CONSTITUIçAO E
JUSTIçA, DE SALJDE E AçAo SOCIAL, DE ADMINISTRAçAO PCJBLICA E

DE FISCALIZAçA0 FINANCEIRA E ORçAMENTARIA
As nove horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e oito de dezembro

de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das Comissôes
os Deputados Jorge Hannas, Maria Elvira e Bernardo Rubinger (substituindo,
respectivamente, os Deputados Cleuber Carneiro, Geraldo Rezende e
AntOnio Pinheiro, por indicaçao da Liderança do BRD), Adelmo Carneiro Leäo
(substituindo o Deputado lvo José, por indicaçào da Liderança do PT),
Antonio JUlio, Errnano Batista e Cello de Oliveira, membros da Comissâo de
Constituiçao e Justiça; Jorge Hannas, Adelmo Carneiro Leão, Wilson Pires e
Jorge Eduardo de Oliveira, membros da Cornissâo de SaUde e Acào Social;
Jorge Eduardo de Oliveira e Maria Elvira (substituindo, respectivamente, os
Deputados José Renato e Alvaro AntOnio, por indicacão da Liderança do
BRD), Wilson Pires (substituindo o Deputado João Marques, por indicacao do
PP), Errnano Batista e AntOnio Carlos Pereira, membros da Comissäo de
Adrninistraçâo PUblica; Célio de Oliveira, Agostinho PatrUs, AntOnio Carlos
Pereira (substituindo o Deputado Marcos Helênio, por indicaçâo da Liderança
do PT) e Wilson Pires (substituindo o Deputado Joäo Marques, por indicacao
da Liderança do PP), membros da Cornissâo de Fiscalizaçäo Financeira e
Orçamentaria. Havendo nUrnero regimental, o Presidente, Deputado Jorge
Hannas, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerirnento, 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 reuniâo tern por finalidade apreciar os pareceres sobre o Projeto de Lei
n o 2.263/94, que autoriza o Poder Executivo a Instituir o Sistema Estadual de
MedicIna de Urgência - SEMUR - e dá outras providéricias. A seguir, designa
os Deputados Celia de Oliveira, Jorge Eduardo de Oliveira, Ermano Batista e
Agostinho PatrUs para relatarem o Projeto de Lei n o 2.263/94,
respectivamente, nas CornissOes de Constituiçao e Justica, de SaUde e Açao
Social, de Administraçäo PUblica e de Fiscalizaçâo Financeira e
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Orçamentária. Após, a Presidéncia solicita ao relator na Comissão de
Constituicão e Justica, Deputado Cello de Oliveira, que emita o seu parecer.
o Deputado requer a suspensão da reunião, o que e deferido pelo
Presidente. Reabertos Os trabalhos, a Presidência dá conhecimento do
acordo firmado entre as Liderancas, segundo o qual o Projeto de Lei no
2.263/94 deve ser apreciado em 10 turno, desde que garantidas, em 21 turno,
a apresentação de propostas de emendas, sua publicacão e apreciação pela
Comissão de Satde e Ação Social. Após, o Presidente passa a palavra ao
Deputado Cello de Oliveira, que emite seu parecer, mediante o qual conclui
pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do Projeto de Lei no
2.263/94. Fazem usa da palavra, para discutir o parecer, os Deputados
Wilson Pires, Maria Elvira, Ermano Batista, Antonio Carlos Pereira e Adelmo
Carneiro Leão. Em seguida, Os Deputados Jorge Eduardo de Oliveira,
Ermano Batista e Agostinho Patrüs, relatores, respectivamente, nas
ComissOes de Satde e Acão Social, de Administração Püblica e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, emitem pareceres, mediante Os

quais concluem pela aprovação do Projeto de Lei n o 2.263/94 na forma
proposta. Submetidos a discussão e votaçao, são aprovados todos os
pareceres, corn voto contrário dos Deputados Adelmo Carneiro Leão, Antonio
Carlos Pereira e Wilson Pires. A Presidência suspende a reunião por 5
minutos, para que se lavre a ata. Reabertos as trabalhos, a Presidência
determina a leitura da ata, que, lida e aprovada, e subscrita pelos
parlamentares. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidente agradece a
presenca dos Deputados e encerra as trabaihos.

Sala das CornissOes, 28 de dezembro de 1994.
Jorge Hannas, Presidente - Maria Elvira - Bernardo Rubinger - Adelmo

Carneiro Leão - Antonio JUlio - Ermano Batista - Cello de Oliveira - Wilson
Pires - Jorge Eduardo de Oliveira - João Marques - AntOnio Carlos Pereira -
Agotinha PatrUs.
ATA DA 2a REUNIAO CONJUNTA DAS COMISSOES DE coNSllTulcAo E
JusTIçA, DE MElD AMBIENTE, DE AGROPECUARIA E POLITICA RURAL

E DE FlscALlzAcAo FINANCEIRA E 0RçAMENTARIA
As quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia dois de agosto de mil

novecentas e noventa e cinco comparecem na Sala das ComissOes as
Deputados Geraldo Santanna, Simão Pedro Toledo, LeonIdio Boucas,
Arnaldo Penna e Anivaldo Coelho, membros da Comissão de Constituicão e
Justica; Ivo José, Ronaldo Vasconcellos, Antonio Roberto e Wilson Trópia,
membros da Comissão de Meio Ambiente; Paulo Piau, Ronaldo Vasconcellos
e Simão Pedro Toledo (substituindo estes aos Deputados Arnaldo Canarinho
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e Miguel Barbosa, respectivamente, por indicação das Bancadas do PSDB e
do PTB), membros da Cornissão de Agropecuaria e Politica Rural; Miguel
Martini, Geraldo Rezende, Cleuber Carneiro e Marcos Helênio, membros da
Comissão de Fiscalizacão Financeira e Orçamentária. Havendo nUmero
regimental, a Presidente, Deputado Geraldo Santanna, declara abertos as
trabalhos e solicita ao Deputado Geraldo Rezende que proceda a leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidéncia informa que a reunião tern a finalidade de
apreciar pareceres sobre a Projeto de Lei no 285/95, em 1 0 turno, de autoria
do Governador do Estado, que cria a Secretaria de Estado do Meio Ambiente
e Desenvolvirnento Sustentável; altera a denorninacäo da Secretaria de
Ciência, Tecnolagia e Meia Arnbiente e dá outras providências. Passa-se
parte da reuniãa corn a discussão e a votacão de parecer sobre propasição
sujeita a apreciação do Plenário. A Presidência informa que a parecer da
Comissãa de Canstituição e Justiça foi apreciado em reuniãa anterior,
passando, assirn, a apreciação do parecer da Cornissão de Meio Ambiente.
Corn a palavra, a Deputado AntOnio Roberto emite parecer pela aprovacão,
apresentando as Emendas n

o
s 2 e 10, e pela rejeicão da Ernenda no 1,

apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. A Presidéncia informa
que votam pela Comissão de Meio Ambiente as Deputados AntOnio Roberto,
Wilson Trópia, Ronaldo Vasconcellos e Ivo José. Submetido a discussão e
votação, e a parecer apravado. Registra-se a presença do Deputado Geraldo
Nascimento. Cam a palavra, a Deputado Paulo Piau, que ernite parecer pela
Comissão de Agropecuária e Politica Rural, concluindo pela sua aprovacão
corn a Emenda no 1, da Camissão de Constituiçao e Justiça, as Emendas nos
2, 3, 5, 7 e 9, da Comissãa de Meio Ambiente, as Emendas n

o
s 11 a 14, da

Comissão de Agropecuaria e Palitica Rural, e pela rejeicão das Emendas nos
4, 6, 8 e 10, da Camissão de Meio Ambiente. A Presidência informa que
votarn par esta Comissão as Deputados Paula Piau, Ronaldo Vasconcellas,
Simão Pedro Toledo e Geraldo Nascimento. Pasta o parecer em discussão,
fazem usa da palavra as Deputados Ronalda Vasconcellos e Paulo Piau.
Encerrada a fase de discussãa, é a parecer colocado em vatacao, sendo
rejeitado. 0 Presidente designa coma nova relator a Deputado Simão Pedro
Toledo, conforme a art. 138, § 2 0, do Regimenta lnterna. A reunião é
suspensa par alguns minutas para que o relator possa emitir seu parecer.
Reabertos as trabalhos, a Deputado Sirnão Pedro Toledo emite parecer pela
aprovaçãa do projeta corn as Emendas n

o
s 2 a 10, da Cornissão de Meio

Ambiente, e pela rejeiçãa da Emenda n o 1, da Camissão de Canstituiçãa e
Justiça. Submetido 6 vatacão, 6 a parecer apravado. Cam a palavra, a
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Deputado Miguel Martini emite parecer pela Comissão de Fiscalizaçáo
Financeira e Orçamentária, concluindo pela aprovacão do projeto corn as
Emendas n°s 2 a 10, da Comissâo de Meio Ambiente, e pela rejeicäo da
Emenda n o i, da Comissão de Constituicäo e Justica. Submetido a discussäo
e votaçâo, é o parecer aprovado. Cumprida a finalidade da reuniào, a
Presidéncia agradece a presenca de todos, determina a lavratura da ata e
encerra os trabaihos.

Sala das Comissöes, 2 de agosto de 1998.
Geraldo Santanna, Presidente - Sirnâo Pedro Toledo - Leonidio Bouças -

Arnaldo Penna - Anivaldo Coelho - Ivo José - Ronaldo Vasconcellos - Antânio
Roberto - Wilson TrOpia - Paulo Piau - Miguel Martini - Geraldo Rezende -
Cleuber Carneiro - Marcos Helênio.

ATA DA -l a REUNIAO CONJUNTA DAS COMISSOES DE SAUDE E DE
FISCALIZAcA0 FINANCEIRA E ORçAMENTARIA

As quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e seis de outubro
de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das Comissöes os
Deputados Carlos Pimenta, Marco Regis, Jorge Eduardo de Oliveira,
Sebastião Helvécio e Leonidio Bouças (substituindo este ao Deputado Jorge
Hannas, por indicacão da Liderança do PFL), membros da Cornissão de
SaUde; Miguel Martini, Geraldo Rezende, LeonIdio Boucas (substituindo este
ao Deputado Cleuber Carneiro, por indicação da Lideranca do PFL) e
Sebastião Helvécio, membros da Comissão de Fiscalizacão Financeira e
Orçamentária. Havendo nUmero regimental, o Presidente, Deputado Carlos
Pimenta, declara aberta a reunião e informa que não ha ata a ser lida, por se
tratar da primeira reunião da Comissão. A Presidéncia informa que a reunião
destina-se a apreciar no 1 0 turno, os pareceres sobre o Projeto de Lei no
426/95, do Governador do Estado, que cria o Fundo Estadual de
Desenvolvimento de Comunidades. Apôs, o Presidente designa os Deputados
Marco Regis e Miguel Martini relatores, respectivamente, nas Comissöes de
SaUde e Ação Social e de Fiscalização Financeira e Orçamentárta. Ato
continuo, passa a palavra ao Deputado Marco Regis, relator na Comissão de
Saüde e Ação Social, que opina pela aprovacão do projeto na forma proposta.
Submetido a discussão e votacão, é o parecer aprovado. A Presidência passa
a palavra ao Deputado Miguel Martini, relator na Comissão de Fiscalizacão
Financeira e Orçameritária, que opina pela aprovacão do projeto na forma
proposta. Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado. A
Presidéncia suspende a reuniâo por 10 minutos, para que se lavre a ata.
Reabertos os trabalhos, o Presidente solicita que se proceda a leitura da ata.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presenca dos
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parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabaihos.
Sala das ComissOes, 26 de outubro de 1995.
Carlos Pimenta, Presidente - Marco Regis - Jorge Eduardo de Oliveira -

Sebastião Helvécio - LeonIdio Boucas - Migel Martini - Geraldo Rezende.
ATA DA 1  REUNIAO CONJUNTA DAS COMISSOES DE SAUDE E

DIREITOS HUMANOS
As nove horas e quinze minutos do dia trinta de outubro de mil novecentos

e noventa e seis, comparecem na Sala das Comissöes os Deputados João
Leite, Hely TarquInio, Antãnio Roberto e José Braga, membros da Comissão
de Direitos Humanos; Carlos Pimenta, Jorge Eduardo de Oliveira, Marco
Regis e Jorge Hannas, membros da Comissão de Saüde. Havendo nUmero
regimental, o Presidente, Deputado Carlos Pimenta, declara aberta a reunião
e comunica que nao ha ata a ser lida, por se tratar da 1 1 reunião da
Comissâo. A seguir, esciarece que a reunião se destina a ouvir os seguintes
convidados: Srs. VirgIlio Bustamente Rennor, Auditor da Diretoria Assistencial
da Superintendência de Desenvolvimento Organizacional da Secretaria de
Estado da SaCjde; Ricardo de Menezes Macedo, Presidente do SINMED;
José Hertz Cardoso, Prefeito Municipal de Jequitinhonha; Josied Marprates
Cunha, Assustente Social do Hospital São Miguel; Joào Bosco Alcântara
Boteiho, medico do Hospital São Miguel; e Edite de Oliveira Santos, que
falarão sobre os problemas ocorridos no Hospital São Miguel de
Jequitinhonha. A Presidência passa a palavra ao Deputado João Leite, autor
do requerimento que motivou o convite. Ato continuo, o Deputado João Leite
apresenta requerimento em que solicita seja convidado o Sr. Santos Moreira,
Secretário de Estado da Seguranca Püblica, para que possa prestar
informaçoes a respeito dos medicamentos que tern sido ministrados aos
presos que se encontram na instituicao prisional do Bairro Lagoinha, em Belo
Horizonte. Submetido a votação, e o requerimento aprovado. Prosseguindo, a
Presidência passa a palavra aos convidados que, pela ordem, fazem sua
exposição, conforme consta nas notas taquigraficas. Partucipam dos debates,
todos os parlamentares presentes. A Presidéncia suspende a reunião por 10
minutos para que se lavre a ata. Reabertos os trabalhos, o Presidente solicita
que se proceda a leitura da ata. Nada mais havendo a ser tratado, a
Presidência agradece a presença dos convidados e parlamentares, determina
a lavratura da ata e encerra os trabaihos.

Sala das Comissöes, 30 de outubro de 1996.
Carlos Pimenta, Presidente - João Leite - Hely TarquInio - Antonio Roberto -

José Braga - Jorge Eduardo de Oliveira - Marco Regis.
ATA DA ia REUNIAO CONJUNTA DAS COMISSOES DE MEIO AMBIENTE
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E DE DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAlS
As dez horas e quinze minutos do dia treze de novembro de mil novecentos

e noventa e seis, comparecem na Sala das Comissães os Deputados Ivo
José, AntOnio Roberto, Wilson Trôpia, membros da Comissão de Melo
Ambiente; João Leite, Antonio Roberto e José Braga, membros da Comissão
de Direitos e Garantias Fundamentais. Estâo presentes, também, os
Deputados Durval Angelo e Marcos Helênio. Havendo nümero regimental, o
Presidente, Deputado Ivo José, declara abertos os trabalhos e informa que
nao ha ata a ser lida por se tratar da primeira reunião conjunta destas
CornissOes. A Presidéncia esclarece, ainda, que a reunião tern por finalidade
ouvir, em audiência pOblica, os moradores da Vila ltaO e os responsáveis
pelas obras do PROSAM que estão sendo realizadas no cOrrego Ferrugem,
no Municipio de Contagem, que debateräo os impactos ambientais e soctais
ocasionados nessa região. A Presidência procede a leitura do fax enviado
pelo Sr. Francisco Melo, Gerente de Contrato Cornercial da MUltipla
Engenharia, justificando a sua ausência na reuniâo e esciarece que, por forca
contratual, a Orgão contratante, o DEOP-MG, é que está habilitado a prestar
esciarecimentos sobre todas as obras do PROSAM. Em seguida, a
Presidëncia convida a tomar assento a mesa dos trabaihos os Srs. Pedro
Paulo Ferreira dos Santos, Diretor de Recursos HIdricos e Melo Ambiente e
Coordenador Operacional do PROSAM, representando os Srs. Ruy Lage e
Marcelo Marinho Couto, respectivamente, Presidente da COPASA-MG e
Diretor-Geral do Departamento de Obras Püblicas - DEOP -; Armando Vignolli
Neto, Superintendente de Desenvolvimento Comunitário da Secretaria
Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social de Contagem,
representando o Prefeito Municipal de Contagem, Altamir Ferreira; Fábio
Alves dos Santos, Secretário de Ação Social do Centro de Apoio aos Sem-
Casa da Arquidiocese de Belo Horizonte; Vicente José Peixoto, membro da
Cornissão de Amigos da Vita Itai. Registra-se, também, a presenca do Sr.
Amarildo de Oliveira, Presidente da Comissäo de Direitos Humanos de
Contagem; do Pe. Oliveiro Theodoro Pereira, da ParOquia Nossa Senhora
Aparecida do Bairro Carnargos; do Pe. Cássio Borges, da Acão Social
Arquidiocesana, e da Vereadora Leticia da Penha, da Câmara Municipal de
Contagem. Os Deputados Ivo José e Joâo Leite, respectivamente, Presidente
da Comissão de Meio Ambiente e Presidente da Comissào de Direitos e
Garantias Fundamentals, autores dos requerimentos que motivaram esta
audiência pOblica, fazem suas consideracOes iniciais. A seguir, 0 Presidente
passa a palavra aos membros da Mesa, cada urn por sua vez, para que
façam suas explanaçOes. Ato continuo, a Presidente abre a fase de debates
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corn a participaçao dos convidados, dos Deputados e de outras pessoas,
conforme consta nas notas taquigráficas. 0 Deputado Durval Angelo pede a
palavra e apresenta requerimento em que solicita que as ComissOes facam
uma visita a Vila ItaO para conhecerem as verdadeiras situaçOes ambientais e
sociais causadas por ocasião das obras de canalizaçao do córrego Ferrugem.
Corn a palavra, para encaminhar a votaçâo, a Deputado João Leite solicita se
estenda a visita aos abrigos em que estão sendo alojadas as famIlias
prejudicadas pela obra. 0 Presidente sugere que, na mesma ocasiâo, sejam
visitadas as obras do cOrrego do Sarandi. Colocado em votaçao, é a
requerimento aprovado corn as sugestOes propostas. 0 Presidente indaga
dos convidados se desejam ainda fazer uso da palavra e, na oportunidade,
faz suas consideraçoes finals. Cumprido 0 objetivo da reunião, a Presidência
agradece a presença dos convidados e dos demais participantes e informa
que estas ComissOes farão urna visita a Vita ItaU no prOxirno dia 20, as 10
horas. 0 Presidente suspende a reuniâo por 10 minutos para a lavratura da
ata. Reabertos as trabalhos, a Presidente solicita ao Deputado AntOnio
Roberto que proceda a leitura da ata. 0 Deputado Joâo Leite so!icita dispensa
da leitura, pedido que é aprovado pela Comissão. Nada mais havendo a ser
tratado, a Presidência agradece a presença dos Deputados e encerra as
trabalhos destas ComissOes.

Sala das CornissOes, 13 de novembro de 1996.
va José, Presidente - AntOnio Roberto - Wilson Trôpia - Joäo Leite -

AntOnio Roberto - José Braga - Durval Angelo - Marcos Helênio.
ATA DA 3a REUNIAO CONJUNTA DAS COMISSOES DE SALJDE, DE

DEFESA DO CONSUMIDOR E DE FISCALIzAçAO FINANCEIRA E
0RcAMENTARIA

As quatorze horas e cinco minutos do dia quatra de dezembro de mil
novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das ComissOes os
Deputados Carlos Pimenta, Jorge Eduardo de Oliveira e Jorge Hannas,
membros da Cornissâo de Saüde; Marcos Helênio, AntOnio Andrade e Carlos
Pirnenta, membros da Comissão de Defesa do Consumidor; Joao Leite
(substituindo este ao Deputado Miguel Martini, par indicaçäo da liderança do
PSDB), Jorge Eduardo de Oliveira (substituindo este ao Deputado Geraldo
Rezende, par indicaçäo da Liderança do PMDB), Jorge Hannas (substituindo
este ao Deputado Cleuber Carneiro, par indicaçâo da Liderança do PFL) e
Marcos Helênio, membros da Comissäo de Fiscalizacäo Financeira e
Orçamentária. Havendo nUmero regimental, a Presidente, Deputado Marcos
Helênio, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovaçâo de requerimento
do Deputado AntOnio Andrade, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
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qua[ é dada por aprovada e subscrita pelos membros presentes. A
Presidéncia registra a presenca dos Srs. JUlio César M. Siqueira,
Superintendente de Vigilância Sanitária da Secretaria da SaUde,
representando o Secretário da SaUde; Cassilda Teixeira de Carvaiho,
Presidenta da Associaçào Brasileira de Engenheiros Sanitaristas - ABES -;
Temistocles Marcelo Neto, Diretor do SINDSAUDE; Elizabeth Dias,
professora do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de
Medicina da UFMG; Cláudio Sergio Romano, representante do Colegiado dos
Secretários Municipais de SaUde, e Antonio Joaquim Fernandes,
Coordenador do PROCON-MG, e esclarece que a reunião tern como objetivo
discutir o Projeto de Lei n o 2.147/94, que contém o COdigo Sanitário do
Estado de Minas Gerais. ApOs a exposiçào dos convidados, fazem uso da
palavra, para discutir, as parlamentares presentes, conforme consta nas
notas taquigráficas. Prosseguindo, a Presidência sugere aos expositores que
enviem suas sugestOes a Comissão ate o dia 10, para que a substitutivo da
Comissão de Defesa do Consumidor possa ser alterado. A Presidência
suspende a reunião por 10 minutos, para que se lavre a ata. Reabertos os
trabalhos, o Presidente agradece a presenca dos convidados e
parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra as trabalhos.

Sala das ComissOes, 4 de dezembro de 1996.
Marcos Helênio, Presidente - Carlos Pimenta - Jorge Eduardo de Oliveira -

Jorge Hannas - AntOnio Andrade - Joao Leite.
ATA DA l a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIcAO

No 39/97
As quinze horas e quinze minutos do dia vinte e quatro de junho de mu

novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das ComissOes as
Deputados José Militâo, LeonIdio Boucas, Wilson Pires (substituindo este ao
Deputado Sebastião Costa, por indicação da Lideranca do PFL), José
Henrique, Maria José Haueisen (substituindo esta ao Deputado Anivaldo
Coelho, por indicacâo da Liderança do PT), Geraldo Nascimento ,Alvaro
AntOnio (substituindo este ao Deputado Alencar da Silveira JUnior, por
indicacäo da Lideranca do PDT) e Arnbrósio Pinto , membros da Comissäo
supracitada. Havendo nUmero regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado
Ambrosia Pinto, declara abertos as trabalhos e solicita ao Deputado José
Militão que proceda a leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada,
é subscrita pelos membros da Comissào presentes. A seguir, a Presidência
determina a distribuicão das cédulas de votacão, devidamente rubricadas, e
convida a Deputado Wilson Pires para atuar corno escrutinador. Recoihidas

39
as cédulas, verifica-se que foram eleitos Presidente e Vice-Presidente os
Deputados AmbrOsio Pinto e José Henrique, respectivamente, ambos corn
oito votos . 0 Presidente "ad hoc", Deputado AmbrOsia Pinto dá posse ao
Vice-Presidente, Deputado José Henrique, que por sua vez, empossa o
Presidente .0 Deputado AmbrOsia Pinto agradece a escoiha de seu name e
designa como relator da matéria a Deputado Anivaldo Coelho. A Presidência
suspende a reuniäo par 10 minutos para que se lavre a ata, que, apOs lida, é
subscrita pelos membros da Comissâo presentes. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidéncia agradece a presença dos parlamentares e encerra os
trabalhos.

Sala das ComissOes, 24 de junho de 1997.
AmbrOsia Pinto, Presidente - José Militão - LeonIdio Boucas - Wilson Pires -

José Henrique - Maria José Haueisen - Geraldo Nascimento - Alvaro Antonio -
AmbrOsia Pinto.
ATA DA 3 a REUNIAO CONJUNTA DAS COMISSOES DE CONSTITuIçA0 E

JUSTIA E DE SAILJDE E AçAo SOCIAL
As quinze horas e trinta minutos do dia dezenove de agosto de mil

novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das ComissOes as
Deputados Hely TarquInio, Gil Pereira, Gilmar Machado e Anderson Adauto,
membros da Comissão de Constituiçâo e Justiça; Jorge Eduardo de Oliveira,
Carlos Pimenta, Jorge Hannas, Wilson Pires e Gilmar Machado (substituindo
este ao Deputado Adelmo Carneiro Leão, par indicacäo da Lideranca do PT),
membros da Comissäo de SaUde e Acão Social. Havendo nUrnero regimental,
o Presidente, Deputado Jorge Eduardo de Oliveira , declara aberta a reunião
e solicita ao Deputada Adelrno Carneiro Leäo que proceda a leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e apravada, é subscrita pelos membros presentes.
O Presidente informa que a reuniâa se destina a apreciar os pareceres para o
10 turno do Projeto de Lei no 1.253/97, do Deputado Geraldo Rezende, e que
foram designados relatores da matéria os Deputados Gil Pereira e Jorge
Hannas, respectivarnente, pelas ComissOes de Constituiçâo e Justiça e de
SaUde e Açâo Social. 0 Deputado Gil Pereira comunica ao Presidente que vai
retirar o parecer anterior e apresentar outro. A Presidéncia indaga ao relator
se está em condiçOes se apresentar seu nova parecer. 0 Deputado Gil
Pereira faz a leitura do parecer, no qual conclui pela constitucionaidade,
legalidade e juridicidade da matéria na forma do Substitutivo n° 1. Submetido
a discussão e votaçâo, e a parecer aprovado. A seguir, a Presidéncia passa a
palavra ao Deputado Jorge Hannas, para emtir seu parecer. 0 relator procede
A leitura de seu parecer, no qual conclui pela aprovação da matéria na forma
do Substitutivo n° 1, da Comissâo de Constituiçaa e Justiça. Submetido a
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discussão e votação, é o parecer aprovado. Cumprida a finalidade da reunião,
a Presidência agradece a presença dos parlamentares e suspende a reunião
por 10 minutos, para a lavratura da ata. 0 Deputado Jorge Eduardo de
Oliveira solicita ao Deputado Jorge Hannas que proceda a leitura da ata, a
qua[ é dispensada em virtude de requerimento do Deputado Gil Pereira,
aprovado pela Comissão. Nada mais havendo a ser tratado, a Presidéncia
agradece a presenca dos Deputados e encerra os trabaihos.

Sala das Comissães, 19 de agosto de 1997.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Hely TarquInio - Gil Pereira - Gilmar

Machado - Anderson Adauto - Carlos Pirnenta - Jorge Hannas - Wilson Pires.
ATA DA l a REUNA0 CONJUNTA DAS COMISSOES DE MEIO AMBIENTE
E RECURSOS NATURAlS E DE TRANSPORTE, COMUNICAçAO E OBRAS

PCJBLICAS
As quinze horas e cinco minutos do dia quatorze de abril de mil novecentos

e noventa e oito, comparecern na Sala das Comissöes os Deputados Luiz
Fernando Faria, Arnaldo Canarinho (substituindo este ao Deputado Antonio
Roberto, por indicação da Lideranca do PMDB) e AIlton Vilela (substituindo o
Deputado Mauro Lobo, por indicação da Lideranca do PSDB ), membros da
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais, e os Deputados Alvaro
Antonio, Arnaldo Canarinho, Ailton Vilela e Paulo Schettino, membros da
Cornissão de Transporte, Comunicacao e Obras Piblicas. Havendo nUmero
regimental, o Presidente, Deputado Alvaro AntOnio, declara aberta a reunião,
informa que não ha ata a ser lida por se tratar da 1a reunião conjunta das
ComissOes supracitadas e procede a leitura de fax enviado pelo Deputado
Octávio Elisio Alves de Brito, Secretário de Estado de Minas e Energia, em
que justifica a sua ausência nesta reunião. 0 Deputado Alvaro AntOnio
esclarece que a reunião se destina a ouvir diversos convidados acerca da
extracao de areia nas bacias dos rios Sapucal-Mirim, Mandu e Sapucai
Grande, localizados no extrerno sul do Estado de Minas Gerais, e convida a
tomar assento a mesa os Srs. Jáder Pinto de Campos
Figueiredo,Superintendente do IBAMA, e Luciete de Fatima Costa Coutinho,
advogada dos areeiros. Corn a palavra, o Deputado Alberto Pinto Coelho,
autor do requerirnento que motivou esta reunião, tece consideracoes a
respeito do tema objeto da discussão. Logo após, a Presidéncia passa a
palavra aos dois convidados supramencionados e, em seguida, ao Deputado
Paulo Schettino e ao Dr. Emanuel Martins SimOes Coelho, chefe do Serviço
de Geologia e Produção Mineral do DNPM. As advogadas Aeli dos Santos
Oliveira e Manse Falcão, representante do Dr. Ciro Cunha Melo, Presidente
da Samitri Ernpresas Belgo Mineira, corn a palavra, afirmam estar essa
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empresa aberta para negociar a cessão parcial de algurnas areas, para a
exploração de areia. Registra-se, também, a presença dos senhores Sidney
Dorninisi Padilha, Diretor da Mineraçao Padilha; José Gabriel Resende da
Silva, Diretor da Mineraçao Santa Edwiges; José Marcos Valim Risso, Diretor
da JIM Mineração; Sebastião EgIdlo, Diretor da Mineração Progresso; Paulo
Roberto Coutinho Tavares. Presidente da Mineração São Paulo e
representante do Sr. José Angelo, Diretor da Mineração Tavares; Carlos
Manoel Belhieny da Silva, geólogo da Sam itri Ernpresas Belgo Mineira; Samir
Bechara; Leone Machado Homern e José BenIcio Ribeiro do Vale; estes, do
MunicIpio de Pouso Alegre. Abre-se a fase dos debates, corn a participação
dos parlamentares e dos convidados, conforme consta nas notas
taquigráficas. A seguir, a Presidência agradece a presenca dos convidados e
dos demais participantes e suspende a reunião para a lavratura da ata..
Reabertos os trabalhos, o Presidente solicita ao Deputado Luiz Fernando
Faria que proceda a leitura da ata. 0 Deputado Arnaldo Canarinho solicita
dispensa da leitura, o que é aprovado pela Comissão. Nada mais havendo a
ser tratado, a Presidência agradece a presença dos Deputados e encerra os
trabalbos das ComissOes.

Sala das ComissOes, 14 de abril de 1998.
Alvaro AntOnio, Presidente - Luiz Fernando Faria - Arnaldo Canarinho -

AIlton Vilela - Paulo Schettino.
ATA DA ia REUNIAO ESPECIAL DA COMISSAO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA A C0NsTITuIçA0 N O 55/98

As nove horas e trinta minutos do dia dois de juiho de mil novecentos e
noventa e oito, comparecern na Sala das ComissOes os Deputados Sebastião
Costa, José Maria Barros e Antonio Roberto (substituindo este ao Deputado
AntOnio JUlio, por indicaçao da Liderança do PMDB), membros da supracutada
Comissão. Havendo nUmero regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado
Sebastião Costa, declara aberta a reunião, informa que não ha ata a ser lida,
por se tratar da primeira reunião especial desta Comissão, e que a reunião se
destina a eleger o Presidente, o Vice-Presidente, a designar o relator e a
programar os trabalhos. A seguir, determina a distribuicão das cédulas de
votação, devidamente rubricadas, e convida o Deputado AntOnio Roberto
para atuar como escrutinador. Apurados os votos, são eleitos Presidente e
Vice-Presidente, respectivamente, os Deputados Sebastião Costa e Gilmar
Machado, ambos corn três votos. 0 Deputado Sebastião Costa agradece a
escolha do seu nome para presidir os trabaihos da Comissão e designa o
Deputado Ivair Nogueira relator da matéria, em 10 turno. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a presenca dos parlamentares
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e suspende a reuniâo para a lavratura da ata. Reabertos Os trabalhos, 0
Presidente solicita ao Deputado Antonio Roberto que proceda a leitura da ata.
0 Deputado José Maria Barros solicita a dispensa da leitura, o que é
aprovado pela Comissão. Nada mais havendo a ser tratado, a Presidéncia
agradece a presença dos Deputados e encerra os trabaihos desta Comissão.

Sala das Corn issOes, 2 de juiho de 1998.
Sebastião Costa, Presidente - José Maria Barros - Antonio Roberto.

ATA DA 12a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAlS.

As nove horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e três de dezembro
de mil novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das ComissOes os
Deputados Ronaldo Vasconcellos, AntOnio Roberto e Mauro Lobo, membros
da supracitada Comissão. Havendo nUmero regimental, o Presidente,
Deputado Ronaldo Vasconcellos, declara aberta a reuniäo e, em virtude da
aprovaçâo de requerimento do Deputado Mauro Lobo, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. 0 Presidente informa que a reunião se
destina a discutir assuntos de interesse da Comissâo. Em seguida, submete a
discussão e a votaçao o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei no
1.817/98, do Deputado João Leite, que declara de utilidade püblica a
Fundaçâo Matutu, corn sede no MunicIpio de Belo Horizonte, o qual é
aprovado. A Presidéncia suspende a reunião por 5 minutos para a lavratura
da ata. Reabertos os trabalhos, o Deputado AntOnio Roberto apresenta
requerimento em que solicita a dispensa da leitura da ata desta reunião, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros presentes. A seguir, o
Presidente agradece a presenca dos parlamentares e encerra os trabalhos
desta Comissâo.

Sala das ComissOes, 23 de dezembro de 1998.
Ronaldo Vasconcellos, Presidente - Antonio Roberto - Mauro Lobo.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 4 DE FEVEREIRO DE 1999

ATAS

ATA DA 4a REUNIAO CONJUNTA DAS COMISSOES DE SACJDE E DE
DEFESA DO CONSUMIDOR

As nove horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e sete de junho de
mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das ComissOes os
Deputados Marco Regis, Jorge Eduardo de Oliveira, Luiz AntOnio Zanto e
Jorge Hannas, membros da Comissäo de SaOde e Ação Social; Marcos
Helênio, Dinis Pinheiro e Luiz AntOnio Zanto, membros da Comissão de
Defesa do Consumidor. Encontra-se presente, também, o Deputado Hely
Tarquinio. Havendo nOmero regimental, o Presidente, Deputado Marcos
Helênio, declara aberta a reuniâo e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Luiz Antonio Zanto, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
a qual é dada por aprovada e e subscrita pelos membros presentes. A seguir,
o Presidente informa que a reunião se destina a ouvir os seguintes
convidados: Srs. Sara Heitor, Nutricionista da Secretaria de Promoçäo
Humana do MunicIpio de Frutal; Ricardo Sales Costa, Auditor do Conseiho
Regional de Nutrição; Maria do Carmo Gouveia PelOzio, Chefe do
Departamento de Nutrição da Universidade Federal de Viçosa; Flávia Pessoa
Borges de Carvaiho, Chefe do Servico de Vigilância Nutricional e Alimentos;
Adriana Veiga Aranha, Diretora do Departarnento de Defesa e Promocao de
Consumo Alimentar da Secretaria de Abastecimento Municipal de Belo
Horizonte; Marco Aurélio Resende, Presidente do Conselho Regional de
Nutriçao do Estado do Rio de Janeiro, e Denise Alves, do Conselho Regional
de Nutricão do Rio de Janeiro, corn a finalidade de discutirem o Projeto de Lei
n° 718/96, do Deputado Luiz AntOnio Zanto, que dispOe sobre medidas a
serem adotadas pelo Estado para melhorar as condiçOes nutricionais da
populacäo. 0 Deputado Marcos Helênio, antes de se ausentar da reuniâo,
passa a direçâo dos trabalhos ao Deputado Jorge Hannas. Ato continuo, a
Presidência passa a palavra a Sra. Sara Heitor, que faz sua exposiçäo,
usando projecOes de "slides" e de transparências. Após as explanacOes de
todos os demais convidados, participam dos debates todos os parlamentares,
conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reuniâo, a
Presidéncia agradece a presença dos convidados e dos parlamentares e
suspende a reuniâo por 10 minutos, para a Iavratura da ata. Reabertos os
trabalhos, o Presidente solicita ao Deputado Luiz AntOnio Zanto que proceda
a leitura da ata. 0 Deputado Marcos Helênio solicita dispensa da leitura, 0
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que e aprovado pela Comissão. Nada mais havendo a ser tratado, a
Presidência agradece a presenca dos Deputados e encerra os trabaihos.

Sala das ComissOes, 27 de junho de 1996.
Marcos Helênio, Presidente - Marco Regis - Jorge Eduardo de Oliveira -

Luiz Antonio Zanto - Jorge Hannas - Dinis Pinheiro - Hely Tarqumnio.
ATA DA 10 REUNIAO CONJUNTA DAS COMISSOES DE coNsllTulçAo

E JusTIçA, DE SAUDE E AçAO SOCIAL E DE FISCALIZAcAO
FINANCEIRA E 0RçAMENTARIA

As quinze horas e trinta minutos do dia oito de outubro de mil novecentos e
noventa e sete, comparecem na Sala das ComissOes os Deputados Hely
TarquInio, AntOnio Julio, Arnaldo Penna e Antonio Genaro, membros da
Comissão de Constituiçao e Justica; Jorge Eduardo de Oliveira, Carlos
Pimenta, Wilson Pires e Adelmo Carneiro Leão, membros da Comissão de
Sai.jde e Aço Social; AntOnio Roberto, Adelmo Carneiro Leão, Wilson Pires e
Pericles Ferreira, membros da Comissäo de Fiscalizacão Financeira e
Orcamentaria . Havendo nOmero regimental, o Presidente, Deputado Jorge
Eduardo de Oliveira , declara abertos os trabalhos e soficita ao Deputado Hely
Tarquinio que proceda a leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, e subscrita pelos membros presentes. 0 Presidente informa que a
reuniào se destina a apreciar o Projeto de Lei n o 1.419/97, do Governador do
Estado, que autoriza a doacão de imôvel a Santa Casa de Misericôrdia de
Belo Horizonte e extingue a Fundaço Instituto do Coracâo de Minas Gerais -
CARDIOMINAS. A Presidência informa que, nos termos do art. 135, § 1 0, do
Regimento Interno, foram designados relatores do referido projeto,
respectivamente, petas ComissOes de Constituicão e Justica, de SaOde e
Acão Social e de Fiscalizacão Financeira e Orçamentária os Deputados Hely
TarquInio, Wilson Pires e Paulo Pettersen. 0 Presidente indaga ao Deputado
Hely TarqüInio se está em condicOes de emitir o parecer sobre a preliminar. 0
relator faz a leitura do seu parecer, no qual conclui pela constitucionatidade,
legalidade e juridicidade da matéria. Colocado em discussão e votacão, é 0
parecer aprovado. A seguir, a Presidência indaga ao Deputado Wilson Pires
se está em condicOes de emitir o seu parecer. 0 relator procede a leitura do
parecer, o qual conclui pela aprovacão do projeto. Nesse interim, o Deputado
Adelmo Carneiro Leão pede a patavra e apresenta requerimento no qual
solicita sejam convidados representantes do SINDSAUDE, da Secretaria
Municipal de Satde de Belo Horizonte, da Secretaria do Planejamento e
Coordenacao Geral, da Secretaria da SaUde, do Conselho Estadual de
Saüde, do Conselho Municipal de Saüde, do Ministério PUbtico, do IPSEMG,
da Santa Casa e do Tribunal de Contas para subsidiar a discussão do Projeto
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de Lei no 1.419/97. Colocado em votaçâo, após ser feito o seu
encaminhamento pelos Deputados Adelmo Carneiro Leão, Wilson Pires, Hely
Tarqumnio, Arnaldo Penna, Carlos Pimenta e Anderson Adauto, é o
requerimento aprovado. 0 Deputado Adelmo Carneiro Leão soticita vista do
parecer, a quat é concedida pelo Presidente. 0 Deputado Arnaldo Penna, na
oportunidade, solicita que seja distribuIdo avulso do parecer da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. 0 Presidente solicita a assessoria
que providencie as cOpias e as distribua aos membros das CornissOes.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presenca dos
parlarnentares e convoca os membros das ComissOes para a próxima reunião
extraordinária, a ser realizada no dia 15/10/97, as 1030min, no Plenarinho
IV. Não havendo "quorum" para a continuaçâo da reunião, o Presidente
determina que se lavre a ata, que, lida, é subscrita pelos membros presentes,
e encerra os trabaihos.

Sala das ComissOes, 8 de outubro de 1997.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Hely TarquInio - Antonio Julio -

Arnaldo Penna - AntOnio Genaro - Carlos Pirnenta - Wilson Pires - Adelmo
Carneiro Leâo - AntOnio Roberto - Pericles Ferreira.

AlA DA 2a REUNIAO CONJUNTA DAS COMISSOES DE DIREITOS E
GARANTIAS FUNDAMENTAlS E DE EDLJCAçAO, CULTURA, DESPORTO

E TURISMO E LAZER
As nove horas e trinta minutos do dia trinta de outubro de mil novecentos e

noventa e sete, comparecern na Sala das ComissOes os Deputados Joâo
Leite, Durval Angelo e José Henrique (substituindo este ao Deputado Ivair
Nogueira, por indicaçào da Liderança do Bloco Democrático Trabalhista),
membros da Comissäo de Direitos e Garantias Fundamentais; José Maria
Barros, José Henrique, Gilmar Machado e Sebastião Navarro Vieira,
membros da Cornissão de Educacão, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer.
Havendo nOmero regimental, o Presidente, Deputado José Maria Barros,
declara aberta a reuniâo e solicita ao Deputado Gitmar Machado que proceda
A leitura da ata da reuniâo anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. A Presidência informa que a reuniâo tern por objetivo a
apreciacão dos Pareceres para 10 Turno do Projeto de Lei n o 1.237/97, de
autoria das ComissOes de Direitos e Garantias Fundamentais e de Educação,
Cultura, Desporto e Turismo e Lazer, que inclui conteUdos relacionados corn
o tema direitos humanos nos curriculos escolares. Foram, anteriorrnente,
designados relatores os Deputados Ivair Nogueira, no ârnbito da Comissão de
Direitos e Garantias Fundamentais, e Sebastiâo Navarro Vieira, no âmbito da
Cornissäo de Educaçao, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer. Em virtude da
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ausência do Deputado Ivair Nogueira, a Presidência redistribui a matéria ao
Deputado João Leite. Logo apOs, passa-se a 2a Fase da Ordem do Dia. Corn
a palavra, o Deputado João Leite emite parecer pela aprovacao do projeto
corn as Emendas n°s 1 e 2. A seguir, a Deputado Sebastião Navarro Vieira
emite parecer pela aprovacâo do projeto, no 10 turno, corn as Ernendas n°s 1
e 2, da Cornissão de Direitos e Garantias Fundarnentais. Colocados em
discussão e votaçao, cada urn por sua vez, SO Os pareceres aprovados por
unanimidade. Cumprida a finalidade da reuniâo, a Presidente agradece a
presença dos deputados, determina a lavratura da ata e encerra as trabalhos.

Sala das Comissães, 30 de outubro de 1997.
José Maria Barros, Presidente - Durval Angelo - João Leite - Gilmar

Machado - José Henrique - Sebastião Navarro Vieira.
ATA DA 3a REUNIAD CONJUNTA DAS COMISSOES DE DIREITOS
HUMANOS E DE FISCALIZAcA0 FINANCEIRA E 0RçAMENTARIA

As nave horas e cinquenta minutos do dia dezoito de dezembro de mu
novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissães as
Deputados Joäo Leite, Ivair Nogueira, João Batista de Oliveira, Miguel Martini
e Gilmar Machado (substituindo este ao Deputado Durval Angelo, par
indicação da Lideranca do PT), membros da Comissão de Direitos Humanos;
Gilmar Machado, Miguel Martini, José Henrique e Ivair Nogueira (substituindo
as dais ültimos, respectivarnente, aos Deputados Antonio Roberto e José
Braga, por indicaçäo da Liderança do PMDB e PDT), membros da Comissão
de Fiscalizaçao Financeira e Orcarnentária. Havendo nUmero regimental, a
Presidente Deputado Miguel Martini, declara aberta a reuniäo e solicita ao
Deputado Joãa Leite que proceda a leitura da ata da reunião anterior, que,
lida e aprovada, e subscrita pelos membros presentes. A seguir informa que a
reunião se destina a apreciar o parecer da Cornissâo de Fiscalização
Financeira e Orçamentária sobre a Projeta de Lei no 1.392/97, no 10 turno.
Passa-se a ia fase da Ordem do Dia. A Presidéncia informa que fol distribuldo
avulso do parecer na reunião anterior. Submetido a discussão, é aprovado o
parecer pela aprovação do projeto corn a Emenda no 1, da Comissâo de
Direitos Humanos. Cumprida a finalidade da reuniàa, a Presidência agradece
a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissães, 18 de dezembro de 1997.
Miguel Martini, Presidente - João Leite - Ivair Nagueira - João Batista de

Oliveira - Gilmar Machado.
ATA DA 10 REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA A CoNsTlTulçAo
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As nove horas e quarenta e cinco minutos do dia dezenove de marco de mil
novecentos e naventa e oito, cornparecem na Sala das Comissöes as
DeputadoS Wilson Pires, Ambrosia Pinto e AntOnio Andrade, membras da
supracitada Comissäo. Havendo nUmero regimental, o Presidente, Deputado
Wilson Pires, declara aberta a reuniäa e solicita ao Deputado Ambrosia Pinto
que praceda a leitura da ata da reuniäo anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. A seguir, a Presidente informa que a
reunião se destina a apreciar a Parecer sabre a Propasta de Emenda a
Constituiçâa n o 47/97. Ato continua, a relator, Deputada AmbrOsia Pinto,
procede a leitura de seu parecer, mediarite a qual conclui pela aprovaco da
matéria corn a Emenda no 1. Colocado em discussäo e vataçao, é aprovada a
parecer, por trés votos a favor. A Presidéricia suspende a reunião par 10
minutos, para que se praceda a lavratura da ata. Reabertos Os trabalhos, a
ata é lida, aprovada e subscrita pelos membros presentes. Cumprida a
finalidade da reuniäa e nada mais havendo a ser tratado, a Presidente
agradece a presença dos parlamentares e encerra as trabalhos.

Sala das ComissOes, 19 de marco de 1998.
Wilson Pires, Presidente - AmbrOsio Pinto - AntOnio Andrade.

ATA DA ia REUNIAO CONJUNTA DAS COMISSOES DE DEFESA DO
CONSUMIDOR E DE TRANSPORTE, cOMIJNIcAçAO E OBRAS

i CJBL I CAS
As quatarze horas e trinta minutos do dia vinte e aito de abril de mil

navecentas e noventa e aita, comparecem na Sala das ComissOes as
Deputadas Geraldo Nascimenta, AmbrOsio Pinto, Marcos Helênio e Tarcisia
Henriques (substituinda estes dais Ultimos aas Deputados AntOnio Andrade e
Joäo Leite, par indicacão da Liderança do Bloco Parlamentar de Opasicâa e
do PSDB, respectivamente), membras da Camissäa de Defesa do
Consumidor, e Bilac Pinto, Tarcisio Henriques e AmbrOsia Pinto (substituinda
estes dais ültimas aas Deputadas AlIton Viela e Paula Schettina, par
indicacão das Liderancas do PSDB e do PTB, respectivamente), membros da
Comissão de Transparte, Camunicaçâo e Obras PUblicas. Havendo nümera
regimental, a Presidente, Deputado Geraldo Nascimenta, declara abertos as
trabaihas, informa que nàa ha ata a ser lida par ser esta a primeira reuniâa
destas ComissOes. Iriforma, ainda que a reuniâa se destina a obter
infarmaçoes sabre a palitica tarfária dos transpartes caletivas urbanas da
Regiäa Metrapolitana de Bela Horizonte. A Presidéncia registra a presença
dos canvidados: Srs. Osias Baptista, Diretar de Transportes, representando a
Diretor-Geral do DER-MG; Ricardo Mendanha Ladeira, Diretar de Transpartes
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Püblicos, representando o Diretor-Presidente do BHTRANS; e Roberto de
Melo Pinheiro, Presidente da Assembléia Metropolitana da RMBH - AMBEL.
Registra-se, ainda, a presença dos Srs. Marcos Márcio Ferreira e Ivone
Carneiro Barcelos Diniz, do DER-MG; e Genesco Aparecido de Oliveira Junior
e Valder Neidson Gomes da AMBEL. A Presidéncia justifica a ausência do
Deputado Ivo José, autor do requerimento que motivou esta reunião, faz suas
consideraçoes iniciais e concede a palavra a cada urn dos convidados. ApOs
explanaçaes e já sob a Presidência do Deputado Alvaro Antonio, a Comissäo
decide que promoverá nova reuniâo conjunta destas ComissOes corn a
finalidade de se aprofundarem as discussOes sobre o tema em debate.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares e convidados, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das ComissOes, 28 de abril de 1998.
Geraldo Nascimento, Presidente - Ambrósio Pinto - Marcos Helênio -

TarcIsio Henriques - Bilac Pinto.
ATA DA 2a REUNIAO CONJUNTA DAS COMISSOES DE DIREITOS
HUMANOS E DE POLITICA AGROPECUARIA E AGROINDUSTRIAL

As dezesseis horas do dia vinte e quatro de junho de mil novecentos e
noventa e oito, comparecem na Sala das ComissOes os Deputados Joäo Leite
e Adelmo Carneiro Leâo ( substituindo este ao Deputado Durval Angelo, por
indicação da Liderança do PT), membros da Comissão de Direitos Humanos;
e Paulo Piau, Antonio Roberto e Marcos Helênio ( substituindo estes aos
Deputados Antonio Andrade e Maria José Haueisen, respectivamente, por
indicação das Lideranças do PMDB e do PT), membros da Comissão de
Poiltica Agropecuária e Agroindustrial. Conforme o disposto no art. 125 § 30,
Presidente, Deputado Paulo Piau, declara aberta a reunião e, em seguida,
procede a leitura da ata da reuniâo anterior e a dá por aprovada. A seguir
informa que a reunião se destina a ouvir os Srs. Eduardo Nascimento,
Assessor da FETAEMG; Marcos de Abreu e Silva, Consultor Parlamentar da
FAEMG; Ivan Barbosa, Procurador do INCRA; e Aluizio Fantini Valério,
Presidente da RURALMINAS, que irão discutir a Proposta de Ernenda a
Constituição n o 30/96, que altera o inciso )(XXIV do art. 62 e o art. 247 da
Constituiçao do Estado, que dispãe sobre alienaçao e concessão de terra
püblica e terra devoluta. 0 Presidente registra a presença do Srs. James
Ladeia, Secretário de Estado do Trabaiho e Assessor do Governador para
Reforma Agrária; Rui da Mata, Prefeito de Conquista; e José Divino Moreira
Souza e Marlene Ferreira Martins, integrantes do MST, a quem convida para
tomarem assento a mesa juntamente corn os expositores. Em seguida, o
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Presidente, autor do requerimento que suscitou esta reunião tece suas
consideracOes iniciais. Após a exposicäo dos convidados, passa-se a fase de
debates, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares e dos
convidados, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das ComissOes, 24 de junho de 1998.
Paulo Piau, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - João Leite - Marcos

Helênio - AntOnio Roberto.
AlA DA ia REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL PARA

EMITIR PARECER SOBRE 0 VETO TOTAL A PROP0SIcA0 DE LEI NO
13.746

As quinze horas do dia vinte e cinco de agosto de mil novecentos e noventa
e oito, comparecem na Sala das ComissOes os Deputados José Maria Barros,
Wilson Tropia (substituindo este ao Deputado Sebastião Navarro Vieira, por
indicacão da Lideranca do PFL) e Maria José Haueisen, membros da
supracitada Comissäo. Havendo nümero regimental, o Presidente, Deputado
José Maria Barros, declara abertos os trabalhos e, em virtude da aprovação
de requerimento da Deputada Maria José Haueisen, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
parlamentares presentes. Em seguida, o Presidente informa que a reuniâo se
destina a apreciar o Parecer sobre o Veto Total a Proposicão de Lei n° 13.746
e, na ausência do relator anteriormente designado, redistribui a matéria ao
Deputado Wilson TrOpia, a quern indaga se está em condiçOes de emitir seu
parecer. Este, corn a palavra, emite o parecer que conclui pela manutencäo
do veto. Submetido a discussão e votacão, é aprovado o parecer. 0
Presidente suspende os trabalhos para lavratura da ata da reuniäo.
Reabertos os trabalhos e, em virtude da aprovaçâo de requerimento do
Deputado Wilson TrOpia, o Presidente dispensa a leitura da ata da reunião, a
qua] é dada por aprovada e é subscrita pelos parlamentares presentes.
Cumprida a finalidade da Comissão Especial, o Presidente agradece a
presenca dos Deputados e encerra os trabalhos.

Sala das ComissOes, 25 de agosto de 1998.
José Maria Barros, Presidente - Wilson Trápia - Maria José Haueisen.

AlA DA 2a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA A C0NSTITLJIcA0

N O 54/98
As dez horas e trinta minutos do dia nove de dezembro de mil novecentos e

noventa e oito, comparecem na Sala das ComissOes os Deputados Sebastiâo
Navarro Vieira, Ajalmar Silva (substituindo o Deputado José Militäo, por
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indicacâo da Lideranca do PSDB) e Maria José Haueisen (substituindo o
Deputado Gilmar Machado, por indicaçäo da Lideranca do PT), membros da
supracitada Comissão. Havendo nUmero regimental, o Presidente, Deputado
Sebastião Navarro Vieira, declara aberta a reuniäo e, em virtude da
aprovaçâo de requerimento do Deputado Ajalmar Silva, dispensa a leitura da
ata da reuniâo anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
parlamentares presentes. A seguir informa que a reunião se destina a
apreciar o Parecer para o 2 1 Turno da Proposta de Emenda a Constituicão n°
54/98 e, na auséncia do relator anteriormente designado, redistribui a matéria
a Deputada Maria José Haueisen. Esta, com a palavra, emite parecer que
conclui pela aprovaçäo da matéria na forma do vencido no 1 0 turno.
Submetido a discussào e votaçäo, é aprovado o parecer. A seguir, o
Presidente suspende a reunião para a lavratura da ata. Reabertos Os
trabalhos e, em virtude da aprovacão de requerimento da Deputada Maria
José Haueisen, dispensa a leitura da ata da reunião, a qual é dada por
aprovada e e subscrita pelos parlamentares presentes. Cumprida a finalidade
da Comissão Especial, a Presidéncia agradece a presença dos parlamentares
e encerra os trabalhos.

Sala das Comissães, 9 de dezembro de 1998.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Ajalmar Silva - Maria José Haueisen.

ATA DA 26a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE SAUDE
As nove horas e trinta minutos do dia dez de dezembro de mil novecentos e

noventa e oito, comparecem na Sala das Comissöes os Deputados Jorge
Eduardo de Oliveira, Carlos Pimenta, Rêmolo Aloise, Wilson Fires e Adelmo
Carneiro Leão. Havendo nimero regimental, o Presidente, Deputado Jorge
Eduardo de Oliveira, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Rémolo Aloise, dispensa a leitura da ata da
reuniâo anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros
presentes. Prosseguindo, o Presidente passa a discussäo e votacâo de
proposiçöes que dispensarn a apreciaçâo do Plenário da Assembléla. A
Presidéncia submete a discussão e votaçâo o Parecer de Redacao Final do
Projeto de Lei n° 1.686/98, que é aprovado. A Presidência informa que a
reunião se destina a ouvir os seguintes convidados: Sr. George Alves de
Almeida, Coordenador Estadual de Zoonose da Secretaria da SaCide; Sra.
Monica Aparecida Costa, representante do Secretário Municipal de Saüde, e
Sr. Frederico Carlos de Carvalho, Coordenador da Fundacäo Nacional de
Saüde em Minas Gerais, que prestaräo esclarecimentos sobre o problema da
dengue no Estado e na Capital, assim como sobre as providências que estão
sendo adotadas para evitar novo surto da doença. Participam dos debates
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todos as convidados e parlamentares presentes. A Presidência suspende a
reunião por 10 minutos para que se Iavre esta ata, que, apOs ser lida e
aprovada, é subscrita pelos niembros presentes. Reaberta a reunião, o
Presidente agradece a presenca dos parlamentares e encerra os trabalhos.

Sala das Comissöes, 10 de dezembro de 1998.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Carlos Pimenta - Rémolo Aloise -

Wilson Fires - Adelmo Carneiro Leâo.
ATA DA 17a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE DIREITOS

HUMANOS
As quatorze horas e quinze minutos do dia dezoito de dezembro de mil

novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das Comissöes as
Deputados João Leite e Durval Angelo, membros da supracitada Comissâo.
Nos termos do art. 125, § 3 1, do Regimento Interno, a Presidente, Deputado
João Leite, declara aberta a reunião e informa que ela se destina a ouvir o Sr.
James Cavallaro, representante da Human Rights Watch, que ira apresentar
relatório concernente ao sistema carcerário brasileiro. Após, a Presidência
registra a presenca dos Srs. José Roberto Goncalves Rezende, Ouvidor da
PolIcia de Minas Gerais; Charles Siqueira, Assessor I da Coordenadoria de
Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura de Bela Horizonte; Fábio Alves
dos Santos, Vice-Presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos
Humanos e representante da Pastoral Carcerária; Luiz Chaves, Assessor
JurIdico do CIMI; e das Sras. Maria Caiafa, Coordenadora de Direitos
Humanos e Cidadania da Prefeitura de Belo Horizonte, e Heloisa Greco, do
Mavimento Tortura Nunca Mais. Prasseguindo, a Presidéncia passa a palavra
aos convidados, que discorrem sobre a aussunto em pauta. Passa-se a fase
de debates, conforme consta nas natas taquigráficas. Cumprida a finalidade
da reuniàa, a Presidência agradece a presença dos convidados e
parlamentares presentes, determina a lavratura da ata e encerra as trabalhos.

Sala das Comissães, 18 de dezembro de 1998.
Jaâo Leite, Presidente - Durval Angelo - Ivair Nogueira.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 5 DE FEVREIRO DE 1999

ATAS

AlA DA REUNIAO SOLENE EM 28/1/99
Presidëncia do Deputado Romeu Queiroz

Surnário: Comparecirnento - Abertura - Ata - Declaração de encerrarnento -
Suspensão e reabertura da reuniâo - Ata - Encerrarnento.

Corn parecimento
- Cornparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Francisco Ramaiho - Ivo José - Maria

Olivia - Adelmo Carneiro Leäo - Agostinho Patrtis - AIlton Vilela - Ajalmar
Silva - Alencar da Silveira JUnior - Alvaro Antonio - Arnbrósio Pinto - Anderson
Adauto - Anivaldo Coelho - Antonio JUlio - AntOnio Roberto - Arnaldo Penna -
Bilac Pinto - Carlos Pirnenta - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Durval
Angelo - Elbe Brandão - Ermano Batista - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo
Nascimento - Hely TarquInio - Ibrahim Jacob - Isabel do Nascimento - Jorge
Eduardo de Oliveira - José Bonifácio - José Braga - José Militão - LeonIdio
Boucas - Luiz Fernando Faria - Marco Regis - Marcos Helênio - Maria José
Haueisen - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Barbosa - Miguel Martini -
Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Pericles Ferreira - Raul Lima
Neto - Rëmolo Aloise - Ronaldo Vasconcellos - Sebastiäo Costa - Sebastião
He!vécio - Sebastião Navarro Vieira - Toninho Zeitune - Wanderley Avila -
Wilson TrOpia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rorneu Queiroz) - As 16h29min, declaro aberta

a reuniâo. Sob a protecao de Deus e ern nome do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabalhos. Corn a palavra, o Sr. 2 1-Secret6rio, para proceder a leitura
da ata da reuniäo anterior.

Ata
- A Deputada Maria Olivia, 5a..Secret6ria nas funcOes de 21-Secret6rio,

procede a leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sern restriçOes.
Declaração de Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes para, de pé, ouvirem
a declaraçao de encerrarnento: 'Sob a protecäo de Deus e em norne do povo
mineiro, declaro encerrada a 1a Sessão Legisiativa Extraordinária da 13a
Legislatura".

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidéncia vai suspender os trabalhos por 5 rninutos,
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para que seja feita a redação da ata desta reunião. Estão suspensos os
nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. Corn a palavra, o

Sr. 20-Secret6rio, para proceder a leitura da ata desta reunião.
Ata

- A Deputada Maria Olivia, 5a..Secret6ria nas funcOes de 21-Secretário,
procede a leitura da ata da reunião, que é aprovada sem restriçOes.

Encerramento
O Sr. Presidente - Curnprido o objetivo da convocaçäo, a Presidéncia

encerra a reuniäo. Levanta-se a reunião.

ATA DA REUNIAO PREPARATORIA, DESTINADA A POSSE DOS
DEPUTADOS, A ELEIçAO DA MESA PARA 0 BIENIO 1999/2000 E A

INSTALAçAO DA 14 a LEGISLATURA, EM 1°/2/99
Presidência dos Deputados Luiz Menezes e Anderson Adauto

Surnário: Abertura - Composiçâo da Mesa - Destinaçao da reuniäo -
Execucào do Hino Nacional - Comprornisso de posse - Assinatura do termo
de posse - Declaraçâo de posse - Suspensäo e reabertura da reunião -
Eleição da Mesa - Prorrogacão da reunião - Palavras do Sr. Presidente -
Posse dos mernbros da Mesa - Declaraçao de instalaçao - Palavras do Sr.
Presidente - Decisão da Mesa - Encerramento.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Luiz Menezes) - As 14hl5min, declaro aberta a

reuniäo. Sob a protecão de Deus e em nome do povo rnineiro, iniciamos os
nossos trabalhos.

Composicao da Mesa
O Sr. Presidente - A Presidéncia convida a tomar assento a mesa os

Exmos. Srs. Itamar Franco, Governador do Estado; Desembargador LUcio
Urbano, Presidente do Tribunal de Justica do Estado; Célio de Castro,
Prefeito Municipal de Belo Horizonte; General-de-Divisão ROmulo Bini Pereira,
Comandarite da 4a Regiao Militar/4a Divisão de Exército; César Masci,
Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte.

Destinação da Reuniâo
O Sr. Presidente - Destina-se a presente reuniäo preparatOria a posse dos

Deputados eleitos e diplornados para a 14 a Legislatura, a eleicào da Mesa
para o biênio 1999/2000 e a instalaçao da 14 a Legislatura, nos termos do
TItulo I, Capitulo II, SecOes I a IV do Regimento Interno.

Execuçäo do Hino Nacional

Z51

C
0

0

C



54
o Sr. Presidente - Convido os presentes a ouvir o Hino Nacional, a ser

interpretado pelo baixo-baritono Amin Feres.
- Ouve-se o Hino Nacional, interpretado pelo baixo-barItono Amin Feres.

Compromisso de Posse
o Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir, de pé,

compromisso de posse. (- LC-:)
"Prometo defender e cumprir as Constituiçães e as leis da Repüblica e do

Estado, bern corno desempenhar, leal e honradamente, o mandato que me foi
confiado pelo povo mineiro."

- 0 Presidente assina o termo de posse.
Assinatura do Termo de Posse

o Sr. Presidente - 0 Sr. 10 - Secretário vai proceder a chamada dos
Deputados eleitos e diplomados para a 141 Legislatura. A Presidência
esclarece aos Deputados que, quando forem chamados, deverão,
individualmente, de pé, prestar a juramento, pronunciando as palavras "assirn
O prometo" e, logo em seguida, assinar o termo de posse, que se encontra na
bancada entre as duas tribunas. Esciarece, ainda, que, em conformidade corn
o inciso Ill do art. 60 do Regimento Interno, a compromissando não poderá, no
ato da posse, fazer declaracão oral ou escrita ou ser representado por
procurador. Corn a palavra, a Sr. 11-Secretário.

o Sr. 1 0-Secret6rio - ( - Faz a chamada.)
- Prestam a compromisso de posse e assinam o livro os Deputados: Adelino

de Carvalho, Adelmo Carneiro Leâo, Agostinho Patrüs, Agostinho Silveira,
AIlton Vilela, Alberto Bejani, Alberta Pinto Coelho, Alencar da Silveira JUnior,
Alvaro AntOnio, Ambrósio Pinto, Amilcar Martins, Anderson Adauto, AntOnio
Andrade, AntOnio Carlos Andrada, Antonio Genaro, AntOnio JUlio, Arlen
Santiago, Bené Guedes, Bilac Pinto, Carlos Pimenta, Christiano Canêdo,
Dalmo Ribeiro Silva, Dilzon Melo, Dimas Rodrigues, Dinis Pinheiro, Djalma
Diniz, Durval Angelo, Edson Rezende, Eduardo Brandão, Eduardo Hermeto,
Elaine Matozinhos, Elbe Brandão, Elmo Braz, Ermano Batista, Fábio Avelar,
Francisco Rafael, George Hilton, Geraldo Rezende, Gil Pereira, Glycon Terra
Pinto, Hely Tarquinio, Irani Barbosa, Ivair Nogueira, Ivo José, João Batista de
Oliveira, João Leite, João Paulo, João Pinto Ribeiro, Jorge Eduardo de
Oliveira, José Alves Viana, José Braga, José Henrique, José Milton, Luiz
Fernando, Marcelo Gonçalves, Márcio Cunha, Marcia Kangussu, Marco
Regis, Maria José Haueisen, Maria Olivia, Mauri Torres, Mauro Lobo, Miguel
Martini, Newton de Morais, Olinto Godinho, Paulo Pettersen, Paulo Piau,
Rêmolo Aloise, Rogério Correia, Ronaldo Canabrava, Sávio Souza Cruz,
Sebastiâo Costa, Sebastiäo Navarro Vieira, Tadeu Leite, Wanderley Avila,
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Washington Rodrigues.

Declaraçào de Posse
O Sr. Presidente - No exercIcio da Presidência da Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais, declaro empossados os Deputados que
prestaram compromisso nesta reuniâo.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião pelo prazo de 30

minutos, para que os Deputados empossados recebam os cumprimentos.
ApOs a reabertura dos trabalhos, vamos proceder a eleicao da Mesa da
Assembléia para a biênio 1999/2000. Manifestamos as autoridades e
convidados presentes as agradecimentos do Poder Legislativo pelo
comparecimento a esta solenidade. Agradecemos, também, a Banda de
MUsica do Centro de Instrucão e Adaptacäo da Aeronáutica e a PMMG pela
participaçäo neste evento. Os Deputados receberão os cumprimentos no Hall
das Bandeiras, andar térreo. Está suspensa a reunião.

Reabertura da Reuniäo
O Sr. Presidente - Está reaberta a reuniäo. A Presidência dará, neste

instante, inIcio ao processo de eleicäo dos membros da Mesa da Assembléia
para a biênio 1999/2000.

Eleicao da Mesa
O Sr. Presidente - Convido as Deputados Sebastiâo Navarro Vieira e

AntOnio JUlio para exercer as funçOes de 1 0 e 21-Secret6rios,
respectivamente. Convido, ainda, as Deputados Agostinho PatrUs e Maria
José Haueisen para atuar como escrutinadores. A Presidència informa ao
Plenário que, em conformidade corn a inciso I do art. 9 0 do Regimento interno,
encerrou-se as 12 horas de hoje a prazo para registra de candidatos a eleiçâo
da Mesa da Assembléia. Corn a palavra, a Sr. 1 0-Secretãrio, para que
proceda a apresentacao das chapas e das candidaturas individuais
registradas.

C
	 0 Sr. Secretário (Deputado Sebastião Navarro Vieira) - Pois nao, Sr.
0 Presidente. Conforme V. Exa. anunciou, ate as 12 horas de hoje foram
C
	 registradas as seguintes candidaturas: para Presidente, o Deputado Anderson
E Adauto; para 1 0-Vice-Presidente, a Deputado José Braga; para 2 0-Vice-

Presidente, o Deputada Durval Angelo; para 1 0-Secret6rio, o Deputada Dilzon
U, 

Melo e para 21-Secret6rio, a Deputado Gil Pereira. Foram registradas, ainda,
as seguintes candidaturas: para 1 1-Vice-Presidente, o Deputado Wanderley
Avila; para 21-Vice-Presidente, a Deputado Ermano Batista; para 1 0

-Secretário, a Deputado Rémolo Aloise e para 20-Secret6rio, o Deputada Hely
TarqUinio. São essas as candidaturas registradas em tempo legal, Sr.
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Presidente.
o Sr. Presidente - A Mesa recebeu comunicaçöes dos Deputados

Wanderley Avila e Hely TarquInio, comunicando a retirada de suas
candidaturas aos cargos de 1 1-Vice-Presidente e de 20-Secret6rio,
respectivarnente. A Presidência vai suspender a reunião por 5 minutos, para
que a cabine de votaçäo seja preparada. Estâo suspensos os nossos
trabal hos.

- Procede-se a preparacão da cabine de votacâo.
o Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabaihos. A Presidência

informa aos Deputados que eles receberão dos escrutinadores envelopes
devidamente rubricados. Em seguida, na cabine, cada urn por sua vez e
apenas quando chamados, os Deputados deverão colocar nos envelopes as
cédulas, contendo o nome de seus candidatos a Presidente, 1 0-Vice-
Presidente, 20-Vice-Presidente, 1 1-Secret6rio e 2°-Secret6rio. Somente
poderão ser colocadas dentro das sobrecartas as cédulas de votaçäo, e não
será aceito nenhum sinai, procedimento ou material que possa identificar o
voto. A Presidência esciarece ao Sr. 1 1-Secret6rio que deverá aguardar que
cada Deputado conciva a votação para chamar o Deputado seguinte. Convido
os Deputados a assumir seus lugares. Nâo vamos perrnitir que ninguém faca
boca-de-urna. (- Pausa.) Pedimos, mais urna vez, aos Deputados que
ocupem seus lugares, para iniciarmos a eleição.

O Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, questão de ordem. V. Exa. está
pedindo que os Deputados ocupem seus lugares. A votação é secreta, e a
chamada é nominal. Não estou vendo motivo para esse tipo de procedirnento.

O Sr. Presidente - Os Deputados devem ocupar os seus lugares a fim de
reiniciarmos os trabalhos.

O Deputado Irani Barbosa - Os trabaihos podem ser reiniciados, o Plenário
está compieto, todos os Deputados estâo presentes, portanto, não ha
necessidade de estarem assentados.

O Sr. Presidente - Näo vamos admitir boca-de-urna nem interferèncias. Por
isso, solicitamos que os Deputados ocupem os seus lugares.

O Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, fiz urna questão de ordem e
gostaria que V. Exa. apontasse onde, no Regimento, está escrito que o
Deputado e obrigado a ficar assentado para o inicio dos trabaihos. isso aqui
näo é a escolinha do professor Raimundo.

• Sr. Presidente - Pedirel ao Sr. Secretário que leia o artigo referente.
• Sr. Secretário (Deputado Sebastião Navarro Vieira) - Pois nâo, Sr.

Presidente. (- Lê:)
"Art. 83 - Ao Presidente, como fiscal da ordem, compete tornar as

57

providéncias necessárias ao funcionamento normal das reuniöes".
O Deputado Irani Barbosa - Estamos exatamente no Pienário, onde deve

permanecer o Deputado. 0 artigo não diz que o Deputado deve ficar
assentado.

O Sr. Presidente - Não precisa ficar assentado. Nâo iremos aceitar boca-de-
urna. Quern quiser se assentar, assente-se. Quem quiser ficar de pe, fique.
Se quiser ate ajoelhar-se, pode. Corn a paiavra, o Sr. 1 0-Secret6rio, para
proceder a charnada dos Deputados.

o Sr. Secretário (- Faz a chamada.)
- Deposita seu voto na urna, por concessão do Sr. Presidente, o seguinte

Deputado:
Glycon Terra Pinto.
o Deputado Rêmolo Aloise - Para que o processo de eleicão da Mesa

transcorra com respeito a este pariamento, peco a V. Exa. que não permita
que se faca boca-de-urna. 0 Deputado que acabou de votar, antes de se
dirigir a urna, recebeu um envelope das mãos do Deputado Alencar da
Silveira JUnior. Solicito a V. Exa. que não permita que tat fato se repita. (-
Palmas.)

o Sr. Presidente - Esperamos que isso nâo continue; para tanto, solicito aos
Deputados que ocupem seus lugares e se mantenham a distância de 3
metros das urnas.

A Presidência esciarece que, se for encontrado na urna urn envelope dentro
do outro ou se houver qualquer outra identificacâo, o voto será anulado. Corn
a paiavra, o Sr. Secretário, para continuar a proceder a chamada dos
Deputados.

o Sr. Secretário - (- Faz a chamada.).
- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados:
Adelino de Carvatho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho PatrUs - Agostinho

Silveira - Ailton Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da
Silveira JUnior - Alvaro Antonio - Ambrôsio Pinto - Amlicar Martins - AntOnio
Andrade - Antonio Carlos And rada - Antonio Genaro.

o Deputado Rérnolo Aloise - Mais uma vez, o Deputado Dinis Pinheiro
entregou o envelope para o Deputado AntOnio Genaro. Pero a V. Exa. que
não prossiga dessa maneira ou se suspenda a votacao.

O Sr. Presidente - Vou pedir ao Sr. Secretário, mais uma vez, que leia esse
artigo, para que os Deputados tenham consciência dele.

O Deputado Adelmo Carneiro Leâo - Gostaria de saber qual artigo do
Regimento Interno impede que urn Deputado possa oferecer a outro uma
proposta de votacäo. A votacao 6 secreta, o Deputado está votando na



rAl

2

0

58
cabine eleitoral. Entendo que não ha nenhum impedimento, isto aconteceu
durante toda a histOria desta Casa: urn Deputado pode abordar outro, na
busca e no convencimento do voto.

o Sr. Presidente - Peco ao Sr. Secretário que responda a isso.
o Sr. Secretário - Sr. Presidente, conforme já foi lido, o art. 83 diz

expressamente: "Ao Presidente, como fiscal da ordem, compete tomar as
providências necessárias ao funcionamento normal das reuniOes". 0 art. 19
do Regimento Interno diz o seguinte: "Na hora do inIcio da reuniäo, aferida
pelo relogio do Plenário, os membros da Mesa da Assembléia e Os demais
Deputados ocuparão seus lugares".

o Deputado Adelmo Carneiro Leäo - Sr. Presidente, gostaria de chamar a
atencao do Secretário, que já tern experiência nesta Casa e acompanhou,
todo o tempo, o processo que está ocorrendo em perfeita ordem, que
nenhuma atitude dos Deputados está causando alteraçâo da ordem de
votaçäo. Por isso, solicito a V. Exa. que prossiga a votacâo como está
ocorrendo no mornento.

o Deputado Ermano Batista - Quero dizer que o procedimento da entrega
de "marmitinha" não me preocupa. Nós estamos numa eleicão de que
participam Deputados que tern consciência do que vão fazer e sabem o que
vão fazer. 0 que me preocupava, Sr. Presidente, é que havia uma conversa
de que a Situação iria entregar a "marmitinha" e impedir que o Deputado
fosse a cabine para votar. Se ele tiver a oportunidade de ir a cabine
indevassável, permanecer Ia, onde estão colocadas as cédulas de todos os
candidatos, e tendo eu a honra de disputar urn cargo na Mesa, não ha
problema nenhum. 0 Deputado pega a "marmita", vai 16 e coloca o nome
daquele em que quer votar. 0 que peco aos Deputados é que sejam
independentes, não sejam manipulados. Conflo na soberana decisão do pleito
eleitoral.

o Sr. Presidente - 0 senhor pode estar certo: a entrega da "marmitinha"
identifica o voto. Peço ao Sr. Secretário, dada a minha inexperiência, para
responder a questao do Deputado.

o Sr. Secretário - 0 Sr. Presidente havia comentado cornigo justarnente a
respeto da questão de ordem que o Deputado Ermano Batista levanta. A
entrega da "marmitinha", quando o Deputado não vai a cabine, é uma forma
de patrulhamento sobre o voto.

o Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, pela ordem, quem está
presidindo a sessão é V. Exa. ou o Deputado Sebastião Navarro Vieira? 0
Deputado Sebastião Navarro Vieira está falando pela Presidência?

0 Sr. Presidente - Passel a palavra ao Deputado Sebastião Navarro Vieira e
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creio...

o Deputado Irani Barbosa - Pode urn Secretário falar em nome da
Presidéncia? 0 21-Secret6rio é do PFL. Está conduzindo, induzindo V. Exa. a
erro.

o Sr. Secretánio - 0 Presidente me solicitou que expusesse seu
pensamento.

0 Deputado Irani Barbosa - Não tern nada no Regimento que prolba a
boca-de-urna, não tern nada no Regimento que não permita a entrega da
"rnarmita", não tern absolutamente nada. V. Exa. está induzindo o Presidente
a erro.

0 Sr. Presidente - A Presidência solicita ao nobre Deputado que aguarde
sem tumultuar os trabalhos, pois dessa forma tudo se torna mais difIcil. Srs.
Deputados, avisamos que näo é permitido tirar cédula de urn envelope e
passar para outro. Por gentileza, não facam isso. 0 Sr. Secretário val reler o
Regimento Interno.

0 Sr. Secretário - 0 Presidente pede que chamemos a atencão dos
senhores parlamentares para o seguinte: (- Lê:)

"Art. 90 - A eleiçäo da Mesa da Assembléla e o preenchimento de vaga nela
verificada são feitos por escrutInio secreto, observadas as seguintes
exigências e forrnalidades:

VI - colocacão, na cabina indevassável, em sobrecarta rubricada pelos
Secretários, das cédulas correspondentes a todos os cargos;".

0 que o Sr. Presidente pede é que, para que nâo se exponha a imagem da
Assembléia e para que nâo se coloquem Deputados em situacão de
constrangimento, o voto não seja transferido de urn envelope para outro, fora
da cabina indevassável.

0 Sr. Presidente - Obrigado, Sr. Secretário. Solicito ao Sr. Secretário que
proceda a chamada de votacão.

0 Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados:
AntOnio JCilio - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta

- Christiano Canédo - Dalrno Ribeiro Silva - Dilzon Melo -Dimas Rodrigues -
Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Angelo - Edson Rezende - Eduardo
Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Elmo Braz -
Ermano Batista - Fábio Avelar - Francisco Rafael - George Hilton - Geraldo
Rezende - Gil Pereira - Hely TarquInio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo
José - João Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro -
Jorge Eduardo de Oliveira - José Alves Viana - José Braga - José Hennique -
José Milton - Luiz Fernando - Marcelo Gonçalves - Marcio Cunha - Márcio
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Kangussu - Marco Regis - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres -
Mauro Lobo - Miguel Martini - Newton de Morais - Olinto Godinho - Paulo
Pettersen - Paulo Piau - Rémolo A!oise - Rogerio Correia - Ronaldo
Canabrava - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastiáo Navarro Vieira -
Tadeu Leite - Wanderley Avila - Washington Rodrigues.

O Sr. Presidente - A Presidência recomenda aos escrutinadores que
procedam a abertura da urna e a verificação da coincidência do nmero de
sobrecartas corn o de votantes.

O Sr. Escrutinador (Deputado Agostinho Patrüs) - Sr. Presidente, a
Deputada Maria José Haueisen e eu comunicamos a V. Exa. que vamos
conferir o nUmero de sobrecartas e que iremos considerar apenas urn voto se
dentro delas houver dois papéis corn o nome do mesmo candidato - 0 que
pode acontecer pelo fato de o Deputado pegar, sem perceber, dois papéis do
seu candidato. Consideraremos urn voto e rasgarernos o segundo papel.

O Sr. Presidente - Sim, rnas caso haja dois nornes diferentes num mesmo
envelope, o voto será considerado nub.

O Sr. Escrutinador - Os candidatos aos cargos concordam corn o critério
proposto pelos escrutinadores? (- Houve assentimento dos candidatos.)

- Procede-se a contagem das sobrecartas.
O Sr. Presidente - Votaram 77 Deputados. Foram encontradas na urna 77

sobrecartas. Os nümeros conferern. A Presidéncia solicita aos escrutinadores
que procedam a abertura das sobrecartas e a separação das cédulas, de
acordo corn os cargos a serem preenchidos. As sobrecartas deverão ser
abertas uma a uma. Havendo qualquer fato que possa ensejar dtivida, deverá
ser cornunicado imediatarnente a esta Presidéncia. Ern caso de cédulas
repetidas para o mesmo cargo, será considerado apenas urn voto. Em caso
de cédulas diferentes para o mesmo cargo, o voto para o cargo será anulado.

O Deputado Dilzon Melo - Gostaria que V. Exa. esciarecesse se o resultado
sera anunciado voto por voto, após a abertura do envelope, ou se isso será
feito no global.

O Sr. Presidente - Serb aunciado voto por voto.
O Sr. Presidente - Se houver algurna identificação, os votos serâo nulos.
O Sr. Escrutinador - Então, esse Ultimo voto está anulado.
O Sr. Presidente - A Presidéncia val anunciar o resultado da votacäo: para

Presidente, o candidato Deputado Anderson Adauto, corn 59 votos; votos em
branco, 17; voto nub, 1. Para 1 1-Vice-Presidente, o candidato Deputado José
Braga, corn 66 votos; votos em branco, 10; voto nub, 1. Para 2 1-Vice-
Presidente, o candidato Deputado Durval Angelo, corn 37 votos, e o candidato
Deputado Ermano Batista, corn 36 votos; votos em branco, 2; votos nulos, 2.
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Para 1 0-Secret6rio, o candidato Deputado Dilzon Melo, corn 40 votos; o
candidato Deputado Rêmobo Aboise, corn 32 votos; voto em branco, 1; votos
nulos, 4. Para 21-Secret6rio, o candidato Deputado Gil Pereira, corn 61 votos;
votos em branco, 15; voto nub, 1.

Proclarno eleito Presidente o Deputado Anderson Adauto; 1 0-Vice-
Presidente, o Deputado José Braga; 2 1-Vice-Presidente, o Deputado Durval
Angelo; 1 0-Secret6rio, o Deputado Dilzon Mebo; 2 0-Secretário, o Deputado Gil
Pereira.

Prorrogaçäo da Reunião
O Sr. Presidente - Esta Presidência, de oficio, prorroga a reuniäo por rnais 2

horas.
Palavras do Sr. Presidente

O Sr. Presidente - A Presidéncia inforrna aos Deputados que, de acordo
corn entendimentos havidos corn o Presidente ebeito, Deputado Anderson
Adauto, a reunião sobene de abertura da 1a Sessão Legislativa Ordinária da
14a Legislatura será realizada no dia 17 de fevereiro, as 20 horas.

Posse dos Membros da Mesa
O Sr. Presidente - Convido o Sr. Presidente, Deputado Anderson Adauto, a

comparecer a Mesa. (- Pausa.) No exercicio da atribuição que me confere o
Regimento Interno, declaro empossado corno Presidente da Assembléla
Legislativa do Estado de Minas Gerais o Deputado Anderson Adauto, a quem,
rieste mornento, transfiro a Presidência.

O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Convido o Deputado José
Braga a cornparecer a Mesa. (- Pausa.) Declaro empossado como 1 1-Vice-
Presidente da Assernbléia Legisbativa do Estado de Minas Gerais o Deputado
José Braga.

Convido o Deputado Durval Angelo a comparecer a Mesa. (- Pausa.)
Declaro empossado como 21-Vice-Presidente da Assembléia Legisbativa do
Estado de Minas Gerais o Deputado Durval Angelo.

Convido o Deputado Dilzon Mebo a comparecer a Mesa. (- Pausa.) Declaro
empossado como 1 1-Secretário da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais o Deputado Dilzon Mebo.

Convido o Deputado Gil Pereira a comparecer a Mesa. (- Pausa.) Declaro
ernpossado como 2 0-Secret6rio da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais o Deputado Gil Pereira.

Declaracâo de Instalaçao
O Sr. Presidente - Convido os presentes a ouvir, de pe, a declaração de

instalaçâo da 141 Legislatura. (- Lê:) "Declaro instalada a 14 a Legisbatura da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais".
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Palavras do Sr. Presidente

Sras. e Srs. Deputados, senhoras e senhores, o inIcio de nova legislatura
exige essa solenidade, em que se reafirma o nosso compromisso corn a
sociedade e a esperanca renasce. Os povos sonham corn coisas simples,
como a paz, a liberdade, a dignidade, o conhecimento e a solidariedade. E
todos os seres humanos sabem que sO podem obter o direito a essa paz e a
essa seguranca corn deveres, que são tarnbérn direitos: o dever de construir
o destino da comunidade; de trabaihar e produzir; de cuidar de sua familia; de
obedecer as leis justas, na alegria do afeto de seus fllhos e do convlvio corn
os amigos.

Esse é o mais antigo contrato dos hornens corn a vida, e, para assegurá-lo,
eles criaram o Estado e a politica.

Minas não pode aceitar, sem seu protesto mais enérgico, os ajustes fiscais
que jogam na rua e no desespero milhães de trabalhadores, fecharn
hospitals, cortam a merenda escolar, doam ernpresas estrategicas, reduzern
a seguranca pUblica e sacrificam a capacidade combativa das Forcas
Armadas, a fim de que haja din heiro para pagar os rnais altos juros do mundo.
Os ajustes que se fizeram - e foram todos os que o Governo pedlu ao
Congresso - de nada servirarn. Ao contrário, sem a contrapartida da
necessária reducão dos juros, tornaram ainda mais precárias as financas
nacionais, corn a reducão das atividades econOmicas, a contracäo do
consumo, o endividamento sempre maior. E quanto mais ajustes dessa
natureza houver, mais sacrificios haverá.

O parque industrial, edificado a duras penas, corn o sacrificio de geraçOes
sucessivas de trabalhadores, que produziram Os capitals acurnulados para a
forrnacão das ernpresas nacionais, piblicas e privadas, está, em sua maior
parte, alienado a aventureiros sem pátria. Empresas estratégicas, que
constituem, no rnundo moderno, as armas para a defesa da soberania dos
Estados e para impelir o desenvolvirnento e a criacão de empregos,
passaram ao dominio privado, entregues a controladores estrangeiros e a
prepostos brasileiros.

Nesse processo de demolicão, nOs, mineiros, sentimo-nos os mais
atingidos. Não temos o monopOlio do patriotismo nem somos senhores de
todo o saber e de toda a verdade. Mas, talvez por viver a maior parte do
tempo no centro do Pals, submetidos as nossas próprias reflexOes, sofremos
na came e na alma todas as vezes em que as fronteiras fIsicas e morais do
Brasil são violadas.

O grande saito de desenvolvirnento econOmico do Brasil se deve aos
mineiros. Sem o rninério de Minas e sern a energia de nossos rios, não teria
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havido o extraordinário crescimento dos anos 50. Mais ainda que Os recursos
naturais de Minas, concorreu para a aflrrnacao nacional daquele tempo a
vontade politica de nossa gente, que Juscelino Kubitschek soube interpretar e
impor. Naqueles escassos cinco anos, os brasileiros, sob a direcão politica e
técnica de mineiros, construIram Brasilia, abrirarn os grandes eixos
rodoviários, consolidaram a PETROBRAS, ergueram as grandes barragens,
implantaram a indüstria nacional de base e a indüstria automobilistica.

E natural que tenhamos protestado contra a privatização da Cia. Vale do
Rio Doce, que, em poucos meses, fez o enriquecirnento de tanta gente e está
promovendo o empobrecimento das regiOes que explora - que o diga o nosso
Presidente, Luiz Menezes, que é de Itabira e conhece esse quadro corn muita
profundidade. E mais que natural que o Governador Itamar Franco tome
providências para recuperar o pieno controle dos mineiros sobre a CEMG; é
natural que exijamos a renegociaçào das dividas assumidas em contratos de
vassalagem corn as autoridades financeiras da União.

Senhoras e senhores parlamentares, senhoras e senhores, para que
sejamos bons brasileiros, temos que ser, em prirneiro lugar, bons mineiros.
Näo será abandonando as causas especificas de Minas que serviremos ao
Brash. Ao contrário. Quando Minas protesta contra a centralização do poder e
contra a discriminaçao tributária, em nome de suas dimensöes e de sua
irnportância econômica e politica, ela está prestando urn servico a todas as
outras unidades da Federação.

A eleicäo do Presidente Itamar Franco para o Governo de Minas e a
renovacao desta Assernbléia Legislativa trazem novo alento ao nosso Estado
e ao Brasil. A sociedade mineira se reencontra na coragern, serena e
indesviável, de seu Governador. Voltamos a dizer ao Brasil que não deixamos
de existir, que não deixamos de nos preocupar corn o destino da Pátrha, que o
eclipse já passou e que a luz clara do sol se reflete em nossas serras, para
desfazer as neblinas do engano e da subrnissão.

Entre outras, são essas as razöes que nos levam a conclamar Os outros
Estados da Federação a luta para que a sensatez se restaure. Não pode a
União absorver mais de 50% dos tributos nacionais, gastando esse dinheiro
na manutencão de urn rnodelo insano e de uma equipe econOmica que não
conhece o Brash, não quer conhecê-lo e se empenha em entregar as nossas
riquezas e o nosso destino ao controle externo.

A prepoténcia do Ministério da Fazenda, por ordern do Presidente da
Repüblica, chegou ao absurdo de pedir aos Orgãos internacionais que
suspendam os contratos de financiamento, a juros baixos, para as obras que
estão sendo realizadas e que são indispensãveis ao desenvolvimento social
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em Minas e no Rio Grande do Sul. Obras como as de saneamento básico,
sem as quais não poderemos combater as endemias que assassinam
centenas de milhares de crianças todos Os anos, serão interrompidas, em ato
de represália mesquinha contra a nosso povo e a bravo povo gaucho.

Deixem conosco as recursos que a nosso trabaiho produz, e saberernos
utilizá-los na promoçâo do bern comurn. E inadmissIvel que nos confisquem
as tributos, nào so na discriminação fiscal clássica, coma no saqueio odioso
do FEF e da Lei Kandir. Senhoras e senhores, as situacoes anormais pedem
respostas carajosas. 0 cerco contra Minas e as interesses de seu pova
impediu que pudéssemos constituir a Mesa Diretora da Assembléia
Legislativa mediante a entendimento entre a Maioria e a Minoria.

A disputa, nos sistemas democráticos, é sempre salutar e se irnpôs, tendo
em vista a gravIssima conjuntura politica, que näo permite acornodaçöes, no
nosso entendimento.

Por outro lado, e importante que haja nesta Casa Oposição vigilante. Sem
oposiçâo - e a que faltou ao Brasil, nesses quatro anos, fol uma Oposicão
mais consistente -, não ha democracia, no ha Repüblica, näo ha sociedade
politica estável. 0 Governo, Sras. e Srs. Deputados, não quer a unanimidade
do aplauso, mas a vigilância sobre as seus atos. Dela necessita, para o bern
do povo brasileiro e do pova mineiro.

Peço-lhes entender que a momenta recusa a silêncio e exige definicöes.
Devo e quero agradecer aos Deputados mineiros que vatararn em meu nome
a confianca de eleger-me Presidente da Assembléla Legislativa. (- Palmas.)
Procurare,, no exercicia da Presidéncia, defender os interesses da sociedade,
a dignidade e a independência do parlarnento, separando bern as meus
compromissos partidários das funcöes na chefia do Poder Legislativo. E,
dentro de dois anos, gastaria, no momenta em que for fazer rninha prestacâa
de contas, corn a mesma confianca que estou merecendo agora, de abordar,
de forma absolutamente clara, a questào da conducäo do rneu trabalho no
que diz respeito a independência deste Poder. (- Palmas.)

Se a situacao critica em que nos encontramos, na qua] a maioria
esmagadora dos mineiros se une ao Governo na resisténcia contra a tentativa
de sitiar a Estado econômica e politicarnente, exige uma posicão firrne, isso
não significa, nem pode significar, a subordinacâo do Poder Legislativo ao
Poder Executivo.

Estamos em uma conjuntura de resistência institucional, que impae a
alinhamento das forças politicas na defesa dos interesses permanentes do
Estado. Esse alinhamento deve fazer-se na independéncia dos Poderes, mas
também na sua subordinação comum aos valores de Minas, a sua autonomia
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poiltica, a sua autodeterminacão constitucional. E isso a base do Governo
soube entender e apoiar neste momento.

A Assernbléia Legislativa de Minas manterá a sua independéncia, como a
manteve, ao eleger-me seu Presidente. Ela naa deve subordinar-se ao Poder
Executivo Estadual e, menos ainda, ao Poder Executivo Federal, quando as
autoridades da Uniäo pretendem sufocar a Estada e nos fazer curvar as
ordens do Planalto, transmitidas par homens pUblicos que negam a seu
passado e negam a sua cidadania mineira. (- Palmas.)

0 desenvolvimento institucional da Assembléla foi acelerado nos ültimas
dez anas, contribuindo para que nos transformássemos na verdadeira Casa
do pova mineira. Coincidindo cam a promulgacäo da Constituicãa Estadual
vigente e corn as novas tempos de equilibria e valarizaçãa dos Poderes,
intensificou-se a trabaiho de legislar, fiscalizar e incrementar a dialago cam a
sociedade.

No âmbito da acãa legislativa, demos andamento as propasicöes referentes
a legislacâo infraconstitucianal, exigida pelos dispositivos da Carta Magna
mineira. Em Plenário e nas comissöes permanentes, intensa foi nossa
atuacão em areas coma a das financas püblicas, a da saUde, a da educacäa,
a do meia ambiente, a dos direitos humanas e a das relacoes do consumidor,
para citar apenas algumas.

A intensificacão do diálogo corn as diferentes setores da comunidade
canstituiu uma de nossas prioridades e começou quando, na condicão de
Assembléia Constituinte, procuramos ouvir a sociedade na elabaracäo do
texto constitucional.

A apraximacãa entre a Casa e as cidadãos continuou, cam a realizaçâo de
ciclos de debates, seminários, fóruns técnicos e audiências püblicas
regianais.

Também pracurou a Assembléia, corn sucesso, incrementar projetos para
formacaa politica de nossa gente, coma a Espaca Politico-Cultural, a Centro
de Atendimento ao Cidadâo, a PROCON e a Escola do Legislativo. Aqui se
desenvolve trabalho concreto e proficuo, dispomos de instrumental técnico
condizente cam nossas necessidades, contamos cam corpo de servidores
profissionalizado e competente. No entanto, devemos evoluir, nãa
perpetuando, sem mudancas, situaçöes e estruturas apenas par se terem

fl elas mostrada satisfatôrias, ate a momenta. 0 munda esta em constante
evolução, e devemos a isso ficar atentos. Particularmente, a tempo que nos
chega é para seriamente repensar as custos que a pader püblico representa
para a povo mineiro, bern coma a retorno que estamos dando a essa mesma
sociedade. Cam relaçâo a Assembléia, cabe-nos insistir na racionalizaçäo e
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na possivel reduçäo dos dispéndios. Isso iremos coriseguir ao dar utilizaçâo
integral aos recursos do que dispomos e a não partir para novas iniciativas de
fundo meramente promocional e ostentatOrio.

Agradeço também aos mineiros que me escoiheram para representá-los no
parlamento do Estado. Na Presidência da Assembléia, nào descuidarei de
meus deveres para corn as bases eleitorais. E, ao servir a todos Os mineiros,
estarei servindo aos mineiros do Triângulo, e principalmente os de Uberaba,
aos quals devo a minha vida püblica.

Para Minas é chegada a hora em que os Estados e municIpios se facam
respeitar. 0 Brasil so os seus Estados e seus municIpios, onde as pessoas
nascem, se educam, trabalham, criam seus fi!hos e vivem o seu tempo. E
hora de ajustar novo pacto federativo, porque a Uniäo dove ser a soma de
todos nOs e nâo poder que se estabe!eça isolado da vontade e dos interesses
do cada uma das unidades quo a constituem. A integridade e a soberania da
Pátria dependem da integridade e da autonomia de cada urn de seus Estados
e municIpios. Corn Minas, por Minas e polo Brasil, sou-lhes muito obrigado. (-
Pairnas.)

DECISAO DA MESA
O Sr. Presidente - (- Lé:)
'A Mesa da Assembléia Legislativa, corn base no quo dispöe o inciso I do

art.79 do Regimento Interno, considerando a necessidade do iniciar
imediatamente as acães preparatôrias objetivando a composição das
comissöes permanentes da Casa, a escoiha das Lideranças das bancadas e
o aperfeiçoamento do medidas administrativas de gostão, decide:

1°- Manter-se em reunião permanento durante o porlodo de 2 do fevereiro
do corrente ate o inIcio da sessäo legislativa ordinária.

2°- Convocar, através do interlocutores devidamente indicados, as
ropresentaçães partidárias corn assento nesta Casa para auxiliá-la na
consecução desses objetivos".

Sala das Reuniöes, 1 1 de fevereiro de 1999.
Anderson Adauto, Presidente - José Braga - Durval Angelo - Dilzon Melo -

Gil Pereira.
Encerramento

0 Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocaçâo, a Presidência
encerra a reunião, convocando Os Deputados para a reuniào solene, dia 17,
as 20 horas, nos termos do edital do convocaçäo. Levanta-se a reunião.

ATA DA 2 a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITuIçA0
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As quinze horas e dez minutos do dia dez de dezembro de mil novecentos e
noventa e oito, comparecem na Sala das Comissöes os Deputados Marcos
Helênio, Arnaldo Penna, Anivaldo Coelho, Hely Tarquinio, TarcIsio Henriques,
Sebastião Navarro Vieira, Luiz Fernando Faria (substituindo este ao Deputado
Alberto Pinto Coelho, por indicacao da Lidoranca do PPB), Raul Lima Neto
(substituindo este ao Deputado Alencar da Silveira JUnior, por indicação da
Lideranca do PDT) e Rêmolo Atoise (substituindo este ao Deputado Sebastiâo
Costa, por indicacão da Liderança do PFL). Encontram-se presentes, ainda,
os Deputados Ivo José e Ibrahim Jacob. Havendo nUmero regimental, o
Presidente, Deputado Marcos Helênio, declara aberta a reuniäo e, em virtude
da aprovacão do requerimento do Deputado Arnaldo Penna, dispensa a
leitura da ata da reuniäo anterior, a qual é dada por aprovada o é subscrita
pelos membros presentes. A seguir, o Presidente informa quo a reuniäo se
destina a apreciar o parecer para o 2 0 turno da proposta do emenda a
Constituicào supracitada. Na auséncia do relator, o Presidente redistribui a
matéria ao Deputado Rêmolo Aloise, a quem indaga se está em condicoes do
emitir o seu parecer. Corn a palavra, o relator procede a leitura do seu
parecer, rnediante o qual conclui pela aprovacão da matéria na forma original.
Na fase de discussâo, fazem uso da palavra os Deputados Arnaldo Penna,
Sebastiäo Navarro Vieira e Raul Lima Neto. Encerrada a discussão e
submetido a votacao, é aprovado o parecer. A seguir, o Presidente suspende
os trabalhos para a Iavratura da ata. Reabertos os trabalhos, o Presidente,
solicita ao Deputado Raul Lima Neto que proceda a leitura da ata, que, lida e
aprovada, é subscrita polos membros presontes. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presenca dos parlamentares e encerra os
trabaihos da Corn issäo

Sala das Comissöes, 10 de dezembro do 1998.
Marcos Helênio, Presidente - Luiz Fernando Faria - Raul Lima Neto -

Sebastião Navarro Vieira - Rêmolo Aloise - Arnaldo Penna - Anivaldo Coelho -
Holy TarquInio - TarcIsio Henriques.

ATA DA 28a REUNIAO ORDINARIA DA COM!SSAO DE DIREITOS
HUMANOS

As nove horas e trinta minutos do dia dozesseis do dezembro do mil
novecentos e novonta e oito, comparecem na Sala das Comissöes os
Deputados Joâo Leite, Durval Angelo e TarcIsio Henriques, membros da
supracitada Comissâo. Havendo nUmero regimental, o Presidente, Deputado
João Leite, declara aberta a reuniâo e, em virtude da aprovacäo de
requerimento do Deputado Tarcisio Henriques, dispensa a leitura da ata da
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reuniäo anterior, a qual e dada por aprovada e e subscrita pelos membros da
Cornissào presentes. Nesse momento, comparece a reunião o Deputado Raul
Lima Neto. 0 Presidente informa que a reunião se destina a ouvir Os
seguintes convidados: Srs. Nilmário Miranda, Deputado Federal; Mario
Genival Tourinho; Marcelo Paixão de Araijo, ex-Tenente do Exército; José
Roberto Goncalves Rezende, Ouvidor de PolIcia de Minas Gerais; Heloisa
Greco, do Movimento Tortura Nunca Mais, e José Luiz Quadros Magalhães,
Presidente do CONEDH, que prestaräo esclarecimentos sobre a participação
do Ten. Marcelo Paixão de Araüjo em tortura de presos politicos. 0
Presidente informa o recebimento das seguintes correspondências: da
ASSEIJ-MG, da FEBRASPEN e do SINDPCJBLICOS-MG, dando os parabéns
pelo trabaiho da Comissão em favor de diversas entidades; da ASSEIJ-MG,
manifestando sua preocupacão corn ex-policiais presos em Minas Gerais e
sugerindo que a Penitenciária José Abranches Goncalves, em Neves, seja
destinada provisoriarnente para alojar esses condenados e enviando, em
anexo, cópia de carta enviada a entidade pelo ex-Delegado José AntOnio de
Moraes Barbosa, que vem sendo ameacado de mode dentro da Penitenciária
Nelson Hungria; do Sr. Francisco Menezes Linhares, de Governador
Valadares, denunciando policiais de Minas Gerais por terern agredido seu
fllho Fabiano Assis Linhares; do Sr. José Geraldo de Assis Castro, Presidente
do Movirnento de Direitos Humanos de Belo Horizonte, em que denuncia atos
de violéncia, tortura e ameacas no destacamento militar desse municipio, e
do Vereador Paulão, encaminhando convite da Fundaçao Internacional de
Capoeira Angola para o seminário A Capoeira Angola na Comunidade Belo-
Horizontina: Atuaçäo, Trabaiho e Püblico-Alvo. Em seguida, o Presidente
designa o Deputado Tarcisio Henriques para relatar o Projeto de Lei n°
1.380/97, do Deputado Arnaldo Penna. 0 Deputado Durval Angelo apresenta
os seguintes requerimentos: solicitando sejam convidadas as autoridades que
menciona para ouvir o Sr. James Cavallaro, representante da Human Rights
Watch, que apresentará o relatOrio concernente ao sistema carcerário
brasileiro; solicitando seja encarninhado ao Coma ndande-Geral da PMMG e
ao Ouvidor da PolIcia de Minas Gerais denüncias apresentadas pelo Sr.
Wes!ei de Paula Viana contra o Major Rômu!o Berbet Diniz, Comandante do
Batalhâo de Policia Militar de Diamantina; solicitando seja encaminhado oficio
ao Corregedor de Policia do Estado pedindo sejam tomadas providências
corn relacão a denüncia apresentada pelo Sr. Devair Lucas referente a
intimidacão e a perseguição que vem sofrendo por policiais civis da cidade de
Governador Valadares, e solicitando sejam ouvidos nesta reunião o Vereador
Betinho Duarte e as Sras. Clotilde Ayer Quintela, Assessora do Vereador, e
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Maria Caiafa, Coordenadora de Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura
de Belo Horizonte. Postos em votação, cada urn por sua vez, SaO Os
requerinientos aprovados. Em seguida, o Presidente registra a presença dos
Srs. Mario Genival Tourinho, José Roberto Gonçalves Rezende, Heloisa
Greco e José LLz Quadros Magalhaes. 0 Presidente passa a palavra ao
Deputado Durval Angelo, autor do requerimento que deu origem a reuniào, e,
em seguida, cada urn dos convidados faz uso da palavra. Segue-se amplo
debate, conforrne consta nas notas taquigráficas. Cumprida a flnalidade da
reuniäo, a Presidéncia agradece a presenca dos parlamentares e convidados,
convoca os rnembros da Comissâo para a prOxima reunião ordinária,
determina a Iavratura da ata e encerra os trabaihos.

Sala das ComissOes, 18 de dezembro de 1998.
João Leite, Presidente - Durval Angelo - Tarcisio Henriques - Raul Lima

Neto.
ATA DA 50a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE

ADMINISTRAçA0 PUBLICA
As dez horas e dez minutos do dia vinte e nove de dezembro de mil

novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das ComissOes Os
Deputados Marcos Helênio, Aulton Vilela (substituindo este ao Deputado
Ajalmar Silva, por indicaçao da Lideranca do Bloco Social Trabaihista), Mauri
Torres (substituindo o Deputado Arnaldo Penna, por indicaçâo da Lideranca
do Bloco Social Trabalhista), Paulo Piau (substituindo o Deputado Leonidio
Bouças, por indicaçao da Liderança do PFL) e Pericles Ferreira (substituindo
o Deputado Ibrahim Jacob, por indicação da Liderança do Bloco Social
Trabalhista), membros da supracitada Comissäo. Havendo nUmero
regimental, o Presidente, Deputado Ailton Vilela, declara aberta a reuniâo e,
em virtude da aprovaçäo de requerimento do Deputado Mauri Torres,
dispensa a leitura da ata da reuniao anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros presentes. A seguir, o Presidente informa que a
reuniâo se destina a apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se a 1'
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votacão de
pareceres sobre proposiçOes sujeitas a apreciação do Plenário. Corn a
palavra o relator, Deputado Paulo Piau, solicita a distribuiçao de avulso de
seu parecer sobre a Emenda n o 6, apresentada em Plenário, no 10 turno, ao
Projeto de Lei n° 1.960/98. 0 relator conclui pela rejeiçâo da ernenda. A
seguir, o Presidente suspende os trabalhos por 10 minutos para a lavratura
da ata da reuniâo. Reabertos os trabaihos, corn a presenca dos
parlamentares supracitados, o Presidente, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Mauri Torres, dispensa a leitura da ata, a qual 6

L



70
dada par apravada e é subscrita pelas membras presentes, declara cumprida
a finalidade da reuniãa, agradece a presença dos parlamentares e encerra as
trabaihos da Camissão.

Sala das Camissöes, 29 de dezembra de 1998.
Alitan Vilela, Presidente - Marcos Helênia - Paula Piau - Mauri Torres.
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BELO HORIZONTE, TERcA-FEIRA, 9 DE FEVEREIRO DE 1999

ATA

AlA DA 15 a REUNIAO CONJUNTA DAS COMISSOES DE coNsTtTulcAo
E JUSTA E DE ADMINISTRAçA0 PUBLICA

As quinze horas e quarenta e cinca minutos do dia vinte e quatro de marco
de mil navecentas e noventa e alto, corn parecem na Sala das Corn issöes as
Deputados Hely TarquInia, Sebastião Costa, Arnaldo Penna (substituindo
este aa Deputada Ermano Batista, par indicaçãa da Lideranca do PSDB) e
Sebastiãa Helvécio (substituinda a Deputada Antonio Genaro, par indicacao
da Lideranca do PPB), membros da Comissão de Constituição e Justica;
Sebastião Costa (substituinda a Deputado Leonidia Baucas, par indicacaa da
Liderança do PFL), Arnaldo Penna, Ajalmar Silva e Sebastião Helvéclo,
membros da Cornissãa de Administraçãa Ptblica. Havendo nUmero
regimental, a Presidente, Deputada Hely Tarquinio, declara aberta a reuniäo
e, em virtude da aprovação de requerirnenta do Deputada Sebastião Costa,
dispensa a leitura da ata da reuniãa anterior, a qual é dada par aprovada e é
subscrita pelo membras presentes. A seguir, a Presidente inforrna que a
reuniãa se destina a apreciar as pareceres destas CamissOes para a 10 turna
do Projeta de Lei no 1.461/97, do Deputada Arnaldo Penna, que dispOe sabre
a emissâo de cédulas de identidade para menores de 21 anas. Após, informa
que foram designadas relatares da matéria as Deputadas Antonio Genara,
pela Camissào de Canstituicâo e Justiça, e Leonidia Boucas, pela Comissãa
de Administração PUblica. Na auséncia do relator no ãmbito da Camissâo de
Constituiçäa e Justica, a Presidente redistribui a prajeto aa Deputado
Sebastião Costa, que emite parecer mediante a qual canclul pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da matéria. Submetido
a discussão e vatacãa, e a parecer apravada. A seguir, a Presidente
redistribui a prajeta aa Deputado Sebastião Helvécia, que, pela Camissãa de

0 Administração Püblica, ernite parecer rnediante a qual conclui pela aprovação
da matéria. Submetido a discussão e votacâa, é a parecer aprovada. 0
Presidente suspende a reunião par 10 minutas. Reabertos as trabaihas, a
Presidente salicita ao Deputada Sebastiâo Costa que praceda a leitura desta
ata, que, lida e apravada, é subscrita pelos membros presentes. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presenca dos parlamentares,
tarna sem efeito a convacacãa para a reuniäo canjunta destas Comissöes no
dia 26/3/98, as 15h3Omin, e encerra Os trabaihos canjuntos destas
CamissOes.
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Sala das Comissöes, 24 de marco de 1998.
Hely TarqüInio, Presidente - Sebastião Costa - Arnaldo Penna - Sebastião

Helvécio - Ajalmar Silva.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 12 DE FEVEREIRO DE 1999

ATAS

ATA DA 4a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE
TRANSPORTE, COMUNICAçAO E OBRAS PUBLICAS

As quinze horas do dia vinte e dois de dezembro de mil novecentos e
noventa e oito, comparecem na Sala das ComissOes os Deputados Alvaro
Antonio, AIlton Vilela e Olinto Godinho, membros da supracitada Comissäo.
Havendo nOmero regimental, o Presidente, Deputado Alvaro AntOnio, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Auiton Vilela, dispensa a teitura da ata da reuniâo anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A seguir
informa que a reuniäo se destina a apreciar a matéria constante na pauta. 0
Presidente passa 6 1a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votacäo de parecer sobre proposição sujeita a apreciação do Plenário. 0
Deputado Ailton Vilela, relator no 2° turno do Projeto de Lei n o 1.970/98, emite
parecer pela aprovacão da matéria na forma proposta. Submetido a
discussäo e votaçâo, é aprovado o parecer. A seguir, o Presidente suspende
os trabaihos por 10 minutos, para a lavratura da ata da reunião. Reabertos Os
trabalhos, a ata e lida, aprovada e subscrita petos membros presentes.
Cumprida a finalidade da reuniâo, a Presidéncia agradece a presenca dos
parlamentares e encerra Os trabaihos desta Comissão.

Sala das ComissOes, 10 de fevereiro de 1998.
Alvaro AntOnio, Presidente - Aliton Vilela, Olinto Godinho.

ATA DA 29a REUNIAO EXTRAORDINARA DA COMISSAO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGI0NALIZAcA0

As dez horas e trinta minutos do dia vinte e nove de dezembro de mil
novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das ComissOes os
Deputados José Henrique, Isabel do Nascimento (substituindo esta ao
Deputado Glycon Terra Pinto, por indicação do Bloco Social Progressista) e
TarcIsio Henriques (substituindo o Deputado José Militão, por indicaçäo do
PSDB), membros da supracitada Comissâo. Havendo nimero regimental, o
Presidente, Deputado José Henrique, declara aberta a reuniào e, em virtude
da aprovacäo de requerimento do Deputado TarcIsio Henriques, dispensa a
leitura da ata da reuniäo anterior, a qual e dada por aprovada e é subscrita
pelos membros presentes. A seguir, informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta e designa o Deputado TarcIsio
Henriques relator da emenda apresentada em Plenário ao Projeto de Lei no
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1.194/97. 0 Deputado TarcIsio Henriques emite parecer mediante o qual
conclui pela rejeição da emenda. Submetido a discussâo e votaçao, é
aprovado o parecer. Em seguida, o Presidente suspende os trabaihos para a
lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, o Presidente, tendo em vista a
aprovação de requerimento do Deputado TarcIsio Henriques, dispensa a
leitura da ata, a qua] é dada por aprovada e é subscrita pelos membros
presentes. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a
presença dos parlamentares e encerra os trabalhos.

Sala das Comissães, 29 de dezembro de 1998.
José Henrique, Presidente - TarcIsio Henriques - Isabel do Nascimento.
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BELO HORIZONTE, SABADO, 13 DE FEVEREIRO DE 1999

TRAMITAcAO DE PROPOSIcOES

"MENSAGEM No 4/99*
Belo Horizonte, 12 de fevereiro de 1999.
Senhor Presidente,
Atendendo ao disposto na Emenda Constitucional n o 26, de 5/9/97, e a

decisäo do Egregio Supremo Tribunal Federal, encaminhamos, para
apreciação desse Poder, a relacão dos indicados aos cargos de direcäo dos
orgãos da administracão indireta, abaixo relacionados.

Autarquias
Administracào de Estádio do Estado de Minas Gerais - ADEMG
Presidente - Isnard José Gautério de Vasconcelos
Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG
Presidente - José Augusto Trópia Reis
Comissào de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha - CODEVALE
Diretor-Geral - Gilson Soares de Matos
Departamento de Obras PUblicas de Minas Gerais - DEOP
Diretor-Geral - Marcos Costa Terra
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER
Diretor-Geral - Engenheiro Antonio Erdes Bortoletti
Departamento Estadual de Telecom unicaçOes de Minas Gerais - DETEL
Diretor-Geral - Alberto Luiz Santoro de Lima
Instituto Mineiro de Gestão das Aguas - IGAM
Diretor-Geral - Joào Bosco Senra
Instituto Estadual de Florestas - IEF
Presidente - Evandro Xavier Gomes
Instituto Estadual do PatrimOnio HistOrico e Artistico de Minas Gerais

IEPHA
Presidente - Flávio de Lemos Carsalade
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
Diretor-Geral - Wilson Brandi Romão
Loteria do Estado de Minas Gerais
Presidente - Márcio Tadeu Pereira
Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG
Reitor - Professor Gerson de Britto Mello Boson

FundaçOes
Fundaçäo ClOvis Salgado - FCS
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Presidente - Mauro Guirnarães Werkerna
Fundaçâo Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG
Superintendente Geral - João Batista Magro Filho
Fundaçâo Ezequiel Dias - FUNED
Superintendente - Francisco Panadés RubiO
Fundação Helena Antipoff
Presidente - Maria das Graças Silva Teixeira
Fundaçâo Centro Hernatologia e Hernoterapia do Estado de Minas Gerais -

HEMOMINAS
Presidente - Ana Barbara de Freitas Carneiro Proetti
Fundaçâo João Pinheiro
Presidente - Dinamar Martins Costa
Fundaçâo TV Minas - Cultural e Educativa
Presidente - Luiz Alberto de Almeida Monteiro
Antecipando os melhores agradecimentos pela atencäo que dispensar ao

assunto, prevaleço-me da oportunidade para renovar a Vossa Excelência a
expressão do rneu apreço.

Itamar Franco, Governador do Estado de Minas Gerais."
- A Corn issão Especial.
* - Publicado de acordo corn o texto original.
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BELO HORIZONTE, SABADO, 20 DE FEVEREIRO DE 1999

ATAS

ATA DA REUNIAO SOLENE EM 17/2/99
Presidéncia do Deputado Anderson Adauto

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Designacão de Comissào -
Composição da Mesa - Execução do Hino Nacional - Declaracão de
instalação - Leitura de mensagem do Governador do Estado - Palavras do Sr.
Presidente - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Anderson Adauto - José Braga - Durval Angelo - Gil Pereira - Adelino de

Carvaiho - Agostinho Patrüs - Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alberto Bejani
- Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Junior - Arnilcar Martins - Bené
Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - César de Mesquita - Christiano
Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo
Daladier - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandâo - Fábio
Avelar - Francisco Rafael - George Hilton - Hely TarquInio - Ivo José - João
Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - José Alves Viana - José Milton - Luiz
Menezes - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Regis - Maria Tereza
Lara - Mauro Lobo - Miguel Martini - Newton de Morais - Olinto Godinho -
Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rémolo Aloise - Rogério Correia - Ronaldo
Canabrava - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira - Washington
Rodrigues.

Abertura
o Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - As 20hl5rnin, declaro

aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro,
iniciarnos Os flOSSOS trabaihos. Corn a palavra, o Sr. 2°-Secret6rio, para
proceder a leitura da ata da reuniâo anterior.

Ata
- 0 Deputado Joäo Leite, 20-Secret6rio "ad hoc", procede a leitura da ata da

reunião anterior.
o Sr. Presidente - Em discussão, a ata.
o Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, solicito a V. Exa. que

examine a possibilidade de fazer duas correçôes na ata. A primeira delas diz
respeito ao fato de que Os Deputados Sebastiâo Navarro Vieira e Antonio
Julio nâo foram convidados para continuar na 2a Parte da reunião. Eles so
foram convidados para a primeira parte e confirmados para a 2a Parte, como
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1°-Secret6rio e 2 0-Secret6rio, respectivamente.
Gostaria que se fizesse a correco e que conste na ata a inteiro teor da

resposta a questao de ordem formulada pelo Deputado Irani Barbosa, sabre
que posicionamento deveriam ter os parlamentares durante o processo de
votaçâo, quanda o Presidente respondeu corn muita habilidade.

Portanto, gostaria que essa resposta, constante nas notas taquigráficas,
fizesse parte da ata de correçâo a ata.

o Sr. Presidente - A Presidência inforrna ao Deputado Sebastião Costa que
a sua primeira observacão não procede, pois já está constando na ata:
"Reabertos as trabaihos, a Sr. Presidente dá inIcia ao processo de eleicão
dos membros da Mesa da Assembléia para a biênio 1999/2000 e convida as
Deputados Sebastiâo Navarro Vieira e Antonio Julio para exercerern as
funçöes de 1 1-Secret6rio e 2 0-Secret6rio, respectivamente, e, ainda, as
Deputados Agostinho Patrüs e Maria José Haueisen para atuarem coma
escrutinadores". Quanta a segunda, a Presidência informa ao Deputado que
as questoes de ordem do Deputados Irani Barbosa, Rêmolo Aloise, Adelmo
Carneiro Leão e Ermano Batista, bern coma as respostas do Presidente Luiz
Menezes, foram publicadas na mntegra no Diana do Legislativo do dia 5/2/99.

o Sr. Presidente - Não havendo quern sobre a ata se manifeste, dou-a por
aprovada.

Designacao de Comissâo
o Sr. Presidente - A Presidência designa as Deputados Bilac Pinto e Elaine

Matozinhos para, em comissäo, conduzirern a este Plenário as autoridades e
as demais convidados que se encontram no Salão Nobre.

Composicao da Mesa
o Sr. Presidente - A Presidéncia canvida a tomar assento a Mesa os

Exmos. Srs. Henrique Eduardo Ferreira Hargreaves, Secretário da Casa Civil,
representando a Governador do Estado, Itamar Franca; Francisco de Assis
Figueiredo, 1 0-Vice-Presidente do Tribunal de Justica do Estado,
representando o Presidente do Tribunal de Justiça Desembargador LUcia
Urbana; Marcos Santanna, Vice-Prefeito do Municipio de Bela Horizonte:
representanda a Prefeito, Celia de Castro; Epaminondas Fulgencio,
Procurador-Geral de Justiça; Manoel Costa, Secretário do Planejamento;
José Antonio dos Reis, Vice-Reitor da UFMG, representando a Reitor, Gerson
de Brita Mello Boson.

Execucão do Hino Nacional
o Sr. Presidente - A Presidência convida as presentes a ouvir a Hino

Nacional.
- Procede-se a execucao do Hino Nacional.
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Declaraçâo de lnstalacão

o Sr. Presidente - A Presidência convida as presentes para, de pé, ouvir a
declaracäa de instalação da la Sessão Legislativa Ordinária da 14
Legislatura: "Sob a proteçãa de Deus e em name do povo mineira, declaro
instalada a la Sessão Legislativa Ordinára da 14 a Legislatura".

Leitura de Mensagem do Governador do Estado
o Sr. Presidente - Corn a palavra a Dr. Henrique Eduardo Ferreira

Hargreaves, DD. Secretário de Estado da Casa Civil e Cornunicaçäo Social,
para proceder a leitura da mensagem do Gavernador do Estado, par
delegacãa deste.

o Sr. Secretário - Sr. Presidente, demais membros da Mesa, senhores
parlamentares, senhoras e senhores, lerei a mensagern encaminhada pelo
Governador do Estado a Assembléia Legislativa.(- Lé:)

"Mensagem do Governador do Estada*
Encaminho a Vossas Excelências esta mensagem, coma é do rita

constitucional, em hora de fortes preocupacöes.
Ao assurnir a chefia do Governo de Minas, encontrei a Estado praticamente

demolida, corn a acUmulo da dIvida pUblica, a arrecadacao em declInio
continuada, a desemprego crescente e as empresas acossadas pela
recessâo. Essa situação, alérn de sua gravidade intrInseca, acarreta a
angUstia e a desânimo e provoca a violência, exigindo esforco ainda maiar
dos servidores encarregados de proteger a vida e as bens das pessoas.

Corn a respansabilidade que me foi conferida peo vata dos rnineiros, ao
exarninar as cantas do Estado e aferir as entradas previstas e as
compromissos do Tesaura, verifiquei que nos era impossIvel cumpri-las, tal
coma haviarn sido assumidos pelo meu antecessar.

Decidi, coma é do conhecimenta pUblica, suspender a pagamento dos
débitos anteriores a minha posse e a arnortizacäo da divida junta ao Governo
Federal, pelo prazo de 90 dias, depais de ter praposto, par intermédia da
Secretaria da Fazenda e da Procuradonia do Estado, negociacöes corn a
Uniâo. Em respasta, as mineiras e a seu Governador foram submetidos a
uma arquestrada campanha de difamação. Terrnos injuriosos qualificanda a
povo mineiro coma "caloteina", em artigas nos quais nem mesmo a figuna do
grande mártir nacional, a alferes Tinadentes, foi poupada, foram usadas
contra as que ousamos mostrar as equlvacas da palitica ecanômica federal e
seus resultadas perversas.

Os nUmeros recaihidas pelos técnicas da Secretaria da Fazenda e da
Secretaria do Planejarnenta mastram aos senhores panlamentares as razöes
pelas quais fomas campelidas 6 medida extrema. Näo padenlarnas agir de
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outra forma, a fim de impedir a destruicao da ordern ptblica, em
conseqüência da previsivel desobediência civil, contra a qual nada pode fazer
a força do Estado.

Os contratos firmados entre o Governo do Estado e o Banco Central
constituem, pela imposicão unilateral de seus termos, clara violacáo do pacto
federativo que se estabeleceu corn a Constituição republicana de 1891. A
primeira irnpressäo que deles se tern é a de que foram mero ritual politico,
destinado a ganhar tempo, dentro do processo geral de rnanutencao ficticia
da estabilidade monetária.

Infelizmente, e em decorréncia de erros passados, a administraçâo
econôrnica do Brasil foi retirada da razão politica e confiada a "racionalidade
técnica", conforme a expressäo do grande Senador Severo Comes. A
"racionalidade técnica", se nâo for assistida de patriotismo, é tudo, menos
razäo de Estado. Ela tern servido aos interesses privados, principalmente no
comando das finanças pUblicas. Razão de Estado é a da solidariedade, da
prornoção da justica, da construcäo do bern-estar para todos. Nào é razão de
Estado asfixiar os pequenos produtores rurais e industriais e beneficiar as
grandes empresas estrangeiras corn financiarnentos subsidiados e, portanto,
a fundo perdido. Nâo e razâo de Estado cortar despesas sociais, corno as de
saUde, de educacão, de alirnentacäo escolar, a fim de garantir 0 pagamento
dos mais altos juros do mundo aos especuladores internacionais. Como
aponta urn bern-sucedido homern de empresa, o Senador José Alencar,
nunca houve, na histOria, transferência tao grande do setor produtivo de urn
pals para o sistema especulativo sern pátria do que o que vem ocorrendo no
Brasil nos Ultirnos quatro anos.

Senhoras e senhores parlamentares, sei que interpreto o sentimento de
todos os mineiros, ao afirrnar, corno o fiz em rneu discurso de posse, que
Minas näo aceita a paz morna da submissäo. Os hornens destacaram-se na
natureza porque não se satisfizeram apenas em responder aos seus instintos.
Eles acrescentaram a vida a consciência social, inconcebivel sem valores
espirituais, como os da solidariedade, do respeito ao outro, da fé. Mas esses
valores espirituais exigem o forte sentimento da auto-estima coletiva. Os
povos que nào se respeitam näo podem crescer em seus bens, nern em sua
felicidade.

Senhores parlarnentares, a situacâo nos exige novos sacrifIcios. Em razão
disso, vejo-me no desagradável dever de cortar despesas. Nâo poderão
negar ao meu Governo todos os esforcos para o sanearnento das contas
pblicas, o que deveria ter sido feito pelo meu antecessor, que, ao contrário
do que ocorre hoje, nao sofreu nenhurna represália por parte do Governo
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Federal, não obstante a reiterada inadimplência corn que se houve.

Determinei aos Secretários de Estado que procedam corn rigor no corte de
despesas, mesrno daquelas aparentemente essenciais, a fim de reduzir o
custo do Estado.

Pelos dados técnicos que se incluem nesta mensagem, poderao Vossas
Exceléncias ter o quadro, ainda provisOrio, da situaçâo econômico-financeira
de Minas. Estamos ainda no levantamento da realidade e, a cada dia,
deparamos corn novas e terriveis surpresas. Quando houver uma visâo
corn pleta de como nos legararn o Estado, encaminharei a Vossas Excelências
todos os documentos de que dispusermos.

Estou certo de que os outros dois Poderes do Estado, que são
independentes na adrninistração de seus serviços, saberão entender a
gravidade da hora e adotarão medidas equivalentes, em solidariedade corn o
povo rnineiro.

Os mineiros sempre souberarn unir-se na defesa dos seus interesses
rnaiores. Essa singularidade de Minas fol, entre outras rnanifestaçoes de seus
grandes homens, afirmada por João Pinheiro em trecho de sua plataforma de
candidato vitorioso a Presidéncia do Estado, em 1904, e que me permito
reproduzir neste documento, pela sua espantosa atualidade:

"A antiga energia mineira - dizia João Pinheiro - precisa ser acordada.
Da nossa Capitania não fol donatário nenhurn nobre portugues; devassou-a

O bandeirante; descobriram-the as minas os garirnpeiros; o ouro de suas
montanhas e as pedras preciosas de seus rios, acharam-nas os forasteiros;
nula foi a acão do governo; poréni, extraordinária a energia intensa dos
descobridores e a sua resisténcia as opressöes.

O Estado de Minas Gerais, pela sua posiçao central entre os demais, pela
origem de sua populaçao, vinda em massa, no decorrer do século XVII, de
todos os pontos povoados do Brasil, pela configuracao do terreno - corn sua
nova e formosa Capital, fllha prirnogênita da RepUblica, entre seus
melhorarnentos materiais, gloria da geração atual e orgulho das futuras; o
Estado de Minas Gerais resume, em seu próprio solo, as belas qualidades do
solo da Pátria e, em seu prôprio povo, as do povo brasileiro; capaz dos
grandes ideais, porque religioso; fácil em evoluir como difIcil em retrogradar,
porque Iivre; altivo e paciente, porque justo na avaliaçao da relatividade
humana".

Senhor Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, corn essas palavras
do grande homern de Estado que desapareceu quando, no vigor da
juventude, a Nacão tanto dele esperava, encerro esta introduçao, e passo ao
relatOrio técnico da situação econômico-financeira de Minas Gerais, deixando
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para apresentaçäo oportuna o detalhamento dos programas setorlais, tao
logo tenhamos condiçoes de explicitar, clara e objetivamerite, as nossas
disponibilidades para, entào, dispor sobre Os nossos objetivos.

Itamar Franco, Governador do Estado de Minas Gerais."
1 - Apresentaçao
Esta mensagem, ora encaminhada a Assembléla Legislativa do Estado de

Minas Gerais, na oportunidade da instalaçâo da 14a Legislatura, é o
cumprimento de uma exigência constitucional. Ao mesmo tempo, permite-me
compartilhar corn Vossas Excelências e o povo mineiro a situacâo em que se
encontram as financas do Estado de Minas Gerais.

Vale destacar a pouca confiabilidade das informaçoes financeiras e fiscais
prestadas ao meu governo, fato que dificultou sensivelmente a tomada de
decisäo face as graves questöes a serem enfrentadas neste campo. Fol
possIvel, todavia, identificar alguns aspectos de extrerna gravidade que, não
superados, comprometerâo a governabilidade e a governo de Minas Gerais.

A divida pCiblica fundada cresceu de 7,34 bilhöes de reals em 1990, para
9,298 bilhöes em 94, saltando para 15,464 bilhöes em 97, o que significa um
crescimento real de 66% em apenas três anos de governo. Já ao final de 98,
a dIvida alcançava cerca de 18,527 bilhöes, o que significa urn crescimento
real prOximo dos 100% em quatro anos. Isto equivale hoje a 4,52
arrecadaçoes lIquidas de ICMS, contra 2,65 arrecadaçães, em 1994.

o salto dada pelo estoque da dIvida fundada, a partir de 1994, sobretudo a
partir de 1995, foi decorrente dos custos financeiros elevados, consequência
da politica de juros altos, contra a qual näo houve qualquer manifestaçao
contrária por parte do governo anterior, colocada em prática nas novas
operaçöes necessárias a rolagem da dIvida pré-existente. Esta elevaçao de
estoque e, portanto, o preço que a União quer que a Estado pague para
sustentar a politica macroeconômica do governo federal.

A divida flutuante, que havia caIdo de 2,33 bilhöes de reals em 1990 para
quase zero em 92, pulou de 0,897 bilhão, em 94, para 2,863 bilhães em 1997
e alcançou cerca de 4 bilhães de reals ate o final de 98, rnultiplicando-se par
4,65 vezes em termos reais, ao longo de quatro anos. Isso considerando 0
fato de ter a administraçao anterior feito projeçào segundo a qual, ao final
daquele governo, esta divida atingiria 2,286 bilhöes de reals. A dIvida
flutuante equivale hoje, praticamente, a 0,96 da arrecadaçao lIquida anual de
ICMS, contra 0,26 de 94.

o passivo a descoberto deu, também, urn salto real no mesmo perlodo,
passando de 357,9 milhöes, em 94, para 2,358 bilhöes de reals em 97,
atingindo a montante de 3,19 bilhöes em 98, significando, portanto, urn

83
crescimento de 9,29 vezes. Isto equivale hoje a 0,78 da arrecadaçao anual
lIquida de ICMS, contra 0,09 em 94. 0 crescimento deste tipo de passivo
mostra que "as obrigacöes a pagar", que compöem a divida flutuante,
descolaram-se dos recursos efetivamente disponiveis para esta finalidade.

o servico da dIvida cresceu, passando de 1,5 bilhao de reals em 94 para
3,448 bilhöes em 97, comprometendo respectivamente as seguintes
percentuais da despesa total: 16,57%, em 94; 14,09% em 95; 10,77% em 96
e 24,61% em 97. Comparando-se as valores monetários, em 94 dispendiam-
se 43 milhöes de reals corn a serviço da dIvida, atingindo, em 99, cifra
superior a 80 milhöes més, ou mais de R$1,1 bilhão-ano.

Esta situacão de crise assume sua feicao mais dramática nas dificuldades
de caixa para "fechar" as contas mensais do governo, já que a Tesouro
Estadual vinha, de longo tempo, operando corn deficit corrente mensal da
ordem de 90 milhöes de reals tendo, em funcão disto, acurnulado coritas a
pagar de curto prazo, cujo montante alcancou, em 31 de dezembro de 1998,
valores próximos a R$4 bilhöes, constituldos de débitos corn fornecedores,
prestadores de serviços, direitos de servidores e outros débitos em atraso.

o desastre na gestão das financas estaduais fica evidenciado, além das
indicacôes acima referidas, pelo descontrole da polltica de gastos, corn a
consequente explosao do custeio, a crescimento desordenado da folha de
pagamento e de outras transferências, além da definicâo de uma politica de
investimentos superior a capacidade financeira do Estada e nao compatIvel
corn a conveniência pUblica. Assiste-se, deste modo, ao desequilibrio entre a
crédito orçamentário e a financeiro, resultando na geracao de passivos
crescentes.

Em relacao a receita, assiste-se ao debilitamento da capacidade
arrecadadora do Estado, ao lado de uma polItica de tributação pouco
responsável e, par isto mesma, quase suicida, plena de liberalidade na
concessao de incentivos e benefIcios corn significado econômico e social
discutivel. Em conseqüência, assiste-se a reducão do peso relativo das
receitas de ICMS, principal componente da receita tributária, valorizando-se
as receitas de terceiros e aquelas obtidas corn a liquidaçâo inconsequente do
patrimônio piblico.

E argumento no mInimo equivocado afirmar-se que a queda da inflaçâo
trouxe perdas para a arrecadacâo. 0 acréscimo da arrecadaçäo media anual
de ICMS llqüido em 95, 96 e 97, em relaçao a sua arrecadacao media anual
entre 90 e 93, é da ordem de R$1,26 bilhão-ano. Este valor é 2,24 vezes
superior ao valor que supostamente teria sido perdido, em media, par ano,
corn a fim da inflação. Ou seja, as R$562,4 milhöes que se ganhava, em
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media anuai, entre 90 e 93, corn apiicaçöes financeiras. Nâo houve, portanto,
perda de receita. Ao contrário, houve ganho imediato e significativo fazendo,
inclusive, corn que a receita própria alcançasse urn novo patamar de valor,
superior ern termos reais.

A submissâo incondicional da administração anterior a polItica econôrnica
do Governo Federal revela-se na postura adotada face a Lei Kandir. Trata-se
de demonstracäo de fragilidade polItica, que resuitou em perdas totals da
ordern de R$1,4 bilhão, para os cofres de Minas, entre 1996 e 1998.

E relevante mencionar o caráter da polItica de privatizaçao do sistema
financeiro pUblico. Além de deixar o governo de Minas desprovido de
quaisquer mecanismos de geracão de crédito para financiar suas politicas
püblicas, resultou em endividamento adicionai de R$4,3 bilhães. Em
contraposicâo, o valor apurado corn a venda do CREDIREAL e do BEMGE
atingiu apenas cerca de R$714 milhöes.

Em sIntese, o Estado despendeu, no processo de privatizaçao dos bancos,
vaiores entre R$ 2,3 e 3,6 bilhöes, dependendo das possibilidades de
recebirnento de ativos que Ihe foram transferidos pelas carteiras destes
bancos. As graves conseqüências destes fatos, paralelamente ao insuficiente
crescimento das receitas totais do Estado em relaçâo a expansâo das
despesas totais (fruto do descontrole dos custos da administracão e do
sucateamerito da rnáquina fiscal), conduziram a uma situacâo de
extraordinários deficits mensais de caixa, tornando de extrema fragilidade a
saUde financeira do Estado.

Os anos 90 iniciarn-se sob crise econãmica, cornbinando alta inflacão,
recessão e agravamento das desigualdades sociais. Este processo foi
interrompido em 1994, corn a implementação do Piano Real, que conjugou
estabilizacão de precos corn taxas de crescirnento elevadas. A não-
implementação das etapas subseqüentes do piano de estabilização, a partir
de 1995, somada a fatores externos (crise do Mexico - 1994 e crise asiática -
1997) associados aos próprios limites da econornia brasileira (deficits pübiico
e externo) levaram o crescimento econômico a taxas declinantes, corn o
acirramento do desernprego e a reducão do salário real, nos anos seguintes.

Em agosto de 1998, a paT-tir da crise russa, deflagra-se 0 ataque
especuiativo contra o real, que se traduziu na fuga de capitais. Corn a
persisténcia dos deficits pUblico e externo, nota-se uma queda substanciai
das reservas internacionais, levando o Governo Federal a rever sua poiltica
cambial no sentido de iiberaiizá-la, em janeiro de 1999.

Estas condiçöes macroeconôrnicas näo favorecem o saneamento das
finanças do Estado, quer pela rnanutenção da poiItica recessiva - reduzindo a
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arrecadaçâo e ampiiando a pressâo social por servicos pübiicos básicos , em
funcâo do desemprego crescente -, quer pela desvaiorizacão cambial, que
incrernentou a divida contraIda em dôiares.

Por outro ado, Minas Gerais necessita retomar as condiçöes básicas do
crescimento auto-sustentado, por meio de politicas publicas efetivas que
assegurem a competitividade dos produtos mineiros corn a reducão das
desigualdades sociais e regionais.

No tocante as condicöes de vida da popuiacão, ainda se verifica a
existéncia de uma rnassa significativa da popuiacâo vivendo em situacão de
pobreza.

Existe consenso que ao poder pUblico näo é ilcito desconhecer os grandes
problemas que, embora reais, encontrarn-se latentes na estrutura social e
cuja evolução poderá engendrar severas crises de natureza poiltica,
arneaçadoras do equilibrio e da paz social. Refiro-me a pobreza que, em
Minas Gerais, atingiu, em 1991, a surpreeendente cifra de 7,8 milhôes de
pessoas, nümero que não se aiterou no sentido de sua reduçäo.

Este cenário de amplos contingentes de pobres possibiiita o ressurgirnento
de epidemias, como é o caso da dengue clInica, corn a ocorrência de mais de
100 mil casos, em 1998. Torna-se imperativo revitaiizar as poilticas pübiicas
voltadas para a saUde, o que equivale a dizer da necessidade de restaurar os
mecanismos de planejamento setorial.

Com relaçào ao sistema educacional, será necessário estabeiecer ampla
discussão em tomb do modelo pedagógico em vigor no Estado, face as
preocupacães relativas aos seus resuitados para a sociedade,
particutarmente para a formaçäo de recursos humanos adequados a urna
economia progressivamente inserida no rnundo globalizado.

E imperioso registrar outras questães igualmente estratégicas para a
atuação do Estado, através de politicas piblicas que venharn atender as
aspiracöes do povo mineiro, bern como visem a recuperacão das condiçOes
financeiras do Estado.

Refiro-me a questão previdenciária, particuiarrnente a situaçâo dos inativos.
Foram deterrninadas providências para que, no mais curto prazo possIvel, os
servidores püblicos do Estado disponham de moderna instituição, compatIvel
corn a evolução da tecnoiogia e do rnercado, capaz de assegurar-Ihes
dignidade no momento mais delicado de sua vida, ou seja, na veihice.

Outro aspecto cuja dimensão poiItica e social transborda as fronteiras de
Minas diz respeito a questäo fundiária e aos conflitos deia resuitantes. Neste
mornento em que se rearticuiam as forças poilticas do Estado em benefIcio
do interesse comum, e diante do agravamento das tensöes no campo, foram



rA----7

86
tomadas as providéncias necessárias para instrumentalizar o Estado para
cumprir o seu papel na politica fundiária. Resultado de müttiplos e
contraditOrios interesses, a questão fundiária refere-se a cerca de 600 mil
farnIlias, consideradas sem terra, e sua solução demandará a utilização de
parcela significativa das energias do Governo, de sua capacidade politica,
técnica e institucional.

Outra questao de extrerna gravidade a ser enfrentada pelo Governo diz
respeito ao problema habitacional, quer por sua elevada incidéncia e
concentração urbanas, quer pelas conseqüências que acarreta a ausência de
habitaçoes dignas. Em Minas Gerais, cerca de 1,8 milhão de pessoas vivem
em habitacöes improvisadas, em vilas, favelas e corticos, sem água potável
encanada, sern esgotamento sanitário e coleta de lixo, sem energia elétrica e
instalaçöes sanitárias.

Fato surpreendente refere-se ao sucateamento das estruturas de
planejamento dos Orgaos da administracao. Para que o Estado seja capaz de
desempenhar o seu papel de orientar as atividades de base econômica e
implementar as polIticas pUblicas, quer voltadas para o apoio ao setor
privado, quer para o encaminhamento das justas questoes sociais existentes,
torna-se imprescindivel recuperar e rearticular o Sistema de Planejamento
Estadual.

o avanco do sisterna democrático de Minas Gerais exige que a reflexão e a
decisão quanto ao rurno do desenvolvimento se façam através de estruturas
que possibilitem a participacão de todos os segmentos da sociedade civil
organizada. Creio que o sisterna de planejamento do Estado será capaz de
desempenhar a contento esta imensa tarefa de caráter técnico e de grande
significado politico. Nesse sentido, determinei providéncias no âmbito das
disposiçöes constitucionais para a elaboracão dos pIanos de curto e médlo
prazos, que orientarão a acäo do Governo. Oportunamente, esses
instrurnentos de gestâo serão submetidos a consideracâo desta nobre
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

2 A Situacâo Fiscal do Estado de Minas Gerais
Ao assumir o Governo em janeiro deste ano, deparou-se a administracâo

corn urn quadro assustador, no tocante a situacão financeira do Estado de
Minas Gerais. As inforrnacöes tornadas disponIveis pela administração
anterior, em urn prirneiro momento, indicavam urn quadro de absoluta
insolvência dos cofres püblicos estaduais, que se rnostrou mais grave a
medida em que se evidenciou:

a) que os valores relativos a receita corrente dos exercIcios de 1995 e 1996
dizem respeito apenas a administracâo direta. Nos exercIcios de 1997 e 1998
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foram adicionadas as receitas correntes aquelas referentes a adrninistração
indireta. Revela-se deste modo a intencionalidade de escamotear as
informacães, fornecendo urn panorama irreal das financas do Estado (Tabela
1);

b) nâo foi inforrnada a metodologia utilizada pela administracäo anterior
para a producâo de nümero relativos a 1998, bern como para as despesas de
custeio;

c) as inforrnaçoes referem-se exclusivamente ao periodo 1995 a 1998, o
que somente permite a comparacão do Governo corn ele mesmo, traduzindo
uma visão endogena da administração anterior;

d) as tabelas foram construIdas em valores correntes, nào evidenciando o
real comportamento real das variáveis, mesmo considerando a ocorrência de
baixos indices inflacionários no periodo.

A transparente intencionalidade de escamoteamento da situaçâo financeira
do Estado, quer pela utilizacão de critérios distintos para estimar receitas
passiveis de cornparacão, quer pela ausência de informacaes sobre a
metodologia utilizada, tornou imperativo urn forte esforço no sentido de
aprofundar o conhecimento da situacâo real das finanças püblicas do Estado
de Minas Gerais.

o resultado deste trabalho, que absorveu toda a energia da administracão
encontra-se relatado a seguir.

Tabela 1 - Minas Gerais - 1995/98 - Receitas, Despesas e Deficit
R$ Milhöes Correntes

* - 0 quadro desta tabela foi publicado na ediçao de 20.02.99 do "Diário do
Legislativo".

Fonte: Balanços Gerais do Estado 1995,1996,1997.
1995 - Adm. Direta - Pág. I
1996 - Adm. Direta - Pág. II - Balanço ajustado
1997 - Balanco Fiscal - Pág. VII
1998 - Balanco Fiscal - Projecâo SEF/SEPLAN-MG - Realizado ate set/98
2.1 - Receitas Correntes
No âmbito das receitas näo se identificou polItica que evidenciasse 0

C esforco para aurnento da receita, bern corno para a reducäo do gasto. No
campo da receita o que se constatou foi urna forte tendência de queda, além
da adesäo irnediata da adrninistração anterior ao Governo Federal no que se
refere a PolItica Tributária, patrocinando e defendendo a Lei Kandir corn
graves conseqüèncias para a receita de Minas. 0 Governo Mineiro
irnplernentou sua politica, tambérn na mesma direcäo, reduzindo a receita de
ICMS pelas desoneracoes.
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As tabelas 2, 3 e 4 mostram que a receita tributária de Minas Gerais

apresenta comportarnento declinante nos ültimos exercicios, teridência
influenciada pelo ICMS, seu principal tributo, no que se refere a sua
participaçâo na receita total.

Tabela 2 - Minas Gerais - 1995/98 - Receita Tributária - Valores Correntes
* - 0 quadro desta Tabela foi publicado na ediçao de 20.02.99 do "Diário do

Legislativo".
Fonte: Relatôrio Mensal de Arrecadacâo SRE/SEF
(*) Ate setembro/98
Tabela 3 - Minas Gerais - 1995/98 - Receita Tributária - Valores Constantes

(Set/98 - IGP/PI)
* - 0 quadro desta Tabela foi publicado na edicâo de 20.02.99 do "Diário do

Legislativo".
Fonte: Relatôrio Mensal de Arrecadação SRE/SEF
(*) Ate setembro/98
Tabela 4 - Minas Gerais - 1995/97 - Receita Tributária - Variacão Percentual

Real
* - 0 quadro desta Tabela foi publicado na edicao de 20.02.99 do "Diário do

Legislativo".
Fonte: Relatório Mensal de Arrecadacão SRE/SEF
A variacäo negativa na receita do ICMS e sua queda na participacão

percentual da receita tributária total (tabela 5 a seguir) é reflexo da omissão
quanto a utilizaçâo de seu potencial tributário, da adocâo de medidas danosas
de renüncias fiscais e ausência de proposta coerente de acães de controle.
Excecoes a regra, o crescimento da receita do IPVA e das taxas é indicativo
de potencial que pode ser explorado no campo de tributacão em nIvel
estadual.

Tabela 5 - Minas Gerais - 1995/98 - Participacäo % dos Tributos no Total da
Receita Tributária

* - 0 quadro desta Tabela foi publicado na edição de 20.02.99 do "Diário do
Legislativo".

Fonte: Relatório Mensal de Arrecadação - SRE/SEF(*) - Ate seternbro/98
o inico esforco visIvel do governo anterior, no que se refere

administraçäo do ICMS para aumentar a sua arrecadaçäo, foi ter elevado as
aliquotas dos setores de telefonia e energia elétrica, para uso residencial,
onerando, de forma indiscriminada, a todos os contribuintes, com agravante
de atingir também os contribuintes de baixa renda.

Outro procedimento adotado pela administracão anterior refere-se as
antecipaçöes de receita de ICMS, que têm sido praticadas através de duas
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modalidades, amparadas por lei e decretos.

A primeira refere-se ao ICMS corn data de vencimento prevista para janeiro.
Promove-se a antecipação de parte da receita referente a janeiro para
dezembro do exercIcio anterior, corn o objetivo de fazer frente a quitacão de
parte da folha salarial do 13 1 salário do funcionalisrno püblico estadual.

A principal conseqüência decorrente deste procedimento é a redução da
receita de ICMS, no mês de competência, correspondente ao valor que foi
antecipado. Segundo dados do Tesouro Estadual, apOs a transiçao de
Governo, as antecipacoes de ICMS efetuadas em dez/98, referentes a janeiro
de 99, perfazem a importância de R$ 109.100.000,00.

Cabe ainda ressattar que de fevereiro a outubro as datas de recolhirnento
dos contribuintes optantes pela antecipação ficarn, em media, postergadas
em 4 dias, durante 10 meses. Desta forma o fluxo de caixa relativo ao ICMS,
e derivado do calendário fiscal estabelecido pela Portaria SLT 001 de
05/10/98, sofre atraso corn impacto na foiha de pagamentos.

A segunda modalidade de antecipacao praticada em Minas Gerais é
decorrente de decreto que prevê antecipacao de recoihimento do ICMS
previsto para perIodos posteriores, corn formato de compensaçao e intervalos
de tempo variáveis.

0 objetivo e o de utilizar os recursos provenientes das antecipacoes para a
viabilização de obras de interesse do Estado e os contribuintes optantes.

Considerando-se as antecipaçães realizadas, pode-se projetar uma
compensacão em 1999, que corresponde a reducäo efetiva de receita no
exercicio, no total de R$ 20.000.000,00.

2.2 - Lei Kandir
A Lei Kandir foi editada como alternativa a revisäo da polItica econôrnica

sustentada nos juros elevados e na sobrevalorizacao cambial e, nesse
sentido, objetivava incentivar as exportacOes via isencão do ICMS e
desoneracao do custo da produção por meio da concessâo de créditos nas
aquisiçöes de bens de capital e rnateriais de uso e consumo.

No caso da Lei Kandir, o Governo mineiro solidarizou-se corn a politica do
Governo Federal, mesrno sabendo que seus efeitos seriam significativos na
redução de receita e não defendeu os interesses de Minas, seja se opondo a
aprovação da referida lei ou garantindo urn ressarcirnento compativel corn
suas perdas.

Os efeitos da Lei Kandir sobre as receitas estaduais já eram conhecidos
antes de sua aprovação, e o Governo passado näo mediu esforços para
aprová-la. Sabia-se que esta lei era ineficaz do ponto de vista econôrnico,
dado que a União nâo abria mao de sua politica cambial nern da polItica de
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juros altos. Queria apenas, corn essa lei, compensar as perdas do setor
produtivo e exportador, derivadas de sua polItica macroecanômica. Realizou
seus objetivos corn recursos do Estado.

O objetiva principal da Uniäo de alcançar a equilibria da balanca cornercial,
rnantendo a lógica da sua politica econOmica, impOs aos Estados uma perda
da sua autonomia tributária, sob o argumenta de que seriam ressarcidos, e
mais, que essas perdas seriam ternporárias, já que as prôprias medidas
implicariam naturalmente no aquecirnento da econornia interna e na
consequente arnpliação do potencial tributário.

Os resultados da Lei Kandir podem ser avaliados sob dois aspectos: urn,
que diz respeito ao objetivo da lei, e o outro, que se refere aos impactos sobre
a arrecadacäo da maiaria dos Estados.

A época sabia-se que as resultados esperados não seriam alcançados
porque, se a objetivo era incentivar as exportacöes, as medidas adotadas
para alcançá-lo estavam equivocadas. De urn lado, o volume das exportacöes
dos produtos prirnários e semi-elaborados não depende da desaneracao do
ICMS porque o comércio internacional desses produtos é regido por variáveis
prôprias. De outro, a desoneracão das expartacöes depende de urn conjunto
de outros fatores corno cârnbio, taxa de juros, politica de exportacáo, onde a
tributo e apenas urn componente. E mesmo dentre as tributos, a ICMS nãa é
o principal, pois as contribuicöes representarn a rnaior rnontante.

Nesse contexto, as beneficios assegurados pela lei não tern sido
apropriadas pela produtor, segundo o objetivo inicial da lei, rnas pelo
exportador, por meio de um mecanisrna perverso de transferência de recurso
pUblico para a setor privado. Alérn disso, os efeitos da lei atuam desonerando
tarnbém setores econômicas que nada tern a ver corn o industrial exportador,
isto e, setores voltados exclusivarnente para a rnercado interno. Esses
equivocos e contradiçöes repercutern na arrecadação dos Estados, e as
ressarcirnentos, calculados a partir de critérios perversos e injustos penalizam
aqueles que coriseguem aurnentar a receita prOpria. Par outro lado, as
ressarcirnentos tern sido notoriarnente inferiores as perdas efetivas.

No quadra brasileiro, Minas Gerais vem acurnulando grandes prejuIzos,
provavelmente a maiar perda relativa entre todos as Estados, por duas razães
principais: a pauta de exportaçöes de Minas campöe-se basicarnente de
produtos primárias e semi-elabarados (cerca de 60%); e as bens de capital
das grandes indüstrias são adquiridos no Estado de São Paulo. Em
canseqüência, as contribuintes não pagam a irnposta nas exportacöes,
porque estas são isentas, e transferern as créditos para autros contribuintes,
o que resulta em menos irn pasta a pagar par aqueles. Assim, a Estada perde
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duas vezes, corn a agravante de que as créditos suportados são decarrentes
da aperaçãa anterior cuja imposta foi paga, em grande parte, ao Estada de
São Paula.

Outra fatar irnpartante a destacar é que, se a abjetiva da lei é equilibrar a
balanca cornercial, as regras e critérias de ressarcirnenta deveriarn
contemplar cada Estada na exata proparcão de sua cantribuicaa para a
equilibria. Neste sentido, a Estada de Minas Gerais, que apresenta a major
salda superavitária do Pais, deveria ser ressarcida carn base em critérias
rnais justas e coerentes corn as perdas que Ihe foram impostas, a titula de
sua colaboração corn a rnanutencãa da palItica ecanOmica do Gaverna
Federal.

Coma se pode observar na tabela 6 de urna perda total de R$ 1,4 bilhãa
verificada desde a inicia da vigéncia da lei ate a rnês de seternbro de 1998,
apenas R$ 0,4 bilhãa foi devolvido ao Estado a titulo de ressarcirnenta,
representanda urna perda efetiva acumulada de R$ I bilhão no perIoda.
Significa dizer, portanta, que ao Estado de Minas Gerais vern senda
ressarcido, em media, apenas 29% de suas perdas efetivas.

A partir de janeira de 1998, tendo em vista urna mudança na interpretaçãa
dos critérios de ressarcirnenta, observa-se urn ligeira aurnenta deste
percentual, passanda a ser de 40%. Assirn, para a exercIcio de 1999, a
previsão é de uma perda liquida e efetiva de 60% do rnantante desonerado;
parérn, a partir de janeiro de 2.000, quando as aquisicöes dos materiais de
consumo passarem a gerar créditos, as perdas efetivas serão rnaiares,
prevendo-se, inicialmente, que sejam no minima dobradas.

Tabela 6 - Minas Gerais - Balanca ddas Perdas LIquidas do 1CM cam a L.0
N O 87/96 (Lei Kandir) Setembro/96 a Setembro/98

* - 0 quadra referente a esta Tabela foi publicada na ediçãa de 20.02.99 do
"Diana do Legislativa".

Fonte: Assessoria EcanOrnica SEF/MG
Justifica tal previsão a fata de que aumentarão as créditas da totalidade dos

cantribuintes do irnposta, independentemente de sua atividade econômica, e
ainda a anulação da receita decarrente do diferencial de aliquotas relativa aos
rnateriais adquiridas de outras Estados.

2.3 - Despesas Correntes
Corn relacãa as despesas correntes, em especial a mais significativa delas,

a despesa cam pessaal, observa-se que a ritrna de evalucãa da folha de
pagarnenta do Estada é preacupante, tenda dobrada de valor no perIoda
1995/1998. Embora a adrninistraçãa anterior afirrne ter sida responsável pelas
maiares indices reais de aumenta do funcionalismo, a que se observa é urna
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explosão descontrolada da foiha, pelos seguintes fatos:

- o grau de dispersão dos indices de aumento real de salário no periodo
revelou a auséncia de politica salarial clara e consistente para o
funcionalismo como urn todo, tanto na administraçäo direta como na indireta;

- de janeiro a seternbrol98 vem sendo pagos, em media, R$ 23,4 milhöes
por mês de verbas eventuais e em atraso. 0 saldo de verbas retidas de foiha
soma R$ 157 milhöes;

- no perlodo de 46 meses (de janeiro/95 a setembro/98) a foiha bruta
cresceu 0,87% ao mês, em media, o que equivale a 11,0% no ano, so no
poder executivo (administracão direta e indireta);

- a questão previdenciária näo foi enfrentada em seu aspecto estrutural,
como fizeram outros Estados. A foiha de inativos cresceu 116,5% no periodo,
na administração direta, somando atualmente R$170 milhöes/rnês em seu
conjunto. 0 Estado vem privilegiando o pagamento corrente, sem buscar
alternativas para a formacão de reservas para o futuro.

Fica evidenciado também o fracasso da politica implementada no inicio do
Governo anterior, que adotou o programa de demissão voluntária (PDV), corn
resultados pIfios.

No que se refere a privatizacão do sistema bancário estadual, o relatOrio da
administração anterior enfatiza as conseqüências das más gestOes anteriores
que resultaram em actmulo de passivos não resolvidos e de parte de ativos
de realizaçäo duvidosa totalizando cerca de R$1,3 bilhöes do CREDIRAEAL e
do BEMGE. Parte desse passivo está sendo cobrado pelo BDMG. A
privatizacão do sistema financeiro alinha-se a postura federal de privar Os
Estados de qualquer mecanismo de geraçâo de crédito para financiamento da
acão do governo. Além disso, a privatizaçäo dos bancos estaduals se deu as
expensas de urn endividamento adicional de R$4,3 bilhöes.

As açães destinadas a reduzir a presenca do Estado na atividade financeira
bancária, venda do controle acionário do Credireal e Bemge, transformacão
do BDMG em Agência de Fomento e transformacäo da liquidacao extrajudicial
da MINASCAIXA em liquidaçâo ordinária, deram origem a urn contrato entre a
Uniäo e o Estado no qual a primeira abriu ao segundo urn crédito no valor de
R$4.344.336.000,00 (quatro bilhöes, trezentos e quarenta e quatro milhöes,
trezentos e trinta e seis mil reals) utilizados obrigatoriamente no seguinte:

* - A Tabela do BEMGE fol publicada na edicao de 20.02.99 do "Diário do
Leg islativo".

Fonte: Contrato do Estado de Minas Gerais corn a União, de 08/05/98
Contrato de Cessäo de Crédito entre o Estado de Minas Gerais e a

Firianceira BEMGE de 24/06/98
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Contrato entre o Estado de Minas Gerais e o BDMG, de 24/06/98
* - A Tabela do BDMG fol publicada na edicâo do "Diário do Legislativo" de

20.02.99.
Fonte: Contrato do Estado de Minas Gerais corn a União, de 08/05/98
Contrato de Cessâo de Crédito entre o Estado de Minas Gerais e a

Financeira BEMGE de 24/06/98
Contrato entre o Estado de Minas Gerais e o BDMG, de 24/06/98
* - A Tabela da MINASCALXA foi publicada na edicao do "Diário do

Legislativo" de 20.02.99.
Fonte: Contrato do Estado de Minas Gerais corn a União, de 08/05/98
Contrato de Cessâo de Crédito entre o Estado de Minas Gerais e a

Financeira BEMGE de 24/06/98
Contrato entre o Estado de Minas Gerais e o BDMG, de 24/06198
* - A Tabelo do Estado foi publicada na ediçâo do "Diário do Legislativo" de

20.02.99.
Fonte: Contrato do Estado de Minas Gerais corn a União, de 08/05/98
Contrato de Cessão de Crédito entre o Estado de Minas Gerais e a

Financeira BEMGE de 24/06/98
Contrato entre o Estado de Minas Gerais e o BDMG, de 24/06/98
* - 0 RESUMO das Tabelas foi publicado na edição do "Diário do

Legislativo" de 20.02.99.
Fonte: Contrato do Estado de Minas Gerais corn a União, de 08/05/98
Contrato de Cessão de Crédito entre o Estado de Minas Gerais e a

Financeira BEMGE de 24/06/98
Contrato entre o Estado de Minas Gerais e o BDMG, de 24/06/98
0 Estado usou obrigatoriamente os valores obtidos corn estas privatizacães

para pagamento antecipado desse empréstimo:
* - A Tabela das RECEITAS OBITIDAS 0DM PRIVATIçZAcAO foi

publicada na edicäo do "Diário do Legislativo" de 20.02.99
Obs: 0 eventual saldo apurado na liquidação da MINASCAIXA será

destinado ao pagamento dos juros legais e contratuais ao BACEN, a CEF e a
Reserva Monetária.

0 Estado recebeu, para diminuir o seu esforco financeiro em longo prazo,
ativos do Bemge e do Credireal compostos de créditos diversos, créditos da
carteira comercial, da carteira imobiliãria, carteira Finame, carteira rural,
açöes e imóveis conforme demonstrativo da tabela abaixo:

* - A Tabela da Origem dos Ativos foi publicada na edição do "Diário do
Legislativo" de 20.02.99

Fonte: Contrato do Estado de Minas Gerais corn a União, de 08/05/98
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Contrato de Cessão de Crédito entre o Estado de Minas Gerais e a
Financeira BEMGE de 24/06/98

Contrato entre o Estado de Minas Gerais e o BDMG, de 24/06/98
Os valores supra citados estão sendo cobrados pelo BDMG e, o que é

apurado, creditado ao Estado. A partir desses dados, pode-se traçar dois
cenários possiveis, quais sejam:

1 0 Na melhor hipótese, que compreende o recebimento integral dos
créditos:

* - A Tabela dos dados foi publicada na edição do "Diário do Legislativo" de
20.02.99.

Cabe salientar que os valores efetivamente despendidos superaram as
estimativas de contrato, perfazendo uma diferença a major da ordem de
R$293.949.377,00, e que os valores recoihidos ao Tesouro Nacional foram
inferiores em R$71.336.026,00 aos valores de venda, diferenca de dez por
cento, paga a tItulo de corretagem, dentre outros servicos.

Como se ye, o Estado utilizou no processo uma importância lIquida entre
2,3 e 3,6 biihöes de reais que se destinados a saUde, educacão, transporte e
seguranca, entre outros setores, teriam produzido uma redução palpável nas
carências da populacão de Minas.

2.4 - A DIvida Mobil aria
No tocante ao que o relatOrio charna de "equacionamento" da dIvida

mobiiiária do Estado, cujo contrato de consoiidacão e refinanciamento foi
firmado corn a União em fevereiro/98. E importante observar que a
justificativa da renegociacão referem-se aos "custos de carregamento" da
divida, que passaram de 31,6% ao ano em 31/12/94 para 7,16% ao ano em
1998. A centralização do foco da questão nesse aspecto nos parece
equivocada, sob vários pontos de vista, a saber:

a) embora não se tenha contraldo dIvida mobiliária nova no perlodo e tenha
havido amortização iIquida de R$92 miihöes, a divida mobiliária evoluiu de
dezI94 a dezI98 para R$4,5 bilhöes. Essa evoiução se deu em funcão da
poiItica morietária praticada no piano federal. Ou seja, ha que se questionar
na formaçäo do estoque da dIvida mobiliária do Estado, o efeito de uma
poiltica que, aiém de equivocada do ponto de vista do Pals, tern efeitos
perversos para Estado e Municlpio;

b) os juros contratados, de 7,5% ao ano, penalizam ainda mais as finanças
do Estado, diferentemente do tratarnento dado, por exempio, a São Paulo
(6%), a bancada ruralista (3%), e pelo FMI no 1 0 tranche (4,25%);

c) o perfil de amortização, corn montantes anuals de 12,5% da Receita
LIquida, vem estrangulando o fluxo de caixa do Estado. A partir do ano 2000,
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haverá comprometimento da ordern de 13,0% da Receita LIquida; tai anus
tornar-se-á insuportávei, quase que inviabilizando qualquer tentativa de
gerenciamento do fluxo de caixa do Estado. Alérn de inexeqüivel, do ponto de
vista de capacidade de pagamento, esse compromisso é irresponsável, pois,
se cumprido, significa estrangular a acão do Estado em suas atividades
essenciais;

d) finairnente, as sançöes por não cumprimento do acordo, tais como:
retencão de transferéncias federais, o bloqueio inclusive de recursos do
!CMS, a vedação de operação de crédito pelo Estado ate que a reiacão
Receita/DIvida seja iguai a 1, engessam a gestão financeira do Estado.

3 - A Situacão Fiscal: 0 Comportarnento da Despesa e da Receita
Minas encontra-se em uma situacão financeira caótica, de quase

insolvência, como nunca ocorreu na história do Estado: convivendo corn
problemas explosivos e crônicos de caixa; operando corn "deficits" estruturais
elevados e perrnanentes; corn receitas, sobretudo próprias, em queda e, ao
mesmo tempo, insuficientes para fazer frente as suas despesas e; ainda, as
voltas corn passivos elevados de curto, médio e longo prazos, cujos penis e,
sobretudo, custos, consomem, e tendem a consurnir ainda mais, parceias
significativas de suas receitas. Portanto, corn grandes dificuldades financeiras
de rnanter as atividades básicas e essencials ao seu funcionamento regular e
minirno, assim como de manter os serviços pUbiicos dentro de urn padrão
minirno aceitável e corn pequena ou nenhuma capacidade irnediata de investir
e atender as demandas, atuaimente reprirnidas, da sociedade sobre seus
bens e servicos.

Esta situação assume dirnensão estrutural e crônica na persistente
operacão deficitária das contas pUblicas, em decorréncia da crescente
incapacidade do Estado fazer frente as suas despesas totais apenas corn
suas receitas prOprias, necessitando contar, para este fim, corn percentuais
cada vez rnaiores de recursos "não próprios", ou de terceiros. A capacidade
do Estado financiar suas despesas totals corn sua receita prOpria (receita
total, deduzidos os recursos de terceiros, ou seja, as operaçöes de crédito e
as transferências por intermédio de convênio) vern caindo sistematicamente:
de 87,44%, em 1991, para 74,60% das despesas totais do Estado, em 1994,
e, finalmente, apenas 70,73%, em 1997. isto significa que, mantidas as atuais
estruturas de receita e despesa, o Estado tern, de seu, apenas R$ 70,73 para
cada R$ 100,00 de gastos que efetua, precisando, pontanto, buscar junto a
terceiros, cerca de R$ 29,27 para rnanter seu equilIbrio financeiro anual. Em
outras paiavras: para cada real de recursos prOprios, o Estado precisa captar,
para fechar suas contas, cerca de 41,99 centavos de recursos não próprios,
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em geral, obtidos ou por meio de operaçöes de crédito, aurnentando seu grau
de endividamento, ou por meio de transferências voluntárias, sobretudo, da
União, aumentando seu nivel de dependéncia financeira do governo federal.

3.1 - Um Desequilibrio Estrutural e Crescente nas Contas PUblicas
A ocorrência de "deficits" substanciais, persistentes e crescentes, das mais

diversas naturezas, como resultado da execucâo orcamentária e fiscal, revela
além do tamanho, a caráter estrutural do desequilIbrio fiscal vivido pelo
Estado. Assim:

- ha deficits globais, ou orçamentários, em todos os exercicios. Säo
expressivos e crânicos e decorrem, sobretudo, do estouro dos resultados em
conta corrente, em razão de urna elevaço das despesas correntes, muito
acima das receitas correntes. 0 major deficit do periodo, R$1.719,4 milhães,
cerca de 17,24% da receita total, ocorreu em 1995. Em alguns anos, a deficit
global é fruto da combinacão de deficits sirnultâneos em conta corrente e nas
contas de capital;

- ha queda continua da capacidade de gerar poupanca em conta corrente,
portanto, perda da capacidade de contar com recursos correntes tanto para
investir, quanta para liquidar passivos. Os deficits sucessivos em conta
corrente, ou operacionais, acentuados a partir de 95, refletem a perda de
controle sobre as gastos correntes, com crescimento em ritmo mais acelerado
que a das receitas carrentes, obrigando o Estado a contar com operacöes de
crédita e corn recursos oriundos da liquidacâo de patrimãnio püblico, para a
manutençâo de custeio;

- a saldo nas contas de capital expressa a perda da capacidade de investir
num contexto de grande necessidade de investimento em virtude do resgate
da dIvida social. De outro lado, no entanto, expressa também a manutencâo,
mesmo sem candicöes para isto, de urn nivel de gastos excessivos corn
investimentos, se olhados na relaçao corn a capacidade de financiá-los com a
inexistente poupança decorrente de superávites correntes e corn o relativo
esgotamento, e os altos custos, da capacidade de financiá-los corn recursos
de terceiros;

- a situação de desequilIbria operacional estrutural e crônico surge corn
clareza no resultado primária, pelo fato de resultar do canfronto das receitas
próprias (exciuldas as operaçöes de crédito) corn as despesas aperacionais
(excluidos as gastos corn servico da dIvida): são deficits sucessivos e
crescentes a partir de 93, rnas particularmente preocupantes a partir de 95.
Os deficits mostram que, ou a receita tern sido insuficiente para cobrir as
gastos correntes que, neste caso, estariarn em patamar adequado, ou, então,
que as gastos correntes, sobretudo, pessoal, outros custeios e outras
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transferéncias correntes, estão ocorrendo em patamar muito superior a real
capacidade de receita do setor pi:iblico, impedindo, em qualquer das
hipóteses, a forrnação c poupança corrente, capaz de gerar as recursos
necessários tanto aos ir 'estirnentos, quanta a capacidade de liquidacão de
passivos;

- da mesma forma, ha deficit na relação entre a receita disponivel
(composta apenas pelos recursos efetivarnente disponiveis para a Tesouro
Estadual saldar seus comprornissas) e a despesa efetiva (composta pelos
gastos que exigem efetivo desembolso de recursos do Tesouro), visiveis na
Tabela 5, anexa.

Esses desequilIbrios refletem-se diretarnente na explosão do passiva do
Estado, bern como nos custos de sua manutençao e administraçào. Pode-se
depreender da tabela VII a situaçaa dos passivas do Estado, qual seja:

- a dIvida püblica fundada cresceu de 7,34 bilhöes de reais em 1990, para
9,298 bilhöes em 94, saltando para 15,464 bilhöes em 97, cerca de 66% de
crescimento real em apenas trés anos de gaverna, alcançando, ao final de 98,
cerca de 18,527 bilhöes, urn crescirnento real, nos quatro anos, próximo de
100%. Equivale haje a 4,52 arrecadacães lIquidas de ICMS, contra 2,65
arrecadacöes ern 1994;

- a salto dada pela estoque da divida fundada a partir de 1994, sobretudo, a
partir de 1995, foi decorrente dos custos financeiros elevados, conseqüência
da palItica de juros altos, para as novas aperacöes necessárias a rolagem da
divida preexistente. Essa elevaçãa de estoque é partanto, a preça que a
União quer que a Estado pague para sustentar a polItica rnacroeconômica do
governo federal;

- a dIvida flutuante que havia caido de 2,33 bilhães de reais em 1990, para
quase zero em 92, pulau de 0,897 bilhöes, em 94, para 2,863 bilhães em
1997 e alcancou, no que pese a projecão feita pelo gaverna anterior de que
chegaria a R$ 2,286 bilhöes, cerca de 4 bilhöes ate a final de 98,
multiplicanda-se, em 4 anos, par 4,65 vezes em termos reais. Eqüivale haje,
a, praticamente, 0,96 da arrecadaçãa liquida anual de ICMS, contra 0,26 em
1994;

- o passiva a descoberto deu, tambérn, urn salto real no mesmo perIoda,
passanda de 357,9 rnilhöes em 94, para 2,358 bilhães em 97, atinginda a
mantante de 3,19 bi!höes em 98, partanta, urn crescimenta de 9,29 vezes.
Equivale haje, a 0,78 vezes a arrecadaçãa anual lIquida de ICMS, contra 0,09
em 1994. 0 crescimento deste tipa de passivo rnostra que "as obrigacöes a
pagar", que campöem a divida flutuante, descolararn-se dos recursos
efetivamente dispanIveis para esta finalidade, da mesma forma que as
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desequilibrios apresentados anteriormente mostram 0 descolamento das
despesas orçamentárias das receitas orcamentárias;

- o serviço da dIvida cresceu passando de 1,5 bilhão de reais, em 94, para
3,448 bilhöes em 97, comprometendo respectivamente, os seguintes
percentuais da despesa total (16,57% em 94; 14,09%, em 95; 10,77%, em 96
e 24,61% em 97), embora o desembolso liquido efetivo tenha sido, ate agora,
insignificante, na medida em que as operaçoes corn titulos vinham servindo
apenas para efetuar a rolagem da divida, incorporando, inclusive os juros, ao
principal rolado, aumentando irresponsavelmente seu estoque. 0 desembolso
Iiquido com serviço da divida mobiliária, de 1994 a 1998, foi, segundo o
docurnento "Situaçâo Fiscal de Minas Gerais: Sintese do PerIodo 1995/98",
de autoria da SEF/MG, os seguintes, em valores correntes: R$ 43 milhöes,
em 1994; R$ 12 rnilhães, em 1995; R$ 1 milhâo, em 1996; R$ 27 milhöes, em
1997 e, não ultrapassando os R$ 25 milhöes em 1998;

- esta situacâo se inverte, no entanto, corn o acordo da dIvida, assinado
corn o governo federal (Lei n° 9.496/96). Apresentado corno grande trunfo
pelo governo passado, constitui, no entanto, urn novo fator de profundas
preocupaçöes: se é verdade que, de urn lado, ele permite urna reduçâo
drástica na velocidade do crescimento do estoque da divida mobiliária, pondo
firn, pelo menos parcialmente, aos pesados impactos que as elevadas taxas
de juros promovidas pela Uniäo estavarn tendo sobre os rnontantes e os
custos de rolagem e adrninistraçao da dIvida publica estadual, por outro lado,
cria urn grave problema de fluxo, agravando, ainda mais, o desequilIbrio
operacional das contas püblicas, tornando-o insuportável e inviável. Para se
ter uma nocao, o desembolso liquido corn o serviço da divida que, como visto
anteriormente, não ultrapassava cerca de R$ 30/40 milhöes ano, passa a ser,
ja neste ano, pouco mais de R$ 80 rnilhöes mês, ou cerca de R$ 1,1 bilhöes
ano, arrebentando de vez corn as já precárias condiçoes de adrninistração do
Tesouro Estadual.

Esta situação de crise assume sua feiçäo rnais dramática nas dificuldades
de caixa para "fechar" as contas do governo no més a rnOs, ja que o Tesouro
Estadual vem ha longo tempo, operando corn 'deficit" corrente mensal da
ordern de 90 rnilhöes de reais, tendo, em funçäo disto, acurnulado contas a
pagar de curto prazo, cujo montante alcançou, em 31 de dezembro de 1998,
valores prOximos de 4,0 bilhöes de reais, constituldo de débitos corn
fornecedores, prestadores de servicos, direitos de servidores e outros débitos
em atraso.

3.2 - 0 Desastre na Gestão das Finanças do Estado: A Adrninistraçao corn
Estabilidade Monetária
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A atual situaçâo insustentável e caOtica das financas estaduais não e o

resultado inevitável do destino, do qual no se conseguiria escapar, como
querem fazer crer os responsáveis por esta heranca pesada lançada sobre os
ombros do povo mineiro. Ao contrário, ela e fruto da combinacäo de dois
fatores distintos entre si. De urn lado, os efeitos objetivos da poiltica
macroeconômica da União ( câmbio, juros, arrocho de crédito e de salários,
etc.) sobre a receita (em decorrência de seus efeitos recessivos) e sobre a
elevação das despesas, principalmente dos custos financeiros, bern como do
confisco de parte das receitas estaduais e municipais (FEF, Lei Kandir, etc).
De outro, resulta de ma adrninistraçâo diante desta realidade, corn uma
gestão financeira e administrativa equivocada e desastrada, caracterizada
por:

- descontrole na administracâo das despesas de geraçâo espontânea e de
origens variadas. Em decorrência, ha explosão de custeio; crescimento
desordenado da folha de pagamentos; de outras transferências;
investirnentos além da capacidade e da conveniência; desperdIcio de
recursos; cresce, portanto, o descolamento entre o crédito orçamentário e o
financeiro, gerando passivos crescentes, que sO crescern na ausência de
uma politica de sua contençâo e administracáo;

- descuido corn as receitas, sobretudo, corn as prOprias. Não houve esforco
administrativo perceptIvel buscando sua ampliacäo ou, mesmo, a
preservacáo de seus valores. Ao contrário, adotou-se prática que resultou em
debilitamento da capacidade arrecadadora do Estado, em virtude, de urn lado,
de polItica de tributacão suicida e irresponsável, plena de liberalidade na
concessäo de incentivos e beneficios, a maioria sern significado econôrnico
ou social relevante, de submissão e, ate mesmo, subserviência as agressoes
da União as receitas estaduais, e, de outro, do sucateamento da capacidade
de combate a sonegaçâo. Isto fez corn que a receita de ICMS e, em
conseqüência, a tributária e as proprias corno urn todo, diminuIssem seu peso
relativo dentro da receita orçamentária do Estado. Valorizaram-se as receitas
de terceiros ou aquelas obtidas corn a liquidação inconseqüente de patrirnOnio
pUbI ico.

Näo é verdade, portanto, que o fim do processo de inflaçâo acelerada, por
ter ocasionado urna suposta perda de "receita inflacionaria", esteja na origem
deste processo de sucateamento das financas püblicas estaduais. Peto
contrário, o saldo entre o ganho e a perda de receita em conseqüência da
queda dos nIveis de inflacão, é largamente favorável ao ganho.

- o acréscirno da arrecadacâo media anual de ICMS liquido em 95, 96 e 97,
em relaçào a sua arrecadaçäo media anual entre 90 e 93, 6 da ordem de R$
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1,26 bilhöes ano. Este valor é 2,24 vezes superior ao valor que teria sido
perdido, em media, por ano, corn o fim da inflacâo, ou seja, os R$ 562,4
rnilhães que se ganhavam em media anual, entre 90 e 93, corn aplicacöes
financeiras (Carteira DIMINAS). Não houve, portanto, perda de receita, ao
contrário, houve ganho imediato e significativo, fazendo, inclusive, corn que a
receita própria alcancasse urn novo patamar de valor, superior em termos
reais;

- o firn da inf]ação galopante, além de empurrar a receita, autornaticarnente,
para cirna, criou melhores condiçöes para o exercIcio do controle
administrativo e fiscal, favorecendo sua melhor adrninistração, uma
fiscalizacâo mais eficiente, urna melhor capacidade de rnedir os irnpactos das
medidas de natureza tributária;

- este novo patamar de receita foi alcancado apenas como resultado do firn
da perda de valor que a arrecadaçäo, em virtude da inflação, tinha em razâo
da defasagem entre a data de sua apuraçâo e a de sua arrecadacâo. Não
incorporava, portanto, nenhum ganho resuitante do combate a sonegacão, da
melhor exploraçâo do potencial contributivo, dado o sisterna tributário vigente,
etc.

Assirn, ao invés de tomar esta receita revigorada pelo ganho decorrente da
queda da inflacão, corno urn novo patamar e trabalhar no sentido de
consolidá-lo e ampliá-lo por rneio de sua rnelhor adrninistracào, de urna rnais
eficaz expioraçâo de seu potencial, de urn controle fiscal presente e eficiente,
de uma açâo mais decidida na cobranca do crédito, no cornbate aos atos
lesivos a legislação e a ordem tributária, optou-se por práticas que resultararn
em sua queda, contribuindo decisivamente para agravar a critica situacao do
Tesouro Estadual.

Não é verdade, também, que o firn do processo de inflacäo acelerada tenha
feito corn que Os custos e Os gastos do setor ptblico estadual expiodissern de
forma inevitávei e incontrolável. 0 que se perdeu, na verdade, corn a queda
do ritmo inflacionário, foi a capacidade de rnanipulaçao fácil dos valores de
deterrninadas despesas (sobretudo, da folha de pagarnento dos salários do
funcionalismo piblico estadual), por meio de sua desvalorização ou do
retardamento da correção de seus valores corroldos pela inflacäo para que se
pudesse aproveitar, desta forma, para desindexá-las destes valores, pagando
rnenos do que se deveria por estas despesas, e, desta forma, desviar os
recursos, assim subtraIdos, para outros fins. Portanto, o que não houve foi a
percepção de que:

- corn fim da inflacâo, a rnargern de manobra para estas "mágicas"
financeiras tornou-se reduzidIssirna, e, portanto, o momento exigia uma
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adrninistraçao competente, séria e profissional de despesas, urn rigoroso
controle de gastos, bern como urn criativo esforço de reducão de custos, o
que nâo houve;

- esta gestâo rnais eficiente e competente de custos e de despesas foi
largamente facilitada, pelo firn da inflacäo, que, anteriormente, mascarava ou
dificultava a verificaçäo de custos de obras, de servicos, operacionais,
adrninistrativos, etc. dos precos de aquisiçöes e das prestacoes de serviços,
bern como dos niveis de consurno.

Ao contrário, adotou-se postura que perrnitiu a explosão de custos e de
gastos. Assistlu-se, então, a ma gestáo diante de problernas orçamentários e
financeiros, acöes tardias e/ou desastradas, a exemplo das contratacães de
ARO e da venda das acöes da CEMIG; o acordo equivocado da divida, em
condicoes piores que as de outros Estados, de resultados incertos no curto,
no rnédio e no longo prazos; o crescimento de gastos sern critérios e sern
controle; uma sistemática de incentivos de resultados duvidosos;
desvalorização da receita prOpria, principalmente, tributária; frouxidão no
cornbate a sonegacâo, etc.

A anáiise da evolução das receitas e despesas mostra que:
- a receita total cresce, rnas de forma insuficiente diante do major

crescimento das despesas totals: consideradas a receita e a despesa de
1990 como ponto de partida, enquanto a despesa aurnenta 128,6% ate 1994;
209,5, ate 97 e, segundo estirnativas, 258,9% ate 98; a receita total cresce
apenas 117,1%, ate 94; 196,3% ate 97 e, segundo projecöes, 237,1% ate 98,
corn urn hiato crescente entre ambas, deixando urn buraco cada vez maior
que vai se acumulando sob a forma de passivos diversos;

- além de insuficiente, o crescirnento da receita resultou de urna estratégia
equivocada, na rnedida em que se baseou, principalrnente, na expansào das
receitas de capital, sobretudo, das operaçöes de crédito e da alienaçao de
bens (que são receitas eventuais), ao invés de apoiar-se nurna poiltica de
crescimento consistente das receitas correntes, principalmente, das receitas
tributárias, em particular, do ICMS;

- reduziu significativarnente o peso das receitas próprias perrnanentes
(tributária, patrimonial, transferéncias constitucionais, etc.) no financiamento
da despesa pUblica, em detrimento da expansão das receitas não próprias, ou
de terceiros, (operaçöes de crédito e transferências, correntes ou de capital,
voluntárias) e das receitas eventuais (fruto de alienacão de bens rnóveis e
I mOveis);

- diminuiu o peso das receitas tributárias, principalmente, do ICMS, principal
fonte própria de financiamento do setor pUbico estadual, cuja participação na
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receita orçamentaria caiu de 60,38% em 90, para 56,03% em 94 e 40,63% da
receita total do Estado, em 1997; como reflexo de uma poiltica de descuido
corn a receita própria do Estado, por intermédio de desoneraçoes;

- caiu a participação na receita da Uniäo, mediante transferéncias
constitucionais, apesar de a União ter aumentado signiflcativamente suas
receitas neste perlodo, em virtude da combinação de uma postura agressiva
do governo federal em criar receitas apenas para si e/ou tomá-ias de Estados
e municipios, corn a postura de passividade e, ate mesmo, de submissâo do
governo estadual frente a estas acöes do governo federal, mesmo saberido
que elas poderiam resuitar em prejuizo para a Estado: é caso do aumento de
contribuiçoes, do Fundo de Estabilizaçao Fiscal, deritre outras;

- as despesas começaram a se elevar a partir de 94, mas aicançaram um
patarnar definitivamente superior a partir de 95, atingindo, em 97, um
crescimento real de 209,5%, destacando-se a crescimento das despesas de
capital (219,3%, ate 97), particularmente, as transferências de capital
(546,3%, ate 97) e as inversöes financeiras (6.667,2%, ate 97);

- as despesas correntes também expiodiram no conjunto, inclusive pessoal.
Os outros custeios chegaram a crescer mais de 5 vezes em valor real
(505,1%, ate 97), aumentando seu peso relativa na estrutura de despesa do
Estado de uma media de 6% antes de 95, para urna media superior a 10% a
partir de entào. Camportamento idêntico ao de outras transferéncias
correntes, corn crescimento superior a 388,1%.

4 - 0 Acordo da Divida
Os desvios de conduçao do Piano Real a partir de 1995, ancorados em

sobrevaiorização cambial e na abertura comerciai irrestrita, conduziram a um
crescente deficit externo e a necessidade de capitals para fechamento do
balanco de pagamentos do Pals.

A entrada de capitals ocorreu através de urn programa selvagem de
privatizaçào complernentado por capitals de curto prazo atraidos por uma
taxa de juros agressiva. As conseqüências desses desvios de conducão
estarnos presenciando hoje:

- recessão econãmica e desemprego;
- crescimenta vertiginoso da dIvida p(iblica interna, tanto da União coma de

Estados e municIpios;
- expansão dos deficits pblicos interno e externo, em grande parte

resultante dos juros incidentes sobre a própria dIvida.
A confluência dos dois deficits, o externo e a interno, ambos em expansão,

ameaça as fundamentos da economia brasileira, e coloca em risco a fluxo de
capitals internacionais, sobretudo de curto prazo, obrigando a Uniäo a manter
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o padrao de politica monetária e cambial, e realimentando o cicio perverso de
conseqüências conhecidas.

E preciso observar que essas condicöes não estavam presentes ou
previstas ao final de 1994, quando o pals apresentava superávit comercial,
equilibria nas contas pUblicas corn divida interna administrada, elevada taxa
de crescimento econômico e baixo nlvei de desemprega.

E nesse contexta de desequiilbrio que a Governo Federal vern conduzindo
questöes de fundamental impartância para Estados e municlpios, tais coma:

- as acordos de divida mobiliária;
- reforma tributária;
- disciplinamento da questão do funcionalismo, tanto ativo quanta inativo,

dentre outros.
O fator mais preocupante no encaminhamento dessas questöes refere-se a

pastura do Governo Federal diante de Estados e municipias:
- a desconsideracão de que a totalidade dos efeitos que hoje enfrentam as

Estadas e municipios e fruto de politicas macraeconômicas malconduzidas,
as quais nâo sao de respansabilidade deles;

- a voracidade, a extensao e a profundidade da agressáo ao pacta
federativa;

- a rigor, a buracratisrna e a conteüdo precanceituoso das regras de
enquadrarnento, que acabam engessando Estadas e municIpias,
impossibiiitando-as da prática de politicas püblicas e, no extremo, do
desempenho de suas atividades essenclais em beneficia de suas populaçöes.

Ou seja, ao implementar uma poiltica macroeconômica incansistente,
primeiro a União fragiliza financeiramente Estados e municIpios, depais divide
a onus da carreção.

No que se refere especificamente ao cantrato de Renegaciaçâa da DIvida
de Minas Gerais, firmado corn a Uniâa, em fevereiro/98, é precisa ressaltar:

10 - é necessário questianar a montante da divida renegociada. 0 estaque
da divida mobiliária de Minas passa de 4,7 bilhOes em 1994 para R$ 17,9

0 bilhOes em 1998, sem que a Governo tenha lançado urn Unica tItulo nova no
0 rnercado. Deve-se ressaltar que, no prOpria contrato, a Uniâo comeca a

recanhecer este fato, aa retraagir a acarda a março/96, corn deságia na
divida de R$ 1,6 bilhOes;

20 - a taxa de juros do cantrata e de 7,5% aa ano mais IGP, quando
sabernos que a próprio Governo Federal vem sendo financiado externamente
a taxas bem rnenares (4,25% a.a. no caso do FMI) e vem praticanda taxas
inferiores em casos corno a de Säo Paulo (6%) e o da bancada ruralista (3%);

30 - a perfil de amortizacãa obriga a Estada, que já opera corn deficit mensal
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superior a R$ 100 milhöes, a comprometer 13% de sua receita liquida real
corn a amortizaçäo. Para a ano de 1999, por exemplo, isso significa R$ 1
bilhào de desembolso, absolutamente fora das possibilidades de pagarnento
do Estado;

40 - o elenco de garantias arroladas no contrato é uma ameaça a ja frágil
saüde financeira do Estado, na medida em que possibilita a Uniâo a retencão
de transferéncias constitucionais de recursos ao Estado e ate mesmo a
confisco de recursos do ICMS, em caso de atraso ou inadimpléncia.

Adicionalmente, o contrato limita a Estado a utilizacào de créditos pUblicos
para camplementa de financiamento de suas atividades, ate que a relacâo
Receita/DIvida esteja equilibrada, o que nâo se verifica hoje exatamente pelo
ritmo explosivo de crescimenta da divida.

Foi leviana politicamente e irrespansável do ponto de vista técnico adotar a
perspectiva de que Minas Gerais canseguiria honrar esse contrato, dado a
grave quadro de deterioração financeira do Estado, e submeter-se aos
pesados impactos das sançoes nele contidas em caso de inadimplência.

A situacâo não é privilegio de Minas. Outros Estados que também
renegociaram suas dividas estâo corn problemas semelhantes.

A melhor atitude, condizente corn os interesses da Federacão, é recolocar a
questâo em discussão corn a União, consolidando uma pastura cornurn dos
Estados e municIpios, para uma revisäo realista dos termas do Acordo.

A Uniao terá de ter sensibilidade para tal empreitada, sob pena de, adotada
uma postura radical de sua parte, diante desse assunto, levar Estados e
municIpios a paralisia de suas atividades essenciais, corn graves
canseqüências para as suas populaçães.

5 - Fiuxo de Caixa Atualizado
o fluxo de caixa do Estado para 1999, aqui apresentado fol elaborado corn

base nos seguintes pressupostos:
- valores correntes de janeiro/99, exceto dividas em dólares;
- sern reajuste de saiários;
- previsaa de ressarcimento da Lei Kandir ( R$ 330 milhöes);

provisão mensal do 130 de 1999;
- projeçáa do ICMS no mesmo nIvei do de 1998;
- investimento corn recursos do tesouro (R$20 rnilhöes mensais a partir de

junho de 1999);
- sern previsão de novas operacoes de credito;
- pagamenta da divida de acordo corn os termos da renegaciação;
- previsãa do recebimento das transferências federais canstitucianais.
De acordo corn as previsães realizadas no fluxo de caixa, canstata-se que
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em 31/12/99 a deficit anual total será da ordern de R$55 biihöes.

* - Publicado de acordo corn a texto original.
Palavras do Sr. Presidente

E corn grande honra que iniciamos nosso quarto mandato nesta
Assembléia, na condicão de seu Presidente, em rnissão que nos foi confiada
pelos colegas pariarnentares. A ocasião nos é propIcia para, declarando
abertos as trabaihos da ia Sessáo Ordinária da 14 a Legislatura, dirigir
algumas paiavras aos companheiros Deputados, aos nossos colaboradores
na Casa, a imprensa e a sociedade rnineira, que aqui representamos.

Como já tivernos oportunidade de afirmar em nossa mensagem de posse na
Presidência deste Legislativo, a momenta presente se reveste de crucial
impartância para a nassa Estado e para nossa gente. A tempestade
econômica que nos atinge coincide corn a crise palitica, que, par sua vez,
confirma-nos a necessidade de repensar a prOpria pacto federativo que une a
Naçao brasileira. E urn tempo de muita trabalha esse que nos espera; a
canscientizaçáa de tadas e a esfarço extraordinário de cada urn tornam-se
irnperativas. Nosso pronunciarnento de hoje, em linha corn essa reaiidade,
tern caráter de conciamacâa.

Dirigirna-nos, em primeira iugar, aos caros colegas Deputados,
companheiros nos prôximas quatro anos, responsáveis que serernos pelos
trabaihos da 14a Legisiatura. Nunca é demais abservar que contamos corn a
valiosa e incandicional calaboracäo de todos - independente da filiacãa
partidária - para levar adiante a rnissãa. E hora de juntarrnas nassas forcas,
tendo ern conta a objetiva major de bern servir aas mineiras e aos brasileiras.

Os colegas háa de concardar conosco em que a Nação, coma urn toda, e a
Estado de Minas Gerais, em particular, tern sido extremamente sacrificados
cam as poilticas do Governo Federal. Distarcoes no regime tributário levaram
Estados e municIpios a virtual bancarrota, enquanto a doutrina neoliberal e a
giobalizacâo influenciaram a econornia de maneira exagerada, deixando em
segundo piano as poilticas sociais que buscam a bern-estar da populaçaa.

A moratária nãa foi gesto impensada nern constituiu objetiva de prornoção
politica fundarnentado na polêmica. 0 caos financeiro ern que estamos
mergulhados é indiscutIvei, e a escassez de recursos levou a Chefe do
Executivo mineira a fazer uma opçâo: entre curnprir acordo anteriormente
flrmado, relativo a dIvida mabiiiária, ou dar prioridade a folha do funcionalismo
e a essenciais despesas de custeio, preferiu não deixar a mIngua as
servidores. Os prejuIzos ocasionados a Minas par tal acordo, alias, foram, de
certo modo, reconhecidos pelo própria ex-Governador, a qual, em mensagem
enderecada a esta Assembiéia em que faz reiatOrio de suas açöes, deciarou
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o seguinte: "Muitas foram as dificuldades enfrentadas nesses quatro anos,
sobretudo aquelas impostas pela rigidez de grande parte dos gastos püblicos
e pelos ajustes macroeconômicos realizados pelo Governo Federal,
necessários a manutenção da estabitidade econômica, mas que nos
sacrificaram pela elevacão dos juros da dIvida e pela reducão da receita
arrecadada". E, no mesmo documento, afirma ainda mais explicitamente a Dr.
Eduardo Azeredo: "E importante destacar que o quadra de dificuldades
financeiras do Estado foi fortemente influenciado pelas poilticas
macroeconOrnicas nacionais que, ao desaquecer as atividades produtivas,
diminuiram as oportunidades de emprego, de geracão de renda, reduzindo,
coma conseqüência, a corisumo, e impossibilitando major contribuicão
tributária para a Estado."

Real isticamente, a atual Chefe do Executivo mineiro preferiu antecipar-se
na busca das soluçoes, mesmo que parecesse polêrnico a seu
comportamento. Na verdade, a propOsito do Dr. Itamar Franco, de procurar
atternativas para a impasse, conflrma-se pelos termos da acäo interpasta pelo
Estado, em trarnitaçâo no Supremo Tribunal Federal: engloba eta propostas
conciliatOrias.

Não tern fundarnento, assim, a conotacão de calote dada por alguns setores
a moratória, e clara está que a caminho escothido por Minas é defensável
também no pIano juridico. Afinat, a Dr. Itamar Franco se posiciona corno
Chefe do Executivo de urn Estado membro da Federacäo brasileira, que
dispöe de autonomia garantida pela Constituicão e de poderes constituidos. A
procura da solucão, portanto, tambérn passa por este Legistativo.

Caros colegas parlarnentares, a Poder Legislativo de Minas Gerais nãa se
pode omitir a gravidade da situaçâo. Famos eleitos pelo povo mineiro,
exatamente, para defender-the as direitos e resolver-the as problemas. Se
não encontrarmos salda para esta crise - e as contingéncias nos obrigam a
raciocinar num horizonte näo superior a trés meses - estará em jogo a prOpria
sobrevivência de nosso Estado. Para issa é que thes faco esta conclarnação:
devernos dar a meihor de riOs mesmos, trabalhando para que a Assernbléia,
coma Poder soberano e autônomo, carresponda as leg itimas expectativas e
exigéncias da sociedade. Nâo podemas nunca nos esquecer da norma
constitucional, segundo a qual esse pader de que somos investidos emana do
povo que aqui representamos.

Da maioria dos funcionários da Casa, de cujo profissionalismo e dedicaçâo
estarnos sempre tendo provas, näo temos dUvida de que cantinuaremas a
receber apola inestimável. E oportuno tembrar que, na ültirna década,
avancamos extraordinariarnente como Casa do povo mineiro, colocando-nos
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a frente de muitas das Assernbléias de outras Estados. Ora, esse
desenvolvirnento se deve, em grande parte, a contribuição dos servidores.

Aos profissionais da imprensa, que nos prestigiam corn seu
acompanhamento e nos auxiliam corn seu incentivo e sua crItica, reafirmarnos
não dispensar sua participação. Nesta época, em que nada se faz sern a
mIdia, saber que eta está conosco - por meio de atertas oportunos, sugestöes
válidas e divulgaçao isenta - é, para nós, parlarnentares, uma garantia a mais.

Dirigimo-nos, finalrnente, a sociedade mineira, que, através de seu voto
cansciente, elegeu-nos seus representantes nesta Casa. Se a momenta é de
preocupaçâo, deve, também, ser, para nossos coestaduanos, de justificado
orgulho. Afinal, Minas, mais uma vez, tarna a dianteira, ao questianar a
própria aplicacào, entre nôs, dos princIpias do federalisrno.

Realmente, a premissa básica do sistema federativo é que a União cabe
zelar pela soberania nacionat, enquanta aos Estadas se atribuern
competéncias especIflcas. Ora, a Governo Federal tern permitida, corn
inquietante frequencia, que nossa condiçao de Nação soberana seja afetada
pelos interesses, sobretudo econOrnicos, das paténcias estrangeiras. Ao faze-
to, entra no campo das campeténcias dos Estados, inviabilizanda as
econornias regionais e a atendimento do prajeto social.

E par nâo concordar corn tais desvias que Minas Gerais, fiel a sua tradição
de civisma e liberdade, levanta a voz. E esta Assernbléia, estejam certas as
mineiras, age em consonancia corn a ideal de nossa gente de contribuir para
que a Brasil se tome a Naçäo prOspera e justa que tanto desejamas.

Dectararnos, corn a graca de Deus, instatados as nassos trabaihos. Muito
obrigado a todos, e varnos em frente! (- Palmas.)

Encerrarnento
o Sr. Presidente - A Presidéncia manifesta as autaridades e aos dernais

convidados a agradecimenta deste Poder par seu comparecimento e encerra
a reuniáo, convocando as Deputadas para a ordinéria de arnanhâ, dia 18, as
14 horas, corn a ordern regimental. Levanta-se a reuniâo.

ATA DA ia REUNIAO ORDINARIA, EM 18/2/99
Presidência dos Deputados José Braga e Iva José

Sumário: Comparecirnenta - Abertura - 1a Parte: 1a Fase (Expediente): Ata -
Correspondéncia: Oficia no 1/99 (encarninha a Projeto de Lei Camplernentar
no 1/99), do Tribunal de Contas do Estado - OfIcios e tetegrama - Questão de
ordern - 2a Fase (Grande Expediente): Apresentacãa de Propasiçoes: Prajeto
de Lei Complementar n o 2/99; Prajeta de Resolução no 18/99; Prajetas de Lei
n

o
s 1 a 17 e 19 a 24/99 - Requerimentos n

o
s 1 a 8/99 - Requerirnentos dos
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Deputados Sebastião Navarro Vieira (6), Joâo Leite (6), Olinto Godinho,
Adelmo Carneiro Leâo (4), Bilac Pinto (6), Ivo José (2), Rogério Correia,
Márcio Cunha, Paulo Piau, Durval Angelo e outros (2), Francisco Rafael,
Washington Rodrigues e outros e Márcio Kangussu - Comunicaçöes:
Comunicaçoes dos Deputados Dimas Rodrigues (2), AntOnio Genaro, Olinto
Godinho (2), Luiz Fernando, Alencar da Silveira Jánior (3), Sebastião Navarro
Vieira, Djalma Diniz, Hely Tarquinio (2), Rogério Correia, AntOnio Andrade,
AntOnio Jijlio, Agostinho Silveira (2), Eduardo Brandão e outro - Oradores
lnscritos: Discursos dos Deputados Sebastiäo Navarro Vieira, Maria Tereza
Lara, Alberto Bejani, Rogério Correia, João Leite e Hely Tarquinio - 2 1 Parte
(Ordem do Dia): P Fase: Abertura de InscriçOes - Leitura de ComunicaçOes -
Despacho de Requerimentos: Requerirnento do Deputado Francisco Rafael;
encarninhamento a Mesa da Assernbléia - Requerimentos dos Deputados
Durval Angelo e outros (2) e Washington Rodrigues e outros; deferimento;
questào de ordem - Requerirnentos dos Deputados Márcio Kangussu, Ivo
José (2), Sebastião Navarro Vieira (6), Bilac Pinto (6), Joâo Leite (6), Olinto
Godinho e Adelmo Carneiro Leão (4); deferimento - Votação de
Requerirnentos: Requerimentos dos Deputados Rogério Correia e Paulo Piau;
aprovaçäo - Requerimento do Deputado Márcio Cunha e outros; discursos
dos Deputados Márcio Cunha, Carlos Pimenta, Paulo Pettersen, Hely
TarquInio, João Leite e Durval Angelo; requerimento do Deputado Hely
Tarqumnio; discursos dos Deputados Márcio Cunha, Miguel Martini, Rogério
Correia, Carlos Pirnenta, Elbe Brandáo e Paulo Pettersen; prejudicialidade do
requerimento do Deputado Hely Tarqümnio; questOes de ordem - 2a Fase:
Requerirnento do Deputado Hely Tarquinio; deferimento; discurso do
Deputado Hely TarquInio - QuestOes de ordem - 3a Parte: Leitura de
ComunicaçOes - Oradores lnscritos: Discursos dos Deputados Edson
Rezende, Paulo Pettersen, Alberto Bejani, Adelino de Carvalho, Joào Leite e
Márcio Cunha; questão de ordem - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
José Braga - Durval Angelo - Dilzon Melo - Adelino de Carvalho - Agostinho

Patrüs - Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto
Coelho - Alencar da Silveira JUnior - Alvaro AntOnio - Amilcar Martins -
AntOnio Genaro - AntOnio JUlio - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta -
César de Mesquita - Christiano Canédo - Dalmo Ribeiro Silva - Djalma Diniz -
Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Daladier - Eduardo Hermeto -
Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Francisco
Rafdel - George Hilton - Hely Tarquinio - Ivo José - João Batista de Oliveira -
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João Leite - João Paulo - Joâo Pinto Ribeiro - José Alves Viana - José Milton -
Luiz Fernando - Luiz Menezes - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco
Regis - Maria José Haueisen - Maria Tereza Lara - Mauro Lobo - Miguel
Martini - Newton de Morais - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau -
Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Ronaldo Canabrava - Sebastião Costa -
Sebastião Navarro Vieira - Washington Rodrigues.

Abertura
o Sr. Presidente (Deputado José Braga) - As 14hl3min, a lista de

comparecimento registra a existOncia de nUmero regimental. Declaro aberta a
reuniâo. Sob a protecâo de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabalhos. Corn a palavra, o Sr. 2 0-Secret6rio, para proceder a leitura
da ata da reuniâo anterior.

ia Parte
1  Fase (Expediente)

Ata
- 0 Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2 0-Secret6rio "ad hoc", procede a leitura

da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restricOes.
Correspondência

- 0 Deputado Bené Guedes, 1 1-Secret6rio "ad hoc", lé a seguinte
correspondència:

"OFICIO N O 1/99*
Belo Horizonte, 1 de fevereiro de 1999.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a V. Exa., para exarne e deliberaçao dessa

egrégia Assembléia Legislativa, a inclusa proposta de Projeto de Lei
Complementar, corn o fito de alterar a redação de artigos da Lei
Complementar no 33, de 28 de junho de 1994, que dispOe sobre a
organizacâo do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

Apreciado pelo Plenário do Tribunal de Contas, o referido projeto objetiva
dar novo tratamento juridico aos Auditores do Tribunal, como também
regulamentar a norma contida na Emenda Constitucional no 24, que rnodiflcou
a redacâo do § 6° do art. 76 da Constituiçâo do Estado de Minas Gerais.

No que concerne ao Corpo de Auditores do Tribunal, releva destacar que
em virtude da decisão do Supremo Tribunal Federal, na Acäo Direta de

Ct Inconstitucionalidade no 1.067-1, que julgou inconstitucional o "caput" do art.
79 da Constituição Estadual, bern corno a expressâo "os rnesrnos direitos",
inscrita na primeira parte do § 1 0 do referido artigo, este Tribunal considerou
fundamental adequar o texto de sua Lei Orgânica (Lei Complernentar no 33,

0 de 28 de junho de 1994) aos estritos termos da Lei Orgânica do Tribunal de
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Contas da União (Lei Federal n° 8.443, de 16 de juiho de 1992, alterada pela
Lei Federal n° 9.165, de 19 de dezembro de 1995), adotando assim o modelo
federal.

Quanto as alteraçoes oferecidas em virtude da Emenda Constitucional no
24, estas tern o fito de estruturar a Câmara de Licitacoes do Tribunal para o
fiel cumprimento do texto constitucional.

Assim, espera o Tribunal de Contas, após verificada a juridicidade da
proposta e a adequação aos ditames constitucionais e aos comandos legais
que regem a matéria, a aprovacão do projeto de lei nos moldes remetidos a
essa colenda Casa Legislativa.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência protestos de real apreco e
distinta consideraçâo.

Atenciosamente,
Conseiheiro João Bosco Murta Lages, Presidente.

PROJ ETO DE LEI COMPLEMENTAR N O 1/99
Altera a redacão do art. 40, do inciso V do art. 16, do art. 21 e do art. 30, da

Lei Complementar n° 33, de 28 de junho de 1994, que dispöe sobre a
organizacão do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e dá outras
providéncias.

Art. 10 - 0 "caput" do art. 40 da Lei Complementar n o 33, de 28 de junho de
1994, passa a vigorar corn a seguinte redação:

"Art. 40 - Completam a organizacão do Tribunal de Contas a Auditoria,
composta de 3 (trés) Auditores, e o quadro próprio de pessoal dos seus
servicos auxiliares.".

Art. 20 - 0 inciso V do art. 16 da Lei Complementar n° 33, de 28 de junho de
1994, passa a vigorar corn a seguinte redação:

"Art. 16- .........................................................
V - determinar a realização de concursos páblicos para preenchimento dos

cargos do seu quadro de Auditores e de Pessoal, julgando e homologando
seus resultados.".

Art. 30 - 0 art. 21 da Lei Cornplementar n o 33, de 28 de junho de 1994,
passa a vigorar corn a seguinte redacão:

"Art. 21 - Os Auditores, em nürnero de 3 (trés), serão nomeados pelo
Governador do Estado, dentre os cidadãos que satisfaçam os requisitos
exigidos para o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais, rnediante concurso püblico de provas e titulos, observada a
ordern de classificacão.

§ 1 0 - Compete ao Auditor, quando não convocado para substituir
Conselheiro, presidir a instruçao dos processos que Ihe forem distribuldos,
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relatando-os corn proposta de decisão a ser votada pelos integrantes do
Plenário ou da Cârnara para a qual estiver designado.

§ 20 - A substituição de Conseiheiro por Auditor far-se-6 em regime de
rodIzio.".

Art. 40 - 0 art. 30 da Lei Complementar n° 33, de 28 de junho de 1994,
passa a vigorar corn a seguinte redacão:

"Art. 30 - Compete a Segunda Câmara apreciar conclusivamente Os atos e
procedimentos licitatôrios, de modo especial dos editais, das atas de
julgamento e dos contratos celebrados pelo Estado e pelos Municipios, bern
como dos processos de dispensa e inexigibilidade de licitaçao.".

Art. 50 - Fica suprimido o inciso XII do art. 25 da Lei Complernentar n° 33, de
28 de junho de 1994.

Art. 6° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 70 - Revogarn-se as disposicöes em contrário."
- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justiça, de Administração

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

* - Publicado de acordo corn o texto original.
OFiCIOS

Do Sr. Epaminondas Fulgéncio Neto, Procurador-Geral de Justiça,
encaminhando oficio do Sr. Antãnio Sérgio Tonet, Promotor de Justica, em
que solicita cOpia do processo de prestacao de contas do convênio celebrado
entre esta Assernbléia e a Associação Cornunitária do Bairro São Bernardo,
para instrução do Procedimento Administrativo n° 57/98.

Dos Srs. Geraldo Rezende, Secretàrio de lndüstria e Comércio, Luiz Tadeu
Leite, Secretário da Justica, Roberto de Melo Pinheiro, Prefeito Municipal de
Mateus Lerne e Presidente da AMBEL, e Markus Fucks, Presidente do
Conselho Estadual dos Direitos da Crianca e do Adolescente, solicitando que
esta Casa indique seus representantes para compor rescpectivamente, o
Conselho de Industrializacão - COIND -, o Conselho Estadual de Defesa dos
Direitos Humanos - CONEDH -, a Assembléia Metropolitana da Regiao
Metropolitana de Belo Horizonte - AMBEL - e o Conseiho Estadual dos
Direitos da Crianca e do Adolescente - CEDCA-MG.

Do Sr. Homero Ferreira Diniz, Superintendente de NegOcios da Caixa
Econômica Federal, encaminhando informaçoes relativas a contratos
celebrados entre o Estado de Minas Gerais e essa instituição financeira. (- A
Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituicão
Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regirnento Interno.)

Da Sra. Gloria Maria de Oliveira Garios, Procuradora-Chefe da Procuradoria
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do Patrirnônio Imobiliário, solicitando informacão a respeito da existência de
proposição que tramite nesta Casa corn o objetivo de autorizar alienacão de
imOvel no Municipio de Chiador.

Da Sra. Laurene Martins Carelos, Chefe do CartOrio Criminal da
Procuradoria da Repüblica em Minas Gerais, encaminhando cOpias de
despacho e de dentncia, relacionados a irregularidades praticadas por
responsáveis pela administração de bingos.

TELEGRAMA
Da Sra. Maria Hilda de Carvaiho, professora, encaminhando a Mesa votos

de que sua gestão seja democrática, corn petente e ética.
Questão de Ordern

o Deputado Alencar da Silveira JUnior - Aproveito a oportunidade para, logo
no inicio de nossos trabaihos, desejar boas-vindas aos novos Deputados, que
agora iniciam os trabaihos. Aos colegas antigos, quero desejar urn born
trabalho na legislatura que ora se inicia, em norne do PDT. Lembro que esta
Casa sernpre foi urna Casa de harmonia, de debates politicos, e que os
constrangimentos pessoais ficam apenas neste Plenário. Neste rnornento, Sr.
Presidente, em norne do POT, gostaria de desejar a todos os cornpanheiros
urn born trabaho nesta 14a Legislatura, pedindo a Deus que continue nos
protegendo. Muito obrigado, em rneu nome e em name do partido que lidero,
que é a PDT.

2a Fase (Grande Expediente)
Apresentaçao de Proposiçöes

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas a Mesa as seguintes proposiçöes:
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N o 2/99

Oispöe sobre a Ouvidoria do Povo do Estado de Minas Gerais, de que trata
o art. 268 da Constituição do Estado de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica criada, no âmbito do Estado de Minas Gerais, a Ouvidoria do

Povo, órgão pUblico auxiliar do Poder Legislativo na fiscalizacão da execução
dos servicos pUblicos estaduais, dotado de autonomia administrativa e
financeira.

Art 2° - São atribuiçöes da Ouvidoria do Povo:
- apurar as atos, as fatos e as arnissães de Orgãos, entidades ou agentes

da adrninistraçãa pUblica direta ou indireta do Estado as quais irnpliquern a
exercicio ilegItima, imoral, inconveniente ou inoportuna de suas funçães;

II - receber e apurar reclamacão contra serviço pUblico que nãa esteja
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sendo processado satisfatoriamente por órgão ou entidade pUblica ou por
seus delegatários;

III - representar aos Orgãos competentes para instauração de processo de
responsabilidade petos atas, pelos fatas e pelas arnissöes apurados nos
terrnas do incisa I;

IV - recomendar a Assernbléia Legislativa a constituiç.ão de cornissão
parlamentar de inquerita para apuracãa de fato determinado;

V - sugerir anteprojeto de lei aos órgãas competentes e rnedida de
aprimoramento da organizacão e das atividades das adrninistraçôes direta e
indireta do Estada;

VI - divulgar as direitos do cidadão em face do poder pUblico, incluldo a de
exercer a controle direto dos atas da administracãa pUblica;

VII - divulgar informaçães e avaliaçöes relativas a sua acao por rneia dos
órgãos oficlais de camunicação;

VIII - acompanhar as processos de licitação, na forma de regulamento;
IX - elaborar a regulamento para disciplinar suas atividades.
Parãgrafo Unico - Obrigam-se as autoridades de órgãas das administraçöes

direta e indireta, sob pena de responsabilidade, a fornecer a Ouvidoria
documentos, dados, informacães ou certidöes por eta solicitadas, no prazo
maxima de trinta dias, prarragáveis, mediante justificacãa, por igual perlodo.

Art. 3 0 - A Ouvidoria do Pavo é dirigida pelo Ouvidor, eleito pela Assembléia
Legislativa, para mandato de dois anos, permitida uma reconducao, dentre
pessoas corn notável experiência, reputacãa ilibada e elevada espIrita
pUblico, indicadas em lista séxtupla elaborada por entidades de
representacao da sociedade civil.

§ 1 0 - Considerarn-se entidades de representação da sociedade civil, para
as fins deste artigo:

I - entidades sindicais ou de classe corn base territorial no Estado;
II - entidades estaduais de defesa do cidadãa;
III - universidades au instituiçöes de ensina e pesquisa de âmbito estadual.
IV - outras entidades legalmente constituidas, sem fins lucrativas.
§ 21 - A Assembléia Legislativa publicará edital de canvacacão para

inscricãa, no prazo de dez dias, das entidades interessadas em participar do
pracessa de elaboraçãa da lista séxtupla.

§ 30 - A Assembléia Legislativa terá a praza de quinze dias para praceder a
eleicão do Ouvidar, após argUição pUblica dos candidatas.

§ 40 - o Ouvidor será eleita pela vata da maiaria absaluta dos membras da
Assembléia Legislativa e será empassado par seu Presidente, nos cinca dias
seguintes a eleição.
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§ 50 - Caso a escoiha do Ouvidor recaia em servidor püblico, será
automática a licença, facultada a este, quando estável, a opcào pela
remuneraço do cargo, do emprego ou da funçao de origem.

Art. 40 - Além das vedacöes a que se refere o art. 57 da Constituiçäo do
Estado, o Ouvidor não poderá, enquanto durar seu mandato:

- receber, a qualquer titulo e sob qualquer pretexto, honorários ou
percentagem;

II - exercer a advocacia;
Ill - participar de sociedade comercial.
Art. 50 - A remuneraçäo do Ouvidor será fixada em regulamento.
Art. 61 - 0 Ouvidor somente perderá o mandato, apOs processo em que seja

assegurada ampla defesa, caso:
I - infrinja proibiço estabelecida no art. 4°;
II - dele se utilize para a prática de atos de corrupçâo ou improbidade

administrativa;
ill - proceda de modo incompatIvel com a dignidade do cargo ou faltar com

o decoro em sua conduta püblica;
IV - o perca ou tenha suspensos seus direitos politicos;
V - sofra condenaçào criminal fixada em sentenca transitada em julgado.
Paragrafo Cjnico - A perda do mandato será decidida pela maioria absoluta

da Assembléla Legislativa, a requerimento de urn quinto de seus Deputados
ou de dois tercos das entidades que tenham participado da elaboracão da
lista de que trata o art. 30.

Art. 70 - Em caso de impedimento do Ouvidor, ou vacãncia do respectivo
cargo no Ultimo ano da legislatura, o Presidente da Assernbléia designará
substituto, no prazo de máximo de trinta dias, escolhido dentre os candidatos
da lista sêxtupla, observada sua colocação.

§ 1° - Ocorrendo a vacância no primeiro ano do mandato, a eleição para o
cargo far-se-6 no prazo de noventa dias e atenderá, no que couber, ao
disposto no art. 30.

§ 21 - Em qualquer das hipóteses, o mandato do substituto será
complementar ao de seu antecessor.

Art. 80 - 0 Ouvidor apresentará relatório anual de suas atividades a
Assembléia Legislativa, indicando as atividades desempenhadas, as
recomendacöes encaminhadas e os órgãos investigados, bern como o
resultado das investigacöes.

Paragrafo ünico - 0 relatório de que trata este artigo será publicado no
órgão oficial do Estado.

Art. 90 - Será consignada a Ouvidoria do Povo dotacão orçamentária
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própria.

Art. 10 - 0 quadro funcional da Ouvidoria do Povo e o apoio da Secretaria
da Assembléia Legislativa as atividades do Orgäo serão previstos em
Resolução da Assembléia Legislativa.

Art. 11 - Esta lei complementar será regularnentada no prazo de sessenta
dias contados de sua publicacão.

Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 13 - Revogam-se as disposicöes em contrário.
Sala das Reuniöes, defevereirode 1999.
Bancada do PT
Justificaçâo: 0 projeto que ora submetemos a apreciacão da Casa visa a

regulamentar o art. 268 de nossa Carta Estadual.
Este dispositivo prescreve que "lei complernentar disporá sobre a Ouvidoria

do Povo, órgâo auxiliar do Poder Legislativo na fiscalização dos servicos
püblicos estaduais.

A instituição tern origem histórica na Suécia, onde urn 'ombudsman' se
vincula ao parlamento e por ele é controlado.

Vários palses já adotaram mecanismos semelhantes, cujo objetivo é a
proteção do cidadão contra os abusos do poder piiblico.

Trata esta proposição de criar urn Orgão controtador da atividade
adrninistrativa do Estado, na medida em que propöe urn efetivo controle dos
servicos ptiblicos, capacitando-o para coibir falhas e desmandos da
administração.

Pela relevãncia da matéria, contarnos corn a aprovaçäo deste projeto de lei
complementar por esta Casa.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justiça, de Administração
Ptiblica e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c
oart. 102, do Regirnento Interno.

PROJETO DE REsoLuçAo N o 18/99
Aprova convénio celebrado entre Os MunicIpios de Visconde do Rio Branco

e São Geraldo, para rnodificação de lirnite territorial.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 0 - Fica aprovado o convênio celebrado em 28 de seternbro de 1998,

entre os Municipios de Visconde do Rio Branco e São Geraldo, para
modificaçao de limite territorial, nos termos desta resolução.

Art. 2 0 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicaçäo.
Art. 3 0 - Revogarn-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Reuniöes, 17 de fevereiro de 1999.
Ambrósio Pinto
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Justificação: 0 Distrito de Piedade de Cima está, histórica e

geograficamente, ligado ao MunicIpio de Visconde do Rio Branco. No entanto,
na carta geográfica, pertence ao MunicIpia de São Geraldo, do qual está mais
distante e corn o qual não tern ligacão viária, politica nem econômica.

Em face desta realidade e atendendo ao clamor da populacão do Distrito de
Piedade de Cima, ambos Os municIpios celebraram acordo em 28/9/98, nos
termas sugeridos pelo Instituta de Geocências Aplicadas da Secretaria de
Estado de Ciência e Tecnologia, a qua[ foi aprovado por ambas as Cãmaras
Municipais. 0 IGA, na oportunidade, fez nova mapa de divisas, visualizando a
memorial descritiva por ele elaborado.

Assirn, todos as requisitos legais foram atendidos, motiva pelo qual solicito
dos ilustres Deputados que aprovem este projeto de resolução, fruto da
aspiracãa do pava do Distrito de Piedade de Cirna.

- Publicado, vai a projeta as Comissöes de Justica e de Assuntas
Municipais, para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimenta
interno.

PROJETO DE LEI N o 1/99
Dispöe sobre a cultivo e a plantia de vegetais geneticamente modificadas

no território do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Ficam proibidos a cultivo e a plantia de vegetais geneticamente

modificados no território do Estado de Minas Gerais, ate que lei especifica as
autorize.

Art. 21 - 0 descumprimenta desta lei implica a apreensão dos especimeS,
das mudas e das sementes utilizadas irregularmente.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacãa, revogando-se as
dispasiçöes em contrária.

Bela Horizonte, 1 1 de fevereiro de 1999.
Sávio Souza Cruz
- Publicado, vai a projeta as Camissöes de Justica e de Meio Ambiente para

parecer, nos termas do art. 188, c/co art. 102, do Regimento Interno.
PROJ ETO DE LEI No 2/99

Dispöe sabre a utilização de pneu veiho coma componente de massa
asfáltica.

A Assembléia Legislativa do Estada de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - 0 Estado deverá utilizar pneu velho coma companente da massa

asfáltica a ser empregada na recuperacãa das estradas estaduais.
Art. 2° - A utilizaçãa de pneu velho dar-se-á em percentual fixado no

regulamenta desta lei.
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Art. 30 - A utilizacaa determinada par esta lei deverá começar a ser

efetivada no prazo de 5 (cinca) anas a contar da data de sua publicação.
Art. 4 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçãa, revogando-se as

dispasicoes em cantrária.
Sala das Reuniöes, 1 0 de fevereiro de 1999.
Sávio Souza Cruz
- Publicado, vai a prajeta as Comissöes de Justiça, de Meio Ambiente e de

Transpartes para parecer, nos termas do art. 188, c/c a art. 102, do
Regimenta Interna.

PROJETO DE LEI N o 3/99
Dispoe sabre a serviço Disque Baruiho.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - 0 Estada instituirá a servica Disque Barulho, pracuranda caibir a

producão de barulho além do admitida em lei.
Art. 20 - 0 servica a ser instituIdo deverá ser conectado aos Orgãos

estaduais competentes para a controle ambiental e a de paliciamenta.
Art. 30 - 0 Estado poderá celebrar canvénias cam as municipias mineiras,

visando a instituiçãa de uma politica canjunta de controle da paluicaa sonora.
Paragrafo ünico - Lei especifica paderá instituir mecanisma de apoia

financeiro e tributária aas municipias que aderirem a palitica instituida par
esta lei.

Art. 4 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçãa, revogando-se as
dispasiçöes em cantrária.

Sala das Reuniöes, 1° de fevereira de 1999.
Sávio Souza Cruz
- Publicado, val a prajeta as Comissöes de Justica, de Meio Ambiente e de

Fiscalizacãa Financeira, para parecer, nos termas do art. 188, c/c a art. 102,
do Regimento Interno.

PROJ ETO DE LEI N O 4/99
Dispãe sabre a pal Itica estadual de coleta seletiva de lixo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 -. 0 Estado adotará uma palItica de caleta seletiva de lixo, cam a

objetiva de prateger a meia ambiente.
Art. 21 - A palitica estadual de caleta seletiva de lixo será implementada par

meia de medidas pedagogicas.
Art. 30 - 0 Estada poderá celebrar convénios corn empresas privadas,

objetivando o custeia das medidas pedagógicas previstas no artigo anterior,
bern coma cam municipias interessadas em implernentar sistema de coleta
seletiva de lixo.
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Paragrafo ünico - Lei especIfica poderá instituir mecanismo de apoio
financeiro e tributário aos municIpios que aderirem a politica instituIda por
esta lei.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposicoes em contrário.

Sala das Reuniães, 1' de fevereiro de 1999.
Sávio Souza Cruz
- Publicado, val o projeto as Cornissöes de Justica, de Meio Ambiente e de

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

PROJETO DE LEI N o 5/99
Dispoe sobre incentivo a adocão de politica de controle ambiental.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - 0 Estado adotará poiltica de incentivo aos municIpios mineiros para

que eles adotem politica de controle ambiental.
Art. 21 - A politica de controle ambiental consistirá em adocào efetiva de

medidas municipais de licenciamento ambiental, seguindo Os parâmetros
fixados em lei estaduat sobre o assunto.

Art. 30 - Lei especIfica poderá instituir mecanismo de apoio financeiro e
tributário aos municipios que aderirem a politica institulda por esta lei.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacâo, revogando-se as
disposiçöes em contrário.

Sala das Reuniöes, 1 1 de fevereiro de 1999.
Sávio Souza Cruz
- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justica, de Meio Ambiente e de

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

PROJ ETO DE LEI N o 6/99
Dispöe sobre a poiltica estadual de recolhimento de lâmpadas fluorescentes

usadas.
A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - 0 Estado adotará urna poiltica de recolhimento de Iâmpadas

fluorescentes usadas, corn o objetivo de proteger o meio ambiente.
Art. 20 - A poiltica estadual de recoihimento de Iâmpadas fluorescentes

usadas será implementada por meio de medidas pedagógicas.
Art. 30 - 0 Estado poderá celebrar convênios com empresas privadas,

objetivando o custeio das medidas pedagOgicas previstas no artigo anterior,
bern como corn municIpios interessados em implernentar sisterna de coleta de
âmpadas fluorescentes usadas.
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Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacäo, revogando-se as

disposiçöes em contrário.
Sala das Reuniães, 1 1 de fevereiro de 1999.
Sávio Souza Cruz
- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justica, de Meio Ambiente e de

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

PROJ ETO DE LEI N O 7/99
Dispãe sobre a polItica estadual de recoihimento e reaproveitamento de

pilhas e baterias usadas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - 0 Estado adotará uma potItica de recothirnento e de

reaproveitamento de pilhas e baterias usadas, corn 0 objetivo de prevenir
danos a satde hurnana e ao meio arnbiente.

Parágrafo ünico - Para os fins desta lei, entendem-se por pilhas e baterias
todo tipo de acumutador de energia elétrica a base de cádmio, rnercUrio e
chumbo.

Art. 2 0 - A polItica estadual de recoihimento e de reaproveitamento de pilhas
e baterias usadas será implementada por meio das seguintes rnedidas
pedagOgicas:

I - campanha periódica de esciarecimento sobre o risco da reciclagem
artesanal dos componentes quimicos de pilhas e baterias usadas;

II - propaganda educacional corn mecanismos prOprios.
Art. 30 - 0 Estado poderá celebrar convênios corn empresas privadas,

objetivando o custeio das medidas pedagOgicas previstas no artigo anterior,
bern como corn municipios interessados em implementar sistema de coleta e
de reaproveitamento de pithas e baterias usadas.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão, revogando-se as
disposicöes em contrário.

Sala das Reuniöes, 1 0 de fevereiro de 1999.
0 	 Sávio Souza Cruz
0 	 - Publicado, vai o projeto as Comissães de Justica, de Meio Ambiente e de
E
	 Fiscalização Financeira, para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,

do Regimento Interno.
PROJ ETO DE LEI N o 8/99

Declara o Estado de Minas Gerais como Zona Livre de Armas Nucleares.
A Assembtéia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Estado de Minas Gerais declarado como Zona Livre de

Armas Nucleares - ZLAN -, o que implica a proibiçao de instalacäo de



7
120

estabelecimentos que fabriquem ou armazenem armas nucleares no território
estadual.

Art. 2° - Fica adotada a pomba branca corn urn ramo de oliveira no bico,
encimando a sigla ZLAN, inscrita em forma de meio circulo, corno simbolo do
"status" conferido ao Estado de Minas Gerais por esta lei.

Parágrafo Unico - 0 sImbolo referido no "caput" deste artigo deverá ser
colocado em todos os documentos e pecas de comunicaçâo do Estado
referentes a questöes ambientais.

Art. 3 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçäo, revogando-se as
disposiçoes em contrário.

Sala das Reuniöes, 1 0 de fevereiro de 1999.
Sávio Souza Cruz
- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justiça e de Meio Ambiente,

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJ ETO DE LEI N O 9/99

Declara de utilidade ptiblica a Associaçáo de Promoçâo Humana Divina
Providéncia, corn sede no Municlpio de Belo Horizonte.

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

Humana Divina Providência, corn sede no Municiplo de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 31 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniães, de de 1999.
Agostinho Silveira
Justificaçäo: A Associação de Promoçao Humana Divina Providência,

fundada em 12/12195, e uma sociedade civil sem fins lucrativos. Seu objetivo
é assistir pessoas e famIlias carentes no que tange a alimentação, saüde,
educação e habitaçao, amparando-as, tambérn, moral e espiritualmente.
Ademais, prornove cursos de capacitaçâo profissional, podendo, para tanto,
celebrar contratos de administração e manutençâo corn outras instituiçöes,
desde que previamente aprovados por sua diretoria.

Finalmente, a entidade atende aos requisitos legais para ser declarada de
utilidade püblica, razão por que esperamos a anuência dos nobres colegas ao
titulo declaratOrio proposto.

- Publicado, vai o projeto as Comissães de Justiça, para exame preliminar,
e do Trabaiho, para deliberação, nos terrnos do art. 188 c/c o art. 103, inciso I,
do Regimento lnterno.

PROJETO DE LEI N O 10/99
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Municiplo de Varginha o imOvel que
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especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Municipio de Varginha

o imOvel localizado na Avenida dos lmigrantes, corn as seguintes
confrontaçöes: pelos fundos, com a Rua Maria José de Freitas Peloso; a
direita, corn a estrada municipal de Varginha; pela esquerda, corn a Rua
Antenor José de Carvalho, constituldo por terreno de 4,00 (quatro) alqueires
rnineiros de area, registrado sob o n° 3583, as fis. 178V a 179V do livro 20 do
CartOrio de Registro de lmóveis da Comarca de Varginha.

Parágrafo ünico - 0 imôvel a que se refere este artigo destina-se a
implantacào de urn Centro de Tratamento e Recuperaçao de Alcoólatras,
Toxicãmanos e Doentes Mentais de Varginha, utilizando as instalacoes
existentes do Educandário Olegário Maciel, promovendo as reformas e
ampliacôes necessárias.

Art. 21 - 0 imôvel reverterá ao patrimãnio do Estado se, no prazo de três
anos contados da data da publicação desta lei, o Municiplo de Varginha não
he tiver dado a destinacao prevista.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacào.
Art. 40 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniães, de de 1999.
Dilzon Melo
Justificação: Visa este projeto a doacâo de irnOvel a Prefeitura Municipal de

Varginha. No imóvel, está funcionando o Educandário Olegário Maciel, corn
infra-estrutura urbana (agua tratada, rede de esgoto, energia elétrica, acesso
por asfalto), area total de oito alqueires mineiros, correspondendo,
aproximadarnente, a 193.600rn 2 pertencendo metade ao Municipio de
Varginha e metade ao Estado, por doacão do prOprio municIpio.

Esta proposicao visa a autorizar o Governo do Estado a promover a doaçao
da parte recebida do MunicIpio de Varginha, a fim de que o terreno possa ser
utilizado para a implantaçao do tao sonhado Centro de Tratarnento e
Recuperaçâo de AlcoOlatras, Toxicômanos e Doentes Mentais de Varginha.

Diante do exposto, esperamos o apoio dos nobres pares a aprovacäo deste
projeto.

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

PROJETO DE LEI N o 11/99
lnstitui procedimentos especlais para a prevençâo e a detecçào dos casos

de Lesöes por Esforços Repetitivos - LER.



ru

122
A Assembiéia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 11 - 0 Estado instituirá procedimentos especials de vigiiância e

fiscaIizacão corn vistas a prevencão e a deteccâo dos casos de Lesöes por
Esforços Repetitivos - LER - nos trabaihadores.

§ 1° - Eritende-se por vigilância o conjunto de acoes que proporcionarn a
detecçao ou a prevencao dos fatores determinantes das Lesães por Esforcos
Repetitivos.

§ 21 - Os procedimentos especiais de flscalização a que se refere esta lei
destinam-se a aferir a aplicacâo, pelos ernpregadores, das seguintes
medidas:

- inforrnacäo aos trabaihadores, por meio de cartazes, cartiihas e
palestras, dos riscos de se contrairem as Lesães por Esforcos Repetitivos,
em funcâo da natureza do trabaiho desempenhado;

II - estabelecirnento de uma pausa de dez minutos para cada cinqüenta
minutos de trabaiho, riâo deduzidos da jornada normal de trabaiho, nas
atividades de entrada de dados;

III - definicão de uma escala de alternância de tarefas e de urn piano de
controle do ritmo de trabaiho;

IV - adequacão de máquinas, mobiliário, equipamentos e ferramentas de
trabaiho, visando a redução da intensidade do esforço fIsico a que estão
submetidos os trabaihadores ea correcão de posturas nadequadas;

V - adequacáo do ambiente de trabaiho aos nIveis de ruldo e iluminacão
estabelecidos pela legislacäo vigente;

VI - reaiizaçäo de exames clInicos nos trabaihadores, periodicamente e no
momento da rescisão contratual.

Art. 2° - A suspeita ou a constatação das Lesöes por Esforços Repetitivos
serão comunicadas ao Orgâo responsável pela satde do trabaihador ou a
entidade representativa de classe a que ele pertenca.

Art. 3° - Constatado o descumprimento de qualquer das medidas
enurneradas nos incisos I a VI do § 2° do art. 1 0 desta lei, sera o infrator
notificado para, no prazo de setenta e duas horas, corrigir as irregularidades
ou apresentar piano detaihado para corrigi-las.

§ 1 0 - Vencido o prazo de setenta e duas horas sem que tenharn sido
tomadas as providências previstas no 'caput" deste artigo, o infrator estará
sujeito as seguintes penalidades:

I - multa diana no valor de 2.000 UFIRs;
II - suspensão temporária das atividades em caso de reincidência ou risco

iminente a saüde do trabaihador.
§ 21 - 0 pIano a que se refere este artigo será avaliado pelo poder pUblico,
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que decidirá, motivadamente, sobre a sua aprovação ou não, no prazo de
quarenta e oito horas.

§ 30 - Náo havendo aprovacão do piano apresentado, o infrator terá setenta
e duas horas para corrigir a irregulanidade, e, não o fazendo, ser-lhe-ão
impostas as penalidades previstas no § 1 0 deste artigo.

Art. 40 - Para a execuçào dos procedimentos especiais previstos nesta lei, o
poder ptbIico estadual poderá firmar convénios corn a União, os municipios e
as entidades representativas patronais ou os sindicatos profissionais.

Parágrafo ünico - Os convénios firmados corn entidades representativas de
classe, previstos no "caput" deste artigo, terào como objeto apenas os
procedimentos especiais relativos as funçães de vigilância.

Art. 50 - As despesas decorrentes da aplicacao desta lei correrão por conta
de verba consignada no orçamento do Estado.

Art. 6 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacâo.
Art. 70 - Revogam-se as disposicöes em contrário.
Sala das Reuniöes, de fevereiro de 1999.
Maria José Haueisen
- Publicado, vai o projeto as Comissães de Justiça, de SaUde e de

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

PROJETO DE LEI N° 12/99
Institui o Transporte Rodoviário Intermunicipal Alternativo de Passageiros

no Estado de Minas Gerais.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituldo o transporte rodoviário intermunicipal alternativo de

passageiros no Estado de Minas Gerais.
Art. 2° - 0 transporte alternativo caracteriza-se como modalidade de

fretarnento e será explorado pelos proprietánios de velculos de aluguel.
Art. 3° - 0 transporte rodoviário intermunicipal aiternativo de passageiros

sera explorado corn base nos seguintes requisitos:
0	 I - exploraçâo do serviço por pessoa fisica, em veiculo prOprio;

II - veiculos corn capacidade entre trés e quinze passageiros;
Ill - preco da tanifa nâo inferior aquela praticada pelo transporte coletivo

regular, autorizado pelo DER-MG;
IV - embanque de passageiros em local diverso daquele utilizado pelo

transporte coletivo regular;
V - veiculos corn data de fabricacâo nâo superior a cinco anos e que

tenham seguro total, ate para cobertura de danos contra terceiros;
VI - inscrição, na parte externa do velculo, de forma facilmente identificável,
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da expressão "Transporte Alternativo";
VII - cadastrarnento dos veIculos e dos condutores;
VIII - controle periôdico do estado de saüde dos condutores cadastrados e

do ntimero de horas semanais de trabaiho;
Parágrafo 6nico - Ate que seja regulamentado o disposto neste artigo, fica

assegurada a exploracão do transporte rodoviário intermunicipal alternativo
de passageiros aos que preencham os requisitos previstos nos incisos If, UI,
IV, V e VI deste artigo.

§ 21 - E vedada a instituição de quaisquer Iimitacöes relacionadas corn a
distância e a regularidade das viagens bern como o cadastramento de que
trata o inciso VII deste artigo.

Art. 40 - o disposto nesta lei não se aplica ao transporte entre municIpios de
uma rnesma região rnetropolitana.

Art. 5° - Esta lei deverá ser regulamentada no prazo de cento e vinte dias.
Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art 7° - Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Reuniöes, fevereiro de 1999.
Maria José Haueisen
Justificação: Todos conhecemos a precariedade dos servicos de transporte

coletivo intermunicipal de passageiros.
Os passageiros, sobretudo aqueles que utilizam as linhas entre municipios

do interior do Estado, convivern corn a escassez de horários e corn os altos
precos das passagens.

Por outro lado, urn servico novo que não se apresenta na forma de serviço
püblico, tern se rnostrado urna boa opcão ao transporte coletivo
intermunicipaf: trata-se do fretarnento de veiculos rnédios e veiculos de
passeio.

Essa atividade, alérn de gerar milhares de empregos, apresenta-se ao
usuário de forma bern mais barata, eficiente e tao segura quanto o transporte
regular.

No entanto, a falta de uma legislacão abrangente, que discipline tal
atividade, tern causado intranquilidade aos motoristas e passageiros.

A Unica regularnentacão para essa atividade, o Decreto Estadual n o 39.608,
de 25/5/98, e a Portaria do DER-MG n o 1.389, de 26/6/98, lirnitarn a atividade,
prejudicando, assirn, toda a populacão do Estado.

Para que essa situaçäo näo perdure e a rnatéria tenha a merecida
regulamentacão, estamos propondo este projeto de lei, que, se não é urna
proposta pronta e acabada, pelo menos, é urn grande passo para que o tema
seja incluldo na ordem do dia desta Casa.
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A rnatéria é da competência legislativa do Estado, conclusão decorrente da

Ieitura do art. 21, XII, "e", da Constituição Federal, c/c o art. 10, IX, da
Constituição do Estado. Não h, portanto, invasão de cornpetência privativa
da União.

O projeto é perfeito, ainda, no que diz respeito a iniciativa, pois o terna
"serviço de transporte rodoviário estadual de passageiros" não está
relacionado entre aqueles cuja cornpetência para iniciar o processo legislativo
seja privativa do Chefe do Poder Executivo (inciso II! do art. 66 da
Constituição do Estado.).

Pelo exposto, esperarnos que a nossa proposta conte corn o apoio dos
dernais parlamentares.

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

PROJETO DE LEI N o 13/99
Institui o Programa de Seguro Agricola no Estado de Minas Gerais.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 11 - Fica instituido o Prograrna de Seguro Agricola no Estado de Minas

Gerais, destinado a desobrigar o produtor rural de liquidar operacöes de
crédito, quando ocorrerern fenômenos naturais que ataquern culturas
agrIcolas.

Art. 2° - São recursos do Programa de Seguro Agricola:
I - contribuiçoes percentuais obrigatOrias, incidentes sobre todas as

operacöes de crédito destinadas ao custeio da atividade agrIcola, concedidas
por instituicães financeiras em funcionamento no Estado de Minas Gerais;

II - recursos definidos pelo Poder Executivo ern dotacão orçamentária
especIfica para os fins do disposto nesta lei.

Art. 30 - Fica o Poder Executivo autorizado a constituir uma cornpanhia de
seguros, destinada a implementaçao ea adrninistração do programa a que se
refere esta lei.

Parágrafo Unico - A companhia a que se refere o "caput" terá urn Conselho
Consultivo, composto por integrantes das Secretarias de Agricultura, da
Fazenda e do Planejamento, bern como por representantes de entidades não
governamentais representativas do setor agrIcota.

Art. 4 0 - 0 Conselho Consultivo terá as seguintes atribuiçOes, entre outras
que Ihe forem conferidas:

I - definir o valor da contribuição a que se refere o inciso I do art. 20;
II - definir os valores e a abrangência dos seguros pagos pela corn panhia de

d̂ seguros.
Art. 5 0 - Esta lei entra em vigor no exercIcio fiscal seguinte ao de sua



w

126
publicacào.

Art. 60 - Revoga rn-se as disposicães em contrário.
Sala das Reuniães, de fevereiro de 1999.
Maria José Haueisen
Justificaçao: E antiga a necessidade de urn seguro destinado a garantir a

liquidaçâo de empréstimos bancários contraldos por produtores rurais que
vêem suas culturas serem destruidas por fenômenos naturais ou pragas.

Não são raros os casos de pessoas que se sentem obrigadas a vender
suas propriedades para saidar empréstimos bancários.

E tarnanha a necessidade de criação de urn seguro agricola que o próprio
constituinte mineiro, ao elaborar nossa Carta Politica, indicou o seguro
agrIcola como uma das medidas necessárias ao fomento da produçao
agropecuária (art. 247, § 10, IV).

Dessa forma, imaginamos não restarern dUvidas quanto a importância da
matéria para o setor agricola em Minas Gerais.

Do ponto de vista da constitucionalidade e da legalidade, vemos que nosso
projeto preenche todos os requisitos necessários a sua apresentação.

o tema abordado encontra-se dentro da esfera de competéncias dos
Estados, não tendo sido enumerado como de competência privativa do
Governador, o que garante a iniciativa a qualquer urn dos integrantes do
Poder Legislativo.

- Publicado, vai o projeto as Cornissöes de Justica, de Politica Agropecuaria
e de Fiscalizacao Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art.
102, do Regirnento Interno.

PROJETO DE LEI N o 14/99
Institui o Fundo Rotativo de Fomento a Agricultura Familiar e de Viabilizacão

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

A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica criado o Fundo Rotativo de Fomento a Agricultura Familiar e

de Viabilização de Asseritarnentos Agrários - FOMENTAR-TERRA -, de
natureza e individualizacão contábeis rotativo e de prazo e duração
indeterminados.

Art. 20 -0 FOMENTAR-TERRA destina-se:
I - ao financiarnento reernbolsável de capital de giro, na forma de crédito de

custeio;
ii - a implantação ou a arnpliaçao de pianos de assentamento e

reassentarnento agrários;
III - a instalação e ao fornento de cooperativas de agricultura familiar.
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Art. 3° - Poderão ser beneficiários de operaçães corn recursos do

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

- utilize, em sua propriedade, trabatho direto seu e de sua familia,
admitindo-se a ajuda de terceiros apenas quando a natureza sazonal da
atividade agricola o exigir;

II - obtenha, no minimo, oitenta por cento da renda familiar em atividade
agropecuária, pesqueira ou extrativa;

Ill - resida na propriedade rural ou em aglornerado rural ou urbano próximo
a ela;

IV - nao detenha, a qualquer tItulo, area superior a lOOha (cern hectares).
Art. 4° - Constituem recursos do FOMENTAR-TERRA:

- as dotaçoes consignadas no orçamento do Estado e Os créditos
adicionais orcameritarios a ele destinados;

II - Os oriundos de transferéncias de fundos federais, ai incluldos os
recursos orçarnentários da União;

Ill - Os provenientes de operaçoes de crédito interno e externo de que o
Estado seja mutuario;

IV - Os provenientes de doacaes, contribuicöes ou legados de pessoas
fisicas ou juridicas, ptiblicas ou privadas;

V - os retornos, relativos ao principal e a encargos, de financiamentos
concedidos corn recursos do Fundo;
VI - Os resultados das aplicaçöes financeiras das disponibilidades

temporárias;
VII - outros recursos.
Art. 50 - 0 financiarnento corn recursos do FOMENTAR-TERRA será

(0 concedido de acordo corn os seguintes critérios:
I - lirnite de ate R$5.000,00 (cinco mil reais) para beneficiário individual e de

E
	 ate R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais) para crédito coletivo;

0 	 II - prazo de carência de dezoito meses;
0
	 Ill -prazo de arnortização de trinta e seis meses, iniciando-se no rnês
E subseqüente ao do término do prazo de carência;

IV - näo serão cobrados encargos a titulo de juros sobre o financiarnento;
V - reajuste rnonetário na forma definida na legislação pertinente;
VI - o agente financeiro receberá, como remuneração por serviços

L 
reajustado.
prestados, cornissão de urn por cento ao ano, incidente sobre o saldo devedor

§ 1° - A amortização podera ser feita pela forma de equivalência do produto,
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observado o que dispaem Os incsos IV e V.
§ 2° - Os valores de que trata o inciso I serão atuahzados periodicarnente,

P01 decreto.
§ 3° - A liberaçäo do financiamento obedecerá ao cronograma especificado

em cada projeto.
Art. 6° - 0 FOMENTAR-TERRA terá como gestora a Secretaria de Estado

de Agricultura, Pecuária e Abastecirnento e como agente financeiro o Banco
de Desenvolvirnento de Minas Gerais S. A. - BDMG.

§ 1° - 0 BDMG atuará como mandatário do Estado de Minas Gerais para
contratar operacâo de financiamento corn recursos do Fundo e para efetuar a
cobranca de créditos concedidos, devendo, para tarito, recorrer as medidas
administrativas e judiciais necessárias.

§ 2° - 0 agente financeiro poderá caucionar os direitos creditórios do
FOMENTAR-TERRA para garantir emprésfimos a serem contratados corn
instituiçoes nacionais e internacionais, mediante autorizacão prévia do grupo
coordenador.

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

Art. 8° - Iritegrarn o Grupo Coordenador do Fundo cnado nesta lei
representantes dos seguintes Orgâos e entidades:

- Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenacâo Geral;
II - Secretaria de Estado da Fazenda;
Ill - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
IV - Banco de Desenvolvirnento de Minas Gerais S.A. - BDMG -;
V - Cornissão Operacional de Reforma Agrária - CORA -;
VI - Fundacão Rural Mineira - Colonizaçao e Desenvolvimento Agrário -

RURALMINAS -;
VII - Empresa de Assisténcia Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas

Gerais - EMATER-MG -;
§ 1° - Poderão participar do Grupo Coordenador, corn direito a voto, urn

representante do Instituto Nacional de Colonizacao e Reforrna Agrária -
INCRA -, urn representante da Federacão dos Trabalhadores na Agricultura
do Estado de Minas Gerais - FETAEMG -, urn representante da Federaçào da
Agricultura do Estado de Minas Gerais - FAEMG - e urn representante da
Comissâo Pastoral da Terra - CPT.

§ 2° - Corn petern ao Grupo Coordenador as atribuiçöes definidas no art. 4°,
Ill, da Lei Complernentar n o 27, de 18 de janeiro de 1993.

Art. 9° - 0 Fundo transferirá ao Tesouro Estadual recursos para pagarnento
de servico e arnortização de dividas contraldas pelo Estado em operaçöes de
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crédito destinadas ao Fundo, na forma e nas condiçoes regularnentadas pelo
Poder Executivo.

Art. 10 - Os dernonstrativos financeiros do FOMENTAR-TERRA deveräo ser
elaborados em conformidade corn o disposto na Lei Federal n° 4.320, de 17
de rnarco de 1964, e nas norrnas gerais e especificas do Tribunal de Contas
do Estado.

Parágrafo ünico - Ficam o agente financeiro e a gestora obrigados a
apresentar a Secretaria de Estado da Fazenda relatOrios especificos, na
forma em que forern solicitados.

Art. 11 - 0 Poder Executivo expedirá o regulamento do FOMENTAR-
TERRA no prazo de noventa dias contados da data de publicacão desta lei.

Art. 12- Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 13- Revogarn-se as disposicöes em contrário.
Sala das Reuniöes, de fevereiro de 1999.
Maria José Haueisen
Justificaçao: A reforrna agrária e a crise da agricultura deixararn de ser

temas restritos aos setores progressistas dernocráticos e tornararn-se
assunto central do debate nacional e estadual, ganhando destaque na
imprensa e na sociedade brasileira. Uma pesquisa recente, encornendada
pela Rede Globo ao Instituto de Pesquisa lnterscience, aponta que 83% dos
entrevistados reivindicam a reforma agrária - nâo é a toa que o Papa Joäo
Paulo II cobrou do Presidente Fernando Henrique Cardoso rnais eficiência na
polltica de reforma agrária.

Apesar do consenso sobre a importância da democratizacao da terra no
Brasil, os ültirnos governantes que passaram pelo Palácio da Liberdade
estiverarn mais preocupados em atrair montadoras de autornóveis, pouco
fazendo pelo homem do campo.

Se houvesse vontade polltica, o problema da terra poderia ser enfrentado,
talvez corn resultados rnuito mais positivos que a industrializacão, uma vez
que este setor demanda investimentos bern inferiores aquele. Se o Estado
investisse em assentarnentos recursos da ordem de R$31.600,00 por famIlia,
para cada emprego gerado na Mercedes Benz, poderiarn ser assentadas
mais de 18 familias de pequenos agricultores rurais.

E para os que alegam o grande nümero de empregos indiretos gerados pelo
setor autornobilIstico, é importante lembrar que, de acordo corn artigo
publicado por Elio Gaspari na "Foiha de S. Paulo" de 23/4/97, este setor foi
posicionado em 321 Iugar, em uma classfficaçâo que mediu a capacidade de
multiplicaçâo de mâo-de-obra em 41 setores, e o prirneiro lugar foi atribuldo
ao ramo agricola.
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Mesmo assim, a agricultura familiar, como, de resto, todo 0 setor agricola,

enfrenta uma crise sem precedentes, decorrente da politica do Governo
Federal, seguida a risca pelo Governo Estadual. Essa crise é causada, entre
outras razöes, pela internacionalizaçäo dos preços agrIcolas, pelas altas
taxas de juros, pela redução do volume de crédito rural, pelo fim do papel da
poiltica de precos minimos e pelo desmonte do setor püblico agricola.

Assim, mantendo nossa tradição de luta em defesa dos pequenos
agricultores familiares e dos trabaihadores rurais sem terra, apresentamos
este projeto de lei, que institui o Fundo de Fomento a Agricultura Familiar e de
Viabilizaçäo de Assentamentos Agrários no Estado de Minas Gerais -
FOMENTAR-TERRA -, esperando contar com o apoio dos demais Deputados
desta Casa.

o Projeto FOMENTAR-TERRA destina-se ao financiamento de capital de
giro, na forma de crédito de custeio, necessário a consolidaçao da agricultura
familiar e demais atividades agricolas exploradas por pequenos produtores,
isoladamente ou reunidos em assentamentos e cooperativas.

A proposta é financiar todo o custeio do processo produtivo - sementes,
adubos, pequenos implementos agricolas, transporte, armazenamento de
produtos. Desta forma, o pequeno agricultor familiar, marginalizado
historicamente pelo sistema de crédito rural oficial, terá condicöes de
desenvolver a sua atividade produtiva e dinamizar o setor agrIcola, num
momento em que ha crise de emprego mundial e se faz necessária a fixaçâo
ao hornem no cam p0, evitando o enorme ëxodo rural das ültimas décadas.

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

PROJETO DE LEI N° 15/99
Proibe o pagamento de pensöes e aposentadorias aos agentes püblicos

que menciona.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - 0 Estado de Minas Gerais não pagará pensoes nem

aposentadorias a Governadores, Vice-Governadores e seus dependentes,
exceto nos casos de acidentes ocorridos no exercIcio do mandato e que
resultem em morte ou invalidez permanente do titular do cargo.

Parágrafo Unico - A pensão decorrente dos acidentes a que se refere o
"caput" deste artigo, devida ao titular ou a seus dependentes legais,
corresponderá a totalidade dos subsidios pagos ao titular do cargo.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 3° - Revogam-se as disposiçöes em contrário, em especial a constante
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na Lei no 1.654, de 26 de setembro de 1957, modificada pela Lei n° 3.179, de
31 de agosto de 1964, corn a redação dada pela Lei n° 6.806, de 5 de julho de
1976, alterada pelo art. 90 d Lei n o 12.053, de 6 de janeiro de 1996.

Parágrafo Cinico - 0 disposto neste artigo não se aplica aos atuals
beneficiários das leis revogadas, desde que, no prazo de noventa dias,
comprovem nào possuir outra fonte de renda.

Sala das Reuniães, fevereiro de 1999.
Maria José Haueisen
Justificacao: E antiga a luta da sociedade brasileira contra as

aposentadorias privilegiadas concedidas a alguns agentes politicos do
Estado. Entretanto, ate o presente momento, nenhuma medida moralizadora
foi tomada e, a despeito da dura realidade vivida por milhares de brasileiros,
os detentores de mandatos eetivos estaduais continuarn a se aposentar
apenas corn quatro anos de trabaiho, como é o caso de ex-Governadores.
Essa prática nâo encontra qualquer explicaçáo lOgica que a justifique,
estando alicerçada apenas no corporativismo politico que nos acompanha
desde o descobrimento.

o resultado são distorçoes corno a institulda pela Lei n° 12.053, de 1996,
que permite aos ex-Governadores receberem, ao final de 4 anos apenas de
trabaiho, pensöes cujo valor superam Os 20 salários minimos. Enquanto isso,
a grande massa de trabalhadores brasileiros, mesmo depois de bataihar por
longos 35 anos, tern de enfrentar uma verdadeira "via crucis" para ter direito a
uma aposentadoria que, geralmente, nào passa de urn salário mInimo.

Nosso projeto tern a finalidade de encerrar essa era de desigualdades,
assegurando as pessoas que ocupam, transitoriamente, determinados cargos
püblicos, direitos iguais aos da grande massa de trabalhadores.

A matéria não encontra obstáculo de natureza constitucional, cabendo ao
Poder Legislativo a iniciativa do processo legislativo.

Esperamos que, por seu caráter moralizador, nossa proposta seja
referendada e apoiada por todos os parlarnentares desta Casa.

Sala das Reuniöes, fevereiro de 1999.
Maria José Haueisen
- Publicado, vai o projeto as Comissães de Justiça, de Administracâo

Püblica e de Fiscalizaçao Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c
o art. 102, do Regirnento Interno.

PROJETO DE LEI N o 16/99
DispOe sobre a criaçâo da Brigada Voluntária de Incêndio.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica criada a Brigada Voluntária de Incéndio - BVI -, para prevenir e
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combater incêndios no acervo do patrimônio histórico e cultural, nas matas,
nos parques, nas areas de proteção e nas reservas do Estado de Minas
Gerais.

Art. 20 - As atividades e a gestâo da BVI serão regulamentadas pelo
Executivo.

Art. 30 - 0 Executivo poderá firmar convênios de parceria corn outras
esferas do poder pUblico e corn a iniciativa privada para assegurar recursos
necessários a implantacâo, a instrumentacão e ao treinamento de pessoal da
BVI.

Art. 4 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5 0 - Revogam-se as disposicöes em contrário.
Sala das Reuniães, 3 de fevereiro de 1999.
Rogerio Correia - Maria José Haueisen.
Justificacão: Este projeto pretende amenizar as catástrofes causadas por

incêndios, a semelhanca da que ocorreu na cidade de Mariana, corn a Igreja
de N. Sra. do Carmo, ou na Serra do Curral, em Belo Horizonte, provocando
perdas irreparáveis ao patrimOnio histórico, cultural e ambiental em Minas.

o projeto propicia também a participaçao da comunidade na prevencão e
na eliminacao de incêndios, educando os cidadãos e cidadãs, que receberâo
treinamento especifico para o corn bate aos sin istros.

Esperamos dos nobres Deputados desta Casa o apoio a esta proposicäo,
garantindo corn seus votos a sua aprovação, beneficiando, assirn, o povo de
Minas Gerais.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justica e de Meio Ambiente para
parecer, nos terrnos do art. 188, c/c o art. 102, do Regirnento lnterno.

PROJETO DE LEI N O 17/99
Dispãe sobre a destinação de recursos püblicos para subvenção social.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Os recursos de responsabilidade do Estado destinados a

celebração de convênios corn entidades privadas e municipios, corn a
finalidade de conceder subvencão social, auxIlio para despesa de capital e
transferência aos municipios serão alocados, exclusivamente:

- no Fundo Estadual de Assisténcia Social, quando se referirem a acöes
de assistência social;

II - no Fundo Estadual para a lnfância e a Adolescência, quando se
referirern a programas de atendimento a criança e ao adolescente;

III - no Fundo Estadual de SaUde, quando se referirem ao desenvoivimento
das açöes e dos servicos de saUde.

Parágrafo Onico - Os recursos destinados a concessäo de subvencão
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social, auxulio para despesa de capital e transferência aos municIpios não
poderão ser alocados no Poder Legislativo.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçäo.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçães em contrário, em especial a Lei n°

12.925, de3Odejunhode 1998.
Sala das Reuniöes, fevereiro de 1999.
Bancada do PT
Justificação: A sociedade brasileira conquistou, corn a Constituição Federal

de 1988, entre outros avanços, a gestão das poilticas pUblicas corn
transparéncia e participacão popular. A posterior regulamentação dos
dispositivos constitucionais consolidou esses avancos.

A Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS -, Lei Federal n° 8.742, de
1993, institulu, para repasse de recursos aos municIpios, aos Estados e ao
Distrito Federal, o Conseiho de Assistência Social, de composição paritária
entre governo e sociedade civil; o Fundo de Assisténcia Social e o Piano de
Assistência Social.

E competéncia dos Conseihos, entre outras, aprovar a Poiltica de
Assisténcia Social e os programas do Fundo de Assistência Social, expressos
no Piano de Assistência Social.

Na area da saáde, as Leis Federais n°s 8.080, de 1990 e 8.142, de 1990
determinaram, da rnesrna forma, que cabe aos Conseihos de SaUde fiscalizar
a aplicação dos recursos financeiros, condicionando-a a apresentação de
pianos, que são a base das atividades e da programacão de cada nIvel de
direção do Sistema Unico de SaUde.

O Estatuto da Crianca e do Adolescente, Lei Federal n° 8.069, de 1990,
também estabelece a criação dos Conseihos como órgãos deliberativos e
controladores das acoes em todo Os nIveis de governo, corn manutenção dos
fundos vinculados aos respectivos Conseihos.

Portanto, as areas relacionadas seguem os princIpios constitucionais da
descentralizacão politico-administrativa e da participação da popuiação na
formulação das polIticas e no controle das açöes em todos os nIveis.

o Estado de Minas Gerais possui os instrumentos legais necessários a
gestão descentralizada e participativa das politicas de assisténcia social,
saide e atendimento a criança e ao adolescente.

Cabe, ainda, destacar que as funçaes constitucionais do Poder Legislativo
são legisiar e fiscalizar, não sendo de sua competéncia destinar recursos para
a implantacao de polIticas, a que é atribuicão do Poder Executivo.

A luta de entidades da sociedade civil para alocar as recursos de
subvenção social nos fundos pUbiicos, corn controle social, ocorre ha varios
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anos no Estado de Minas Gerais.

Os fatos recentes referentes as subvençöes sociais, noticiados pela
imprensa, demonstram que é mister continuar essa luta, fortalecendo a
implantacâo e a financiamento das pal Iticas através do Poder Executivo.

Ao Poder Legislativo compete o papel constitucional de fiscalizar e exigir a
aplicacão dos recursos, corn base nos principios constitucionais da
administraçâo piblica, quais sejarn a legalidade, a moralidade, a publicidade
e a impessoalidade, tendo em vista compreensao global e estrategica do
Estado.

Cumpre salientar que este projeto tern a apoio das seguintes entidades:
Conselho Regional de Servico Social - CRESS-MG- 1- Sindicato Cinico dos
Trabalhadores da SaUde em Minas Gerais - Sind-SaCide-MG-; Associação
Médica de Minas Gerais; Movimento de Luta Pro-Creche; Cáritas Brasileira-
Regional MG; Associaçao Movimento de Educacão Popular Integral Paulo
Englert - AMEPPE -; Amparo ao Menor Carente - AMENCAR -; Acâo Social
Arquidiocesana - ASA -; Associacâo de Apoia a Comunidades e Nücleos de
Educaçao Popular - ACENDE -, Sindicato dos Medicos de Minas Gerais;
Sindicato Unico dos Trabalhadores em Educação - Sind-Ute -; Sindicato dos
Trabalhadores em Servicos e Estabelecimentos de Satide - SINDESS -;
Central Unica dos Trabalhadores de Minas Gerais - CUT-MG; Providência
Nossa Senhora da Conceiçao - Pastoral do Menor da Arquidiocese de Bela
Horizonte; Federacáo das AssociacOes dos Deficientes de Minas Gerais -
FADEMG -; Associação dos Conselheiros Tutelares do Estado de Minas
Gerais - ACONTEMGF; Confederação Nacional dos Trabalhadores da
Seguridade Social - CNTSS -; Associacao Brasileira de Enferrnagern - ABEN -

Coordenacào Sindical dos Trabalhadores no Servico PUblico no Estado de
Minas Gerais, Sindicata dos Servidores PUblicos Municipais de Bela
Horizonte - SINBEL -; Sindicato dos Trabalhadores em TelecamunicacOes de
Minas Gerais - SINTTEL-MG; Sindicato dos Trabalhadores em SaUde e
Previdência - SINTSPREV.

Pelas razOes apresentadas e pela relevância e atualidade do terna, ternos a
certeza do incondicional apoio dos nobres pares a esta inciativa.

- Publicado, vai a projeto as ComissOes de Justiça e de Fiscalizacäo
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c a art. 102, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI N O 19/99
DispOe sobre a renegaciacao do acordo da divida do Estado de Minas

Gerais autorizado pelas Leis n°s 12.422, de 1996, e 12.731, de 1997.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1 0 - Fica a Poder Executivo autorizado a renegociar a Acordo n°

004/98/STN/COAFI, firmado entre o Estada de Minas Gerais e a União.
Art. 20 - A renegociacäo de que trata esta lei se sujeitará aos seguintes

princIpios:
I - garantia do pacta federativo, preservando-se a autonomia do Estado;
II - nâo-reducão dos recursos destinados as areas sociais;
Ill - garantia do repasse, pela União, dos recursos constitucionalmente

previstos;
IV - garantia da prestacão de servicas pUblicos universais e de boa

qualidade.
Art. 30 - Os recursos para a pagamento da dIvida näo poderão ultrapassar

trés par cento do total da receita liquida corrente.
Art. 40 - 0 contrata proveniente da renegociaçâo deverá ser aprovado pela

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.
Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposicOes em contrário, em especial as Leis n°s

12.731, de 30/12/97, e 12.422, de 27/12/96, excetuando-se seu art. 16.
Sala das ReuniOes, 3 de fevereiro de 1999.
Bancada do PT
- Publicado, val a prajeto as Cornissöes de Justiça e de Fiscalizaçao

Financeira, para parecer, nos termos do art. 188, c/c a art. 102, do Regimenta
Interno.

PROJETO DE LEI N o 20/99
DispOe sabre a inclusâo de dispositivos na Lei n° 5.378, de 3 de dezembro

de 1969.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Ficam acrescentados as seguintes dispasitivos a Lei n o 5.378, de 3

de dezembro de 1969:
'Art. .... - Fica vedada a escalha de names de pessoas comprovadamente

envolvidas corn a repressâo ou que tenham participado direta ou
indiretamente de acão cametida contra as direitos humanos.

Parágrafo ünica - Será admitida, a qualquer tempo, a rnudanca de
denominaçoes oficialmente outorgadas aos próprios piiblicas que se
enquadrem na proibiçäo prevista no 'caput deste artiga.".

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçâo.
Art. 30 - Revogarn-se as disposiçOes em contrária.
Sala das Reuniöes, 3 de fevereiro de 1998.
Rogéria Correia - Maria Tereza Lara - Durval Angelo
Justificaçao: Este projeto de lei tern a finalidade de proibir homenagens as
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pessoas ligadas a repressão ou a acoes contra as direitos humanos. Na
verdade, não merecem essas pessoas ser hornenageadas, urna vez que não
contribuiram para a construçâo da cidadania, as conquistas das lutas
populares nem a melhoria das condicöes de vida de nosso pavo.

Pessoas coma Augusta Pinochet e Adolph Hitler fazem parte de urn
passado que jarnais deverá ser homenageado. Minas tambérn tern que negar
esses crirninosos e suas acoes contra a humanidade.

Esperarnos dos nobres Deputados apaio a aprovacão desta praposição,
que beneficia a pavo de Minas Gerais.

- Publicado, vai a projeto as Comissöes de Justica, de Direitos Hurnanos e
de Administração PUblica, para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
do Regimento Interno.

PROJETO DE LE! N O 21/99
Torna obrigatOrio a oferecirnento, pelo Estado, de vacinas a grupos de risco

que especifica.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - 0 Estado oferecerá, periodicarnente, vacinas contra gripe, infeccão

pneumocOcica, difteria, varicela-zoster, tétano e coqueluche aos grupas de
risco que especifica.

Parágrafo ünico - Considerarn-se grupos de risco aqueles campostos par
pessaas:

- rnaiores de 60 anos;
II - irnunossuprirnidas;
Ill - confinadas em instituiçoes;
IV - em cantata constante cam pessoas infectadas pelas daenças referidas

no "caput" deste artigo;
V - portadoras de diabetes, insuficiências renal e hepática crônicas,

sIndrame nefrôtica, alcoalismo, cirrase, pneumapatias crãnicas au portadoras
de caracteristicas argãnicas ou autras que as tarnern suscetiveis de cantrair
as doenças referidas no "caput".

Art. 2° - Na vacinacão serão observadas:
- efetiva indicacão médica, aferida par critérias técnicas;

II - realização direta pelo Estado au pela municIpia interessado;
III - verificacão do perlada do ana mais apropriada para a prevençãa da

doença;
IV - necessidade da realizacãa de carnpanhas de esclarecimenta.
Art. 30 - Os recursos necessários para atender ao dispasto nesta lei serão

pravirnentos de:
- receita consignada no orçarnenta do Estada;
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II - outras fontes.
Art. 41 - 0 Poder Executivo regulará esta lei no prazo de naventa dias

cantados da data de sua publicação.
Art. 5 1 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 6 1 - Revagam-se as disposicöes em contrária.
Sala das Reuniöes, de fevereiro de 1999.
Adelmo Carneira Leão
Justificação: A vacinaçãa é medida fundamental na prevencãa de daencas

infecta-contagiosas. Os programas de vacinacãa reduziram,
significativamente, a acarrência de daencas nas crianças, como a paliornielite,
a difteria, a coqueluche, a tétano, a tuberculose e a sarampo. Existern,
contudo, autros grupas especIficos de pessaas, corn caracterIsticas próprias,
para as quais determinadas vacinas são tambérn, au ate mais,
recomendadas.

No Brasil não existe urn levaritamento numérico sabre a assunta, parém em
autros paises ha estatisticas que demanstram as grandes danas que
poderiam ser evitados corn a vacinacão em grupos especificos. Nos Estadas
Unidos, por exempla, a infecção pneurnacócica é a sexta causa de óbito,
causando cerca de 40 mil mortes par ana. A gripe, par sua vez, além de
provocar uma perda de 2,5 milhöes de dias/trabaiha, ao impossibilitar a
empregada de exercer suas funcães, tarnbém é responsável par 20 mil a 40
mil óbitos/ano e 150 mil a 200 mil internaçães/ana.

Alérn dos idasas, que passuem menos capacidade organica de fazer frente
as agressöes dos agentes biolOgicos, existem autras grupos de pessoas para
as quais as vacinas são indicadas. A titulo de exemplo, podemas citar as
pessoas portadoras de daencas crônicas debilitantes, coma a insuficiência
renal ou hepática, diabetes "mellitus", alcoolismo, cirrose e autras
pneumopatias crônicas. Também faz parte de um grupo de risca quern
permanece em asilos, prisães e quartéis, além das pessoas que estãa em
contato permanente corn portadares de daença.

Outro dada relevante é que a eficácia das vacinas é grande, variando de
50% a 81%, e as efeitas colaterais podem ser consideradas discretos ou
mesma desprezIveis, de mado que a relação custo-benefIcio é extremamente
favorável.

Acreditamos que a dispanibilizaçãa de vacinas pela Estado e a sua
aplicação nos referidos grupas de risco, além de significar impartante
instrurnento para manter a sa(de, par meio da prevencãa, também significará
importante instrumenta de economia, evitanda que trabalhadores deixem de
comparecer ao serviço em virtude de doenca e Iiberanda mais vagas em
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hospitals.
- Publicado, vai a projeto as Co riissöes de Justica, de Saüde e de

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

PROJETO DE LEI N o 22199
Institui o Programa Bolsa Familiar para Educacão.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica instituIdo a Programa Bolsa Familiar para Educacäo, corn o

objetivo de garantir o acesso e a permanência na escola püblica das criancas
corn idade de sete a quatorze anos completos que vivam em situacâo de
carência material e precárias condiçães sociais e familiares.

Art. 21 - Para fazer jus a bolsa referida no art. 10, a mae ou, em sua falta, o
pal ou o responsável legal que detenha a posse e guarda do menor ou de
menores carentes a serem beneficiados corn a bolsa, deverá provar que:

I - todos os fllhos ou menores, corn idade entre sete a quatorze anos
completos estào regularrnente matriculados em escola da rede püblica, tendo
todos frequencia regular minima de noventa por cento das aulas do periodo
letivo em curso;

II - a renda "per capita" mensal da familia é igual ou inferior a rneio salário
minima;

III - havendo membro adulto da famIlia desempregado, este se acha inscrito
no Sisterna Nacional de Emprego - SINE-;

IV - a famIlia reside ha, no mmnirno, cinco anos no Estado de Minas Gerais.
Art. 30 - 0 valor da bolsa prevista no art.1 0 desta lei será de 135,27 UFIRs.
Art. 40 - A Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais será a

gestora do Programa.
Art. 50 - Será institulda urna Comissão Executiva corn atribuicöes de

supervisionar e coordenar a Prograrna, composta por urn representante de
cada urn dos seguintes órgãos:

I - Secretaria de Estado da Educação;
II - Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e

do Adolescente;
III - Consetho Estadual dos Direitos da Crianca e da Crianca e do

Adolescente.
Art. 61 - Os recursos para a Programa serão previstos no orçamento do

Estado.
Art. 70 - 0 Poder Executivo regulará esta lei no prazo de sessenta dias

contados da data de sua publicacâo
Art. 8 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacào.
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Art. 90 - Revogarn-se as disposiçães em contrario.
Sala das Reuniöes, de fevereiro de 1999.
Adelmo Carneiro Leâo
Justificaçao; Existern muitos brasileiros, e as habitantes de Minas Gerais

não são excecão, em situacão de pobreza assustadora. A fame e a miséria
alastrarn-se e provocam urn quadra social rnuito perverso. Muitas crianças
não vão a escola porque precisarn trabaihar para ajudar suas familias, que,
rnuitas vezes, e em virtude disso, não däo a irnportância devida a educacao.

A permanéncia de todas as crianças nas escolas contribuirá para arnenizar
as desigualdades sociais brasileiras e diminuir o problema educacional no
Brasil. Portanto, é necessário tarnarmos medidas concretas para viabilizar a
presença de todas as crianças em escolas de qualidade.

O Programa Bolsa Familiar para Educacão, conhecido popularrnente por
Bolsa-Escola, é urn programa de inclusâo social, por meio da educacão.

A Bolsa-Escola, que já foi implantada corn sucesso no Distrito Federal e
mais recenternente em Belo Horizonte, ja produziu resultados positivos, coma
a diminuicâo significativa da evasâo escolar e a valorização do desempenho
escolar pelas familias beneficiárias do Prograrna.

- Publicado, vai a projeto as Cornissães de Justiça, de Educacão e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos terrnos do art. 188, c/c a art. 102,
do Regirnento lnterno.

PROJ ETO DE LEI N o 23/99
Altera dispositivo da Lei no 13.194, de 29 de janeiro de 1999.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - 0 art. 14 da Lei no 13.194, de 29 de janeiro de 1999, passa a

vigorar corn a seguinte redacão:
"Art. 14 - Revogam-se as disposiçoes em contrário, especialmente a art. 50

da Lei 
no 

11 .399, de 6 de janeiro de 1994.".
Art. 20 - Ficam repristinadas, a partir de 30 de janeira de 1999, a Lei no

11.399, de 6 de janeiro de 1994, exceto a seu art. 50, e a Lei no 11.719, de 28
. 	 de dezembro de 1994.

Art. 30 - Esta lei entra vigor na data de sua publicacâo, retroaginda seus
efeitos a 30 de janeiro de 1999.

Art. 4 0 - Revogam-se as disposiçöes em contrário.
' 	 Sala das Reuniöes, de de 1999.

Paulo Piau
Justificacão: Este projeto de lei visa a corrigir urn equlvoco da Lei no 13.194,

de 29/1/99, já que não se justifica a revogacão integral das Leis n
o
s 11.399 e

11.719, devendo ser revogada exclusivamente a art. 50 da Lei no 11.399, de
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6/1/94, cuja matéria e tratada pelo art. 10 da Lei n o 13.194 de 1999.
- Publicado, vai o projeto as Cornissöes de Justica e de Meio Ambiente para

parecer, nos termos do art. 188, c/co art. 102, do Regimento Interno.
PROJ ETO DE RESOLUcAO N O 24/99

Susta os efeitos de atos do Governador do Estado referentes a nomeaçöes
para cargos em desacordo corn o art. 62, XXIII, "d", da Constituição do Estado
de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 0 - Ficam sustados os efeitos dos atos baixados pelo Governador do

Estado referentes as nomeacöes para Presidentes das entidades da
administracão pUblica indireta e constantes no anexo desta resolucão, nos
termos do art. 62, XXX e XXXI, da Constituicão do Estado.

Art. 2° - Esta resoluçao entra em vigor na data de sua publicacão,
retroagindo seus efeitos a l°de janeiro de 1999.

Sala das Reuniöes, 17 de fevereiro de 1999.
Sebastião Navarro Vieira
Justificaçao: A Emenda a Constituição n o 26, de 9/7/97, deu nova redacâo

ao art. 62, )(XIII, da Constituicão do Estado. Arguida sua
inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal deferlu o pedido de medida
cautelar para se garantir, no texto da alInea "d" do referido artigo, somente as
autarquias e fundaçOes püblicas, dele excluindo-se os Presidentes e Diretores
do sistema financeiro estadual.

Dessa maneira, o referido art. 62 assirn dispãe:
"Art. 62: Compete privativamente a Assembléia Legislativa:

XXIII - aprovar, previamente, por voto secreto, após argüicão ptblica, a
escolha:

d) dos Presidentes das entidades da administracäo püblica indireta;".
Assim sendo, as autarquias e fundacOes do Estado de Minas Gerais

somente poderâo ter seus Presidentes norneados após a argüição püblica e a
aprovação, por voto secreto dos membros desta Casa, das pessoas
escoihidas pelo Governador do Estado.

O principio constitucional é de clareza solar. Não cabe interpretacão,
porque não gera dubiedade. Seu descumprimentO so pode ser atribuldo ao
desconhecimento ou a má-fé.

O que causa surpresa e o critério encontrado pelo atual Governo para a
aplicacão da norma constitucional. ExigIvel para a nomeaçâo dos Presidentes
de 32 entidades da administração indireta existentes no Estado, e ate a
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presente data já foram providos 24 cargos, S. Exa. o Governador do Estado
cumpre o mandamento constitucional para os atos de designacào em 9
entidades e o descumpre nos atos de nomeacão em 15 entidades. Ora, Se,
em 9 entidades, os cargos foram providos na forma determinada pela
Constituição Estadual, não ha que se falar em desconhecimento.

A Administraçao de Estádios do Estado de Minas Gerais - ADEMG -, o
Instituto Estadual de Florestas - IEF -, o Instituto de Geociências Aplicadas -
IGA -, o lnstituto Mineiro de Gestâo das Aguas - IGAM -, o Instituto de
Previdéncia dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM -, a
Loteria Mineira, a Fundacâo de Amparo a Pesquisa do Estado de Minas
Gerais - FAPEMIG -, a Fundacào Centro TecnolOgico do Estado de Minas
Gerais - CETEC -, a Fundaçâo ClOvis Salgado, a Fundacâo Estadual do Meio
Ambiente - FEAM -, a Fundacão Ezequiel Dias - FUNED -, a Fundacao
Helena Antipoff, a Fundaçâo Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG
-, o Instituto Estadual do PatrimOnio Histórico e ArtIstico de Minas Gerais -
IEPHA - e a Fundaçâo Joâo Pinheiro tiveram seus Presidentes nomeados,
em fragrante desrespeito a norma constitucional.

Inexplicável é a decisão de S. Exa. o Governador do Estado, principalmente
quando sabemos que sua base de apoio nesta Casa é mais do que suficiente
para aprovar o nome de quem ele quiser nomear. So podemos entender que
seu gesto é fruto de urn profundo desrespeito a Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais e de forte desprezo as entidades que tiverarn
nomeacOes tao atabaihoadas.

O desrespeito a Assembléia se caracteriza pela forca abusiva do poder. 0
Governador do Estado tern tanta consciência de seu poder de fogo, que
nomeia sem aprovação e conforme a Mensagem n° 4/99, publicada no "Diário
do Legislativo" de 13/02/99, remete o pedido de argüicào pOblica,
determinada pela Constituiçao como prévia, apOs 0 ato concretizado.

O desprezo as entidades cujos Presidentes foram nomeados em desacordo
com a norma constitucional é nitidamente caracterizado pelas corretas
designaçoes ocorridas no DEOP, no DER-MG, na Imprensa Oficial, no
IPSEMG, na Junta Comercial, na UEMG, na HEMOMINAS, na RURALMINAS
e na TV Minas, uma vez que atribui grau de importância e de relevância no
organograma do Estado entre estas e aquelas.

Esse regime de castas, que configura entidades importantes e reles
entidades, é nocivo a administraçao da coisa püblica, principalmente porque a
Assembléia Legislativa compete argüir todas as entidades previamente, e
não, como quer o Governador do Estado, somente aquelas que seu Governo
considera importantes.
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Por outro lado, no próprio art. 62, incisos XXX e )O(XI, da Constituicão do

Estado, encontramos a forma de a Assernbléia Legislativa reparar o exercicio
abusivo da interpretação personalista do governante que exorbita o seu
poder. Vejamos:

"Art. 62: Compete privativamente a Assembléla Legislativa:

XXX - sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitern do
poder regulamentar ou dos lirnites de delegacào legislativa;

)O(XI - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluidos os da
adrninistracão indireta".

Importa esclarecer, ainda, que sustar os malsinados atos é medida
saneadora para a adrninistracão pUblica. Urna vez nulos, as conseqüências
deles advindas tambérn o sao. Podemos imaginar o caos administrativo e
quantas acães judiciais poderão nascer a partir da descoberta do cidadão
mineiro que se julgue corn direitos feridos e que o causador de seu infortUnlo
não tenha aparo legal para, a época em que foi tomada, proferir qualquer
decisão.

Irnaginemos urn contrato rescindido, urna exoneracão deterrninada, urn
ordenamento de despesa realizado por urn dos Presidentes das entidades
relatadas no anexo ünico deste projeto. Já se encontram, hoje, nulos de pleno
direito.

Dessa maneira, aprovar este projeto de resolução é dever de consciência
do Plenário. E, em suma, a forma rnais eloquente que a base governista terá
para inforrnar ao seu sustentado: "Governador, nOs o apolarnos, rnas esta
Casa e do povo. Não e sua. A Constituição tern de ser cumprida, mesmo
contra a vontade de V. Exa.".

Anexo a que se refere o Art. 1 0 do Projeto de Resolucão n° 24/99
* - 0 quadro referente a este Anexo fol publicado na edicão de 20.02.99 do

"Diário do Legislativo".
- Publicado, vai o projeto as Cornissães de Justica e de Adrninistração

PUblica para parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 102, do Regirnento
Interno.

REQUERIMENTOS
N O 1/99, do Deputado Sebastião Costa, solicitando seja transcrito nos anais

da Casa pronunciarnento do Deputado Federal José Santana de
Vasconcellos. (- A Mesa da Assembléia.)

N O 2/99, do Deputado Washington Rodrigues, pedindo seja consignado nos
anais da Casa voto de pesar pelo falecimento dos Soldados Adenilson Lima
da Silva e José Reis de Paula. (- A Cornissão de Direitos Hurnanos.)
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NO 3/99, do Deputado AntOnio Andrade, solicitando que esta Casa interceda

junto ao Governo do Estado, pleiteando a apuração da chacina que envolveu
dois rnineiros, confundidos pela policia piauiense corn assaltantes de Banco.
(- A Cornissão de Direitos Humanos.)

NO 4/99, da Deputada Elbe Brandão, pleiteando seja solicitado ao
Governador do Estado relatOrio contendo inforrnaçOes sobre a seca que
assola a região mineira da SUDENE. (- A Mesa da Assembléia.)

NO 5/99, da Deputada Elbe Brandão solicitando sejarn enviados oficios ao
Presidente da RepUblica, ao Governador do Estado, aos Presidentes do
Senado e da Câmara Federal e aos Deputados Federals por Minas Gerais,
pedindo a prorrogação do prazo de vigência da Frente Produtiva de Trabalho
para os rnunicIpios mineiros da area da SUDENE. (- A Cornissão do
Trabalho.)

N O 6/99, do Deputado Newton de Morais, solicitando seja consignado nos
anais da Casa voto de congratulacOes corn o Sindicato dos Jornalistas
Profissionais de Minas Gerais, pelo Dia do Jornalista. (- A Comissão de
Educacào.)

N O 7/99, do Deputado Carlos Pirnenta, solicitando seja enviado oflcio ao
Governador do Estado corn vistas a que se estude a possibilidade de adesào
do Estado de Minas Gerais ao acordo para redução da carga tributária que
incide sobre a producâo e cornercialização de autornóveis. (- A Cornissão de
Fiscalizacão Financeira.)

N O 8/99, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, solicitando seja
encarninhado oficio ao Governador do Estado, corn vistas a denunciar
convênio firmado entre o DER-MG e o DNER, relativo a dupticação da
Rodovia Fernão Dias. (- A Corn issão de Transporte.)

- São tarnbérn encaminhados Mesa requerimentos dos Deputados
Sebastiäo Navarro Vieira (6), João Leite (6), Olinto Godinho, Adelmo Carneiro
Leão (4), Bilac Pinto (6), Ivo José (2), Rogerio Correia, Márcio Cunha, Paulo
Piau, Durval Angelo e outros (2), Francisco Rafael, Washington Rodrigues e
outros e Márcio Kangussu.

Cornunicaçaes
- São tambérn encaminhadas a Mesa comunicaçães dos Deputados Dimas

Rodrigues (2), AntOnio Genaro, Olinto Godinho (2), Luiz Fernando, Alencar da
Silveira Junior (3), Sebastião Navarro Vieira, Djalma Diniz, Hely Tarqüinio (2),
Rogério Correia, AntOnio Andrade, Antonio Julio, Agostinho Silveira (2),
Eduardo Brandão e outro.

Oradores Inscritos
0 Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Sebastiâo Navarro Vieira.
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O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, cumprimento todos os Deputados eleitos e dou as boas-vindas
aos novos Deputados que vérn também integrar este parlamento, trazendo o
concurso da sua inteligéncia e da sua disposiçâo de bern servir Minas Gerais.

Os Deputados do PFL corn assento neste Plenário fizeram-me Lider do
partido no inlcio da 14a Legislatura. Curnpre-me, nesta qualidade, apresentar
as senhoras e aos senhores parlamentares a conduta que norteará os passos
da Lideranca do PFL nesta Casa.

O rurno apontado ao PFL pelas urnas, de oposiçào ao Palácio da Liberdade
e situacâo no Palácio do Planalto, faz corn que o exercIcio da atividade
poiltica pelos Deputados pefelistas corn assento no Plenário Presidente
Juscelino Kubitschek seja calcado nos ensinamentos liberais da concordância
e do diálogo, no respeito a coisa püblica e, principalmente, na serenidade
para administrar conflitos. Tambérn nâo poderia ser diferente. A figura püblica
que dá nome a este Plenário legou ao Pals a magnanirnidade no exercIcio do
poder, o respeito a pluralidade das idéias e urn profundo, enorme e diuturno
exemplo de coma administrar conflitos.

Dessa maneira, o PFL quer fazer dos ensinamentos de Juscelino
Kubitschek a praxis do exercIcia politico desta Casa e não apenas urn mero
"retrato na parede" ou a monocôrdia lembranca de que "este, sim, foi urn
grande Governador".

A concordância, o diálogo permanente, a respeito a coisa püblica e a
serenidade para a vivência polItica sO serâo conseguidos se nos dispusermos
a fazer deste Plenário o mais fiel depositário dos ensinamentos de Hanna
Arendt.

Uma crise so se torna urn desastre quando respondemos a ela corn juizos
pré-formados, isto é, corn preconceitos. Uma atitude dessas não apenas
aguca a crise como nos priva da experiência da realidade e da oportunidade
que ela proporciona a reflexão:

Senhoras e senhores, vivenciarnos urn desses momentos raros a que se
refere a mestra Hanna Arendt. Chamo a atencâo para o tempo do verbo:
vivenciamos. Estamos no meio da crise entre o Governo de Minas e o
Governo Federal e precisamos ter a clarividência inspiradora da filosofla de
Arendt: o preconceito nâo pode existir dentro desta Casa nas análises que,
ate mesmo par forca de nosso exercicio parlamentar, irernos fazer.

A altivez de Minas não pode ser medida somente pelos reiterados anOncios
de que ela não se curvará. A altivez de Minas é medida, principalmente, pelo
seu reiterado comprornisso de ser a Estado-membro sIntese da Federaçâo.
E, como Estado sintese da Federação, Minas não se quebra e não se deixará
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quebrar, porque não admite responder a crise corn juizos preconcebidos. A
vocaçâo conciliatOria de Minas gera a serenidade de todo a Brasil. Nesse
sentido, Minas é a voz da Naçao. E ela, Minas, quem fala para as brasileiros
a partir da conciliaçao natural de seu povo. Dessa rnaneira, temos que abolir
de nossos pensamentos a maior dos preconceitos da polItica mineira atual,
aquele de que urn de nós, que nos submetemos ao vestibular das urnas,
pode se arvorar em ser a voz de Minas. Ledo engano: a voz de Minas é ela
prOpria. Quando a intençâo de ser voz de Minas é vivenciada, temos
mornentâneos interesses partidários obstruindo as normas que asseguram as
prerrogativas essenciais do Poder Legislativo. Quando a intençao de ser voz
de Minas se rnaterializa, a Poder Legislativo é irnpedido de ser a canal por
excelência da expressão de uma sociedade dernocrática e pluralista.

O PFL se portará, nesta Casa, corn a firme e decidida posição de nâo
permitir que atitudes preconcebidas, que preconceitos partidários e pré-
forrnados juIzos pessoais agucern a crise e venharn privar ou ate rnesmo
impedir que a experiência da realidade e a oportunidade de sobre ela
ref]etirrnos sejam obstruidas por lances mercadológicos, factóides e
doidivanas decisOes ternperarnentais.

O PFL exercerá, em toda a sua plenitude, a vocação histOrica do povo
mineiro, aquela de procurar sempre a conciliaçào através da denUncia direta
sabre fatos que possam impedir a consecuçao do acordo politico que sempre
norteou este Estado-sIntese: as várias e rnOltiplas Minas trabalhando juntas
para a bern comum.

Não importará ao PFL de que lado cada parlamentar ye a verdade. 0 que a
ele importa é que a verdade seja vista sem preconceitos e sern pejo de ferir
suscetibilidades.

O PFL não se furtará a apresentar sugestoes para que a populaçâo mineira
deixe de sofrer as nefastas conseqüências dessa crise gerada no preconceito
e pela disputa rnesquinha de urn imprudente estrelisrno de egos exacerbados.

Dessa rnaneira, Sr. Presidente, passo as mãos de V. Exa. duas
propasiçöes: a primeira delas tern, nitidarnente, a rnarca conciliatOria de
Minas. Trata-se do risco iminente de toda a região servida pela Rodovia 381,
a Fernao Dias, ver-se sacrificada em name da crise. Parafraseando MillOr
Fernandes: "Crise, crise! Quantos crimes se cometern em seu nome!".
Encontrarno-nos diante de urn impasse que poderá ser perfeitarnente
resolvido a partir da análise, sern preconceitos, da realidade que nos cerca.

A Fernâo Dias está sendo duplicada corn base em contrato em que as
recursos foram assirn divididos: 50% oriundos de financiamento externo, 25%
sob a responsabilidade da Uniào, e as outros 25% restantes devidos pelos
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Estados de Minas Gerais e de Sào Paulo, divididos proporcionalmente a
extensâo das obras realizadas. A gestão da obra foi entregue ao DER-MG,
mediante convenio corn o DNER. Corn a instalag5o da "crise" - e aqui, diga-se
de passagern, como se crise tivesse real e determinada hora para se instalar,
todos os recursos foram suspensos, e a obra está paralisada.

Ora, por que Minas Gerais não deriuncia o convênio e devolve a gestão da
obra para o DNER? Dois passos importantes seriarn dados. 0 primeiro deles
é que de urn aporte financeiro de zero ponto percentual, a obra poderia
receber 75% de recursos financeiros, referentes aos empréstirnOS externos e
a cota devida pela União. 0 segundo, não menos importante, é que a gestão
da obra sairia do Governo Estadual do PMDB e teria continuidade sob a
batuta do Ministério dos Transportes, tarnbérn do PMDB.

Teriamos a soluçáo técnica e a solucâo poiltica para o térrnino do impasse,
e, o que é mais importante, o povo mineiro nâo teria paralisada, por
preconceitos partidários e pré-forrnados juIzos pessoais, uma obra que é vital
para seu desenvolvimentO.

o povo mineiro não pode ser sacrificado porque o Governador do Estado
está em disputa pessoal de poder corn o Presidente da RepUblica.
Notadamente, quando sabemos que o Exrno. Sr. Governador, durante toda a
sua campanha eleitoral, afirmava que a obra da Fernão Dias era uma "obra
do Governo Federal, e nao do Governo Estadual". Dessa maneira, passo as
mäos de V.Exa., Sr. Presidente, o requerimento seguinte e conclamo todos Os

Deputados para o apoiarern.
o PFL apela para que todos os Deputados eleitos pelo Sul de Minas,

independenterneflte de coloraçào politico-partidária deem seu decidido apoio
a essa causa, que é de todos nós. 0 requerirnento encontra-se redigido nos
seguintes termos:

"0 Deputado que este subscreve vem, nos termos do Regimento Interno
desta Casa, solicitar seja encarninhado ao Sr. Governador do Estado
requerimento para que seja denunciado o convênio firmado entre o DER-MG
e o DNER, pelo qual a gerencia da obra de duplicacão da BR-381 - Rodovia
Fernão Dias - foi entregue ao DER-MG, e, dessa maneira, seja a geréncia da
mencionada obra rodoviária devolvida ao DNER. Sala das Reuniöes, 18 de
fevereiro de 1999".

A segunda proposicão, Sr. Presidente, consiste no exercIcio de nossa
atividade fiscalizadora e vern comprovar a necessidade de o Legislativo
mineiro ter a exata consciência da dimensão do seu papel e não permitir que
seja violentado em suas funçôes constitucionais. Trata-se do s6rio risco que
corremos, insisto, quando alguém se investe no papel de "Voz de Minas": o
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Poder Legislativo é impedido de ser o canal por excelência da expressão de
uma sociedade democrática e pluralista.

A estrategia rnercadológica do Sr. Governador é muito clara: transveste-se
em "Voz de Minas", apela para o sentirnento bairrista dos mineiros, convoca a
midia e posa de guardião da coragem de nosso Estado, aguca a crise e, a urn
mesrno tempo, fere de morte a dignidade desta Casa. Como se não bastasse,
quer transformar esta Assembléia em cUrnplice de seu sonho de governar o
Brasil a partir de Minas Gerais.

Esta Casa terá que lembrar a S. Exa. que ele fob eleito para governar Minas
e que ira cobrar-Ihe esta condição. Daqui a quatro anos, caso queira e caso a
convençâo de seu partido permita, submeta seu nome ao povo brasileiro. Ate
a, cuide S.Exa. de governar o Estado no respeito as tradiçaes de Minas e a
Constituiçào, que ha dois meses jurou defender.

0 PFL nâo pode permitir que esta Casa seja transformada em eco da voz
que pretende ser a de Minas. Näo, Sras. e Srs. Deputados, esta Assernbléia é
a caixa de ressonáncia dos desejos dos mineiros. Mineiros que anseiam pelo
cumprimento da Constituicâo por parte do Sr. Governador, que jurou respeitá-
a e que, atabalhoadamente, vem rasgando-a, artigo por artigo, em nome da
premeditada criação de fatos politicos. One S.Exa. o fato politico que bern the
aprouver, mas respeite, acima dos fatos politicos que criar, as determinacöes
contidas na Carta Magna de Minas.

0 principio constitucional e de clareza solar. Não cabe interpretaçao porque
näo gera dubiedade. 0 Governador escolhe quern quiser, e a Assembléia
aprova ou não a escolha, previamente, insista-se, antes de sua nomeacão.

ADEMG, IEF, IGA, IGAM, IPSM, Loteria Mineira, FAPEMIG, CETEC,
Fundaçäo Clôvis Salgado, FEAM, Fundacào Ezequiel Dias, Fundacâo Helena
Antipoff, FHEMIG, IEPHA-MG e Fundaçäo João Pinheiro tiverarn seus
Presidentes norneados em flagrante desrespeito a norma constitucional.

Vale lembrar que o Presidente Anderson Adauto pediu para ser cobrado, ao
final de seu rnandato corno Presidente desta Casa, pelo grau de
independência entre este Poder e o Poder Executivo, durante o exercicio da
Presidência. Por dever de oficio, vejo-me impelido a cobrar de S. Exa. 0
Presidente Anderson Adauto, no primeiro dia da sessão legislativa, as
providencias devidas que o caso requer.

o Presidente da Casa deveria ter devolvido a Mensagem 4/99, exigindo do
Sr. Governador que refizesse os malsinados atos, e nâo, conforme publicacão
de sábado passado, acolhido a mensagem, dando-Ihe tramitaçao normal
nesta Casa.

No primeiro dia de trabaiho, portanto, sou obrigado a cobrar da Presidência
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da Assernbléia a promessa feita em seu discurso e tao alardeada pela
imprensa mineira.

Importa esclarecer, ainda, que sustar os malsinados atos é medida
saneadora para a adrninistracão püblica. Uma vez nulos, suas conseqüências
também o são. Podemos imaginar o caos administrativo e as açoes judiciais
que nascerão a partir da descoberta pelo cidadão mineiro, que se julgue corn
direitos feridos, de que o causador de seu infortUnio não tinha, corno de fato
näo tern, amparo legal para, a época em que foi tomada, proferir qualquer
decisào.

Dessa rnaneira, aprovar esse projeto de resolucão é dever de consciência
do Plenário. Notadamente quando a maioria dos presentes nesta 14a
Legislatura aprovou, na legislatura anterior, a Emenda a Constituição n° 26,
do ilustre Deputado Miguel Martini.

For isso, a aprovaçào desse projeto de resolucâo é, em suma, a forma mais
eloqUente que a base governista terá para inforrnar ao seu sustentado:
Governador, nOs o apoiamos, rnas esta Casa é do povo. Não é sua. A
Constituição tern que ser cumprida, rnesmo contra a vontade de V. Exa.".

Sras. e Srs. Deputados, a Liderança do PFL tern a convicção de que esta
Casa saberá se fazer respeitar quando sua dignidade for violenta e
brutalmente ferida. Esta Casa saberá se definir quanto a sua vocação: a de
ser urna condutora dos ideais dos mineiros, em águas serenas, ou a de ser
ancoradouro modorrento da irada ojeriza dos rancorosos.

Esta Casa, Sr. Presidente, terá que se definir nesta 141 Legislatura quanto a
natureza de sua alma, a partir do profético enunciado de Fernando Pessoa,
em Alvaro de Campos:

"Ah, que ânsia humana de ser rio ou cais!"
Muito obrigado.
o Deputado Durval Angelo (Em aparte) - Gostaria apenas de fazer um

registro em nome da verdade. A nomeacão do Governador Itarnar Franco
para as empresas estatais, autarquias e fundaçöes não foi ao arrepio da lei,
conforme o orador afirmou, e sirn fundamentado em uma lirninar. Diga-se de
passagem que quern entrou na Justica solicitando essa rnedida cautelar foi o
ex-Governador Eduardo Azeredo, e nâo o Governador Itamar Franco. A
verdade tern que prevalecer. Fernando Pessoa foi citado, mas prefiro citar o
livro major, em seu capItulo VIII, versIculo 32, de João, que diz: "Conhecereis
a verdade e a verdade os libertará".

o Deputado Sebastião Navarro Vieira - Sr. Presidente, parece que o ilustre
Deputado não acompanhou os fatos dos tltimos dias. Foi, realmente,
questionada a constitucionalidade da emenda, mas ja ficou decidido pelo
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Judiciário que a ailnea "d", que exige a argüiçao prévia dos candidatos
indicados pelo Governador a Assembléia Legistativa, prevaleceu. Ela está
inserida e em pleno vigor na Constituicão do Estado de Minas Gerais.

E, além do mais, não citel apenas Fernando Pessoa; citei tambérn a
Constituicão do Estado de Minas Gerais.

A Deputada Maria Tereza Lara - Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente, ao
ocupar pela primeira vez esta tribuna, quero dividir com vocês a minha alegria
por assumir a vaga de Deputada Estadual. Alegria que compartllho corn todas
as pessoas que acreditaram em nossas propostas e nos elegeram para aqul
representá-las. Pessoas de Betim, Contagern, Belo Horizonte, Esmeraldas e
de tantas outras cidades mineiras, as quals charnarnos para participar
conosco deste rnandato e a quern iremos retribuir corn nosso trabalho e
dedicacao.

Quero tambérn agradecer o tratarnento atencioso e competente que nos
tern sido dispensado pelas trabalhadoras e pelos trabaihadores desta Casa,
bem corno os votos de boas-vindas das colegas Deputadas e dos colegas
Deputados, em especial a cornpanheira Maria José e aos cornpanheiros
Durval, Ivo, Adelmo e Rogério, da Bancada do PT.

Outro fato que me alegra e orgulha é que, sendo a quinta Deputada desta
legislatura, passamos a ter, nesta Casa, a bancada feminina, pois atingimos o
nürnero rnInirno exigido para a existència de uma bancada. E todos nós
sabemos da importância que tern a participação da rnulher na vida ptiblica.
Foi assirn em Betirn, onde tivernos a oportunidade de acompanhar de perto a
administração de Maria do Carmo Lara. Como irrnãs, sempre estivernos
juntas nas lutas populares. Como Vereadora, pude testernunhar de perto a
sua trajetória, que a fez festejada pelo povo corno Prefeita e a segunda
Deputada Federal mais votada do Pals em 1998. Urna vivéncia que
certamente Ira se refletir nesta nova etapa de nossas vidas e que me faz
afirmar que, embora sejamos menos de 10% dos 77 Deputados desta Casa,
acima das diferenças partidárias, iremos demonstrar, a partir do Legislativo, a
força e a competência da muiher mineira, ao lado dos companheiros homens,
pois está provado que, nos momentos mais importantes da vida polltica do
Estado e do Pals, as mulheres mineiras assumem o seu lugar, indo as ruas e
expressando sua indignaçao e o seu apoio as causas justas. Exemplo disso
foi o ato pCiblico em favor da moratOria do qual participarnos na sexta-feira
passada. Ocorrida no Palãcio da Liberdade, a manifestaçâo teve a presenca
de diversos parlamentares de dez partidos politicos e de liderancas populares
que levaram ao Governador Itamar Franco a sua solidariedade contra o
bloqueio que vem sendo imposto a Minas pelo Governo Federal.
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Governo esse que, tendo a frente Fernando Henrique Cardoso, tern se
especializado em derrubar conquistas soclais. Urn de seus ültimos golpes
atinge diretamente as muiheres trabalhadoras. Trata-se da redução do
salário-rnaternidade, embutida no pacote de ajuste fiscal. 0 beneflcio, que
antes não tinha limitaçaes, contemplava corn o salário integral as
trabalhadoras. Agora, passa a ser lirnitado a R$1.200,00 por mês, durante
120 dias. Urna medida que discrimina a trabalho da mulher, pois a pune no
rnornento em que ela deveria ter assegurados plenamente as seus direitos.

Fernando Henrique tern sido, tarnbérn, a responsável por urna das piores
crises vividas pelo Pals. Crise que atinge nossa soberania quando faz as
rurnos do Brasil serem ditados pelo FMI, ao qual a Governo prontarnente se
submete, chegando ao cUmulo de deixar que as metas ecanâmicas sejarn
anunciadas, em inglés, por urn dirigente da entidade e que a Banco Central
seja dirigido par urn auxiliar direto do mega-especulador George Soros:
indicativos de que será mantida a politica de juros altos - as maiores do
mundo -, que produz fome, desemprego e recessão.

Crise que se agrava neste segundo mandato de FHC, conquistado gracas a
compra de parlamentares para votarern a favor da emenda da reeleiçâo,
produz nirneros impressionantes, corno as apresentados ontem pela CNBB,
que lancau nacionalmente a Campanha da Fraternidade deste ano, tendo
como tema "A Fraternidade e Os Desempregados". NUmeros que apontam a
desemprego recorde e demonstram que a desemprega das mulheres é mais
massivo, mais profundo e mais estrutural do que a dos homens, pois corn o
desaquecimento da econornia, cresce a disputa por pastas de trabalho,
ernpurrando a mulher para fora de seu lugar no mercado. Urn espaco
duramente conquistado, ainda que em muitas casos a mulher seja sacrificada
corn salários inferiores aos pagos aos homens.

Segundo cálculos da CUT, temos hoje 10 rnilhães de desempregados nas
principais regiães metropolitanas. Na Grande BH, dados do DIEESE apantam
que a nümero de desernpregados ultrapassa 300 mil pessoas. Isso significa
que par trás dos nimeros frios das estatisticas, pais e mães de farnilias
sofrern corn a desesperança e estâa feridos em sua dignidade,
irnpossibilitados de garantir para as seus fulhos a pào de cada dia. Sâo
pessoas que despertam em nOs cristãos, a solidariedade, a sede de justica e
a indignacáo diante da ornissâo do Governo Federal.

Sobre a Carnpanha da Fraternidade, oportunamente voltarernos ao tema,
durante sessáo especial, nesta Casa, a qua[ está sendo solicitada pelos
Deputadas Durval Angelo, Miguel Martini e par mim.

Ternos portanta, muitos desafios pela frente. Espero que juntas, possarnos
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todos, homens e mulheres, contribuir através de nossa prática, corn saidas
para este momenta de crise que vive a Pals, e que possamos todos juntos,
urn dia, partilhar de uma sociedade mais justa e igualitária.

Sras. e Srs. Deputadas, Sr. Presidente, que Deus nos abencae e nos
ilumine a todos. Muita obrigada.

0 Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Alberta Bejani.
0 Deputada Alberta Bejani - Sr. Presidente, Srs. Deputados, gastariarnos

de aproveitar esta prirneira apartunidade que ternas de fazer usa da tribuna
da Assembléia Legislativa para colocar aquelas que serào as nossas
principais preocupaçöes no decorrer de nasso mandato.

Em primeira lugar, querernos ressaltar que as questöes saciais serâa
tratadas coma priaritárias. Assirn corno fizernos quando adrninistramos a
Prefeitura Municipal de Juiz de Fora.

Durante nossa gestao, construIrnos 8 creches que se tarnaram rnodelo para
a Governo Federal, sendo atendidas 2 mil crianças, na faixa etária de 3
meses a 3 anas, corn a melhor alimentaçäo que Juiz de Fora já teve. Elas
recebiam atendirnento especializado, oferecendo tranqüilidade e segurança
para que as rnães trabalhadoras pudessem cumprir sua ratina fora do lar.

Outra iniciativa que serviu de exemplo, nâa sO para a Governo Federal, mas
tambérn para rnuitas municipios mineiros, foi a instalaçao do primeiro banco
de leite materna de Minas Gerais. As doadoras recebiam da Prefeitura cestas
básicas e vales-transparte.

Gostaria de dizer que é impartante que eu faca este pronunciarnenta,
fazendo-me canhecer e rnastrando que aqui estarnos para trabalhar.

Também em nossa gestao foi criado a atendimento sócio- jurIdico
municipal, a primeira no Brasil, sendo realizadas mais de 100 consultas par
dia, beneficianda pessoas impassibilitadas de arcar cam esse tipo de onus.

Nâa pademas esquecer ainda a Programa PrO-Criança, que encaminhava
adalescentes carentes para trabalhar em empresas da iniciativa privada,
recebendo urn salário minima mensal, sendo a metade desse valor
depositada em uma caderneta de paupanca, em name do menor; e, ainda, a
isençâo do pagarnenta do IPTU para aposentados e pensionistas que
recebiam ate dais salárias minirnos e meio par mês, medida que visava a
resgatar uma parcela de irnensa divida social que a Pals passui corn essa
faixa etária da papulacão, tao sacrificada atualmente.

Em segundo lugar, pretendemas, nestes quatra anos que estaremas
representando a voz do pavo nesta casa, lutar pelas direitos do funcionalisrno
püblica, uma categoria que, nos ültimas tempos, vem sofrendo corn a falta de
seriedade corn que 6 tratada.
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Pagameritos atrasados, ausências de promocoes e ascensöes na carreira,
falta de investimentos na qualificação profissional, tudo isso somado aos
baixos salários vem transformando o servidor pUbtico em urn profissionat
desestimulado, o bode expiatOrio de todas as crises nacioriais.

Existe urn vetho ditado popular que diz que "o Governo finge que paga e o
ser-vidor finge que trabaiha". Será que essa é realmente a verdadeira situação
do Estado?

o que seria da sociedade sem Os servicos básicos, como os oferecidos
pelos hospitais da rede püblica, pela PotIcia Militar, pelas unidades de ensino
e muitos outros?

Minas possui atuatmente mais de 340 mil servidores pUbticos ativos,
estando que a maioria atuando nesses servicos elernentares. São pessoas
dignas das funcöes que exercem. Para etes é que iremos concentrar os
nossos esforcos. Esforços, faco questão de ressattar, semeihantes aos que
realizamos quando, no final de nosso mandato na Prefeitura Municipal de Juiz
de Fora, entregamos a máquina administrativa totalmente organizada, sem
dIvidas, corn o pagamento do funcionalismo pUblico municipal quitado,
incluindo a bonificação do 130 e as vencimentos do mês de dezembro.

Outro setor que será priorizado durante o meu rnandato é o da saUde. Isso
por acreditar que a melhor bern que ternos é a saüde; sern eta não sornos
nada.

Por isso, representando tegalrnente a nosso povo, temos como obrigacão
executar açöes que visem a promover a saUde da poputaçao. E foi corn essa
mentalidade que transformamos o setor em urn dos três pilares de nossa
administraçao.

ConstruImos 16 pastas de saüde em vários bairros, duas policlinicas corn
atendimento durante 24 horas diárias e reformarnos o Pronto Socorro
Municipal, dotando-o de melhores condiçoes de atendimento, através de
madernizaçao da apareihagem, contratação de novas profissionais e
amptiacâo de teitos.

Adotamos a rnétodo de atendimento do medico de farnitia, priorizamos o
tratamento preventivo. Realizamos a doacao de medicamentos para a
população carente e aplicamos 186 mil doses da vacina contra meningite
meningocócica ern crianças da faixa etária de 3 meses a 14 anos, o que a
época representava a prevencâo de urn possivel surto.

Na educaçâo, a nossa conduta não foi diferente. Aplicamos 43% de toda a
arrecadação do municipio no setor, perfazendo a maior investimento já
realizado em toda a histôria de Juiz de Fora. Urn marco que trouxe muitos
dividendos para as novas geracöes que atualmente já vêrn construindo as
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rumos da nossa cidade.

Na nossa gestão, canseguirnos aumentar de 14 mil para 30 mil o nUmero de
alunos nas satas de aula. Implantarnos pré-escotares em todas as unidades
de ensino e construlmos a Centro de Educaçao de Menores - OEM - corn a
objetivo de fornecer cursos profissionatizantes para as javens carentes.
Construirnos ainda 28 escolas, totalizando 560 novas salas de auta, e
reformamos autras 18, gerando mais 90 satas.

Poderlarnas cantinuar enurnerando rnilhares de açães que realizamos a
frente da Prefeitura de Juiz de For-a, mas acreditamos que a população de
outros rnunicIpias, assirn coma a de Juiz de For-a, que teve a apartunidade de
nos conhecer methor através de nossas acöes, terá condiçoes de presenciar
a nossa atuacão no decorrer destes quatro anos.

Queremos trazer a esta Casa, Sr. Presidente, o debate das grandes
questães nacionais, tais como desernprego, miser-ia, forne, inflaçäo e a
pesada car-ga tributária imposta aos contribuintes. Para isso, queremos urna
parceria corn o Congresso Nacional, através dos nossos Deputados Federais
e Senadores.

Acreditarnos que Minas será urn Estado methor para se viver quanda não
houver rnais criancas fora das salas de aula, nãa faltar atirnento na boca do
pabre e questoes como as relativas a miser-ia, ao desernprego e a fome for-em
resolvidas.

Para a promoção dessas rnudancas, devemos acreditar na enorme for-ca
que nós, politicos, ternos, for-ca esta construida gracas aos inUrner-os votos
recebidos das pessoas que véem em nOs individuos sérias, honestos,
capazes de r-epresentá-las corn honradez e dignidade.

Diz a tradição rnineira que os politicos da terra &ão dotados de enorme
ZI paciência, muito argurnento, bastante diálogo e urn grande sucessa na

conquista de seus interesses.
No entanta, Minas tern-se esquecido urn pouca de sua trajetOria politica.

0 Levantar a voz, sim, rnas corn muita cautela, sern pr-ecipitaçães, visando
0 sempre aa entendimento através do diálogo. Isso não significa cur-var-se

diante de situacoes, rnas sirn demonstrar grandeza e espirito püblica em favor
E de urn povo que sempre lutau peta sua tiberdade.

NOs, rnineiras, não querernos mais acordar sobressaltados corn as
rnanchetes pot Iticas dos principais jornais nacionais. Não nos interessa mais

0 saber quern e a pai do real ou quern tern razão. Precisarnas carninhar corn
passos seguros na direcãa do entendimento nacional. Temos urna enorme
responsabilidade corn a pavo que nos etegeu, representarnos seus tegItirnas

0 	 direitos.
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Queremos, nesta oportunidade, ainda, Sr. Presidente, Srs. Deputados,
agradecer aos 50.762 eleitores que confiararn em nós, não sO Os de outras
regiOes, como também os da zona da Mata e, principairnente, as de Juiz de
Fora, que nos tornaram a Deputado mais votado em urna ünica cidade.
Queremos reafirmar aqui as comprornissos assumidos durante nossa
campanha: de ser a voz incansável do povo. Muito obrigado.

Que Deus ilurnine a mente do Sr. Governador Itarnar Franco e a mente do
Sr. Presidente da Repüblica Fernando Henrique Cardoso, e que essa falta de
consciência, principalmente com o Estado de Minas Gerais, termine o mais
cedo possivel. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rogerio Correa.
• Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, eu queria, em primeiro lugar, desejar que esta legislatura seja
completarnente benéfica para a povo mineiro. Aproveito, agora na Lideranca
do PT nesta Assembléia, para fazer repercutir urn tema que julgo
fundamental: o problerna da renegociacão da divida do Estado corn a União,
feita pelo ex-Governador Eduardo Azeredo. Essa renegociacão tern causado
diversas polémicas tanto do ponto de vista politico como do ponto de vista
econômico. Polémica que Ievau o Governador Itarnar Franco a decretar
rnoratOria, por auséncia de condicoes de pagar essa divida, e que ultrapassou
as lirnites de Minas Gerais, tornando-se hoje, sem sombra de divida, urna
palérnica nacional. São vários as Estados que, sabidamente, nâo tern
condicoes de pagar suas dIvidas, por causa de urna renegaciacão
draconiana, que deixou as Estados sem condiçoes de pagar a pessoal e,
ainda mais, de fazer investimentos.

Foi corn base nesse fato que a Bancada do PT pratacalau, no dia 3 de
fevereiro, urn prajeto de lei para a qual pedirnos a apoio de todos as
Deputados. Esse prajeto dispOe sobre a renegociaçãa do acordo da divida do
Estado de Minas Gerais, autorizada pelas Leis n°s 12.422 e 12.731. Nele,
propornos a revogacão dessas duas leis, que deram condiçoes de o
Governador Eduardo Azeredo fazer a contrato de renegociação da dIvida corn
a União. Ao final do Governo Hélio Garcia, o Estado de Minas Gerais tinha
uma divida de, rnais ou menos, R$6.000.000.000,00. Ao fazer a renegaciacàa
da divida, a Governador Azeredo acumulava, em nome do Estado, uma
dIvida de mais ou menos R$13.000.000.000,00. Haje, essa dIvida já é de
R$22.000.100.000,00. A velocidade do aumento da divida nos impoe 0
questianamento sobre como pagá-la em condiçoes de juros tao altos. E esse
o questionamento que fazemos. E claro que, além da ma administraçãa do
Governo Azeredo, que não conseguiu fazer corn que a arrecadação
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crescesse, também a açãa do Governo Federal, uma acãa nefasta, que
sempre introduziu taxas de juras cada vez maiores, ditadas pelo Fundo
Monetário Internacional, faz corn que essa divida se eleve cada vez mais.
Portanto, urna dIvida que vai se tornando impagãvel, assim coma a dIvida
externa brasileira, cuja renegociaçao a prOprio Governo Federal propOe, mas
sernpre sob os ditames da politica econOrnica do Fundo Monetário
Internacional.

o Governador Itamar Franco teve a solidariedade do PT ao decretar a
moratória, rnas, principaimente, ao alertar o Pals para a necessidade de
mudanças na polItica econômica do Governo Federal. Sem isso, vamos todos
para a buraco, porque não ha coma recuperar a Pals sob recessão,
desemprego, juros altos e, agora, a queda do real, que, na verdade, nãa é
apenas em relaçao ao dólar, mas uma queda literal da moeda, que já ameaca
levar-nos a urn processo inflacionário.

Partanto, concordo corn a Governador Itarnar Franca quanda diz que pouco
vale encantrar-se corn o Presidente da RepUblica, pois este sustenta que,
para calocar as contas no lugar, é precisa arrochar municIpias e Estados.
Tanto as municipias quanto os Estados brasileiros encontrarn-se em situaçãa
de penria, sern capacidade de investirnento e sern condiçoes de pagar seus
funcionários. Seria muita fácil que a Governadar Itamar Franco, ao invés de
ter urn papel de Governador, tivesse urn papel de mera agente da Federacâo
e recebesse as ditames do Fernando Henrique, que, par sua vez, os recebe
do Fundo Monetário Nacional. issa paderia ser fácil, mas as custas de muito
sacrificio. Isso significaria, par exernplo, e é a que o FMI quer, taxar as
inativas, coma se estes fossern culpados pelo romba, pela dIvida externa e
pelos juras; demitir funcionárias e cortar verbas orcamentárias,
evidentemente, da educacao, da saiide, do saneamento básico. Seria fácil
seguir o conselho de urn receituário as custas do sacrificio do nosso povo.
Par isso, a moratOria decretada par Itamar Franca não é apenas uma medida
econômica, mas tern urn caráter politico por chamar a atencaa do Pals para a
necessidade de uma nova polItica econOmica. E necessária, sirn, que sejam
feitas reformas no Brasil. Falo de uma refarma agrária, que caminha a passos
lentos, de urna reforrna urbana, de urna reforrna tributária e fiscal, que divida
rendas, enfim, de uma reforma palItica eleitoral democrática, que faca com
que a participação popular seja efetiva, inclusive corn a arçamento discutido,
a exemplo dos arcarnentos participativos. A partir dal, questionando as juros
da divida externa, possarnos investir nas questOes sociais, e não enfraquecer
o Estado do ponto de vista das suas intervençães saciais. 0 que faz a
Governo Federal é exatarnente a contrário, au seja, fortalecer a Estado no
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aspecto do capital especulativo e financeiro. Este se fortalece, mas nao se
fortalece o crescimento do Pals, da indüstria e da produçâo.

Alérn de apresentar o projeto, estamos apresentando, em norne da
Bancada do PT, o requerimento, para o qual gostarlarnos de contar corn o
apoio dos Deputados, solicitando regime de urgencia para esse projeto de
renegociação da dIvida, projeto este que não tern apenas urn sentido politico,
mas de demonstrar também que o contrato assinado na época, corn duas leis
em vigor, foi feito a custa de muito sacrificio. Hoje ha a impossibilidade desse
pagarnento. Além disso, ele pode abrir uma porta juridica para que o Estado
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Procurador Adjunto do Estado, o próprio contrato, retroagindo a revogacão da
lei àquela época, e mostrando os efeitos nefastos do acordo fIrmado entre o
Governo do Estado e o Governo da União.

Pediria, portanto, o apoio dos Deputados para esse pedido de urgéncia na
apreciação desse projeto. Estiveram reuriidos hoje os Llderes que dão
sustentacão ac, Governo Itamar Franco e a Mesa da Assembtéia. Nessa
reunião, toquei no assunto, e o Governador ficou incentivado, e solicitou as
Lideranças do Governo uma agilizacão no sentido de que esse projeto possa
ser logo aprovado, para que possamos demonstrar, do ponto de vista juridico
e politico, a necessidade de urna renegociacão séria da divida, saindo dos
ditarnes que o Fundo Monetário quer impor ao Governo de Minas.

0 Deputado Amilcar Martins (Em aparte) - Agradeço-Ihe Deputado Rogério
Correia, rnas gostaria de the dizer o seguinte: se V.Exa. insistir em me
chamar de Amilcar Viana, you chamá-lo de Rogérlo Batista.

Gostaria de cumprimentá-lo, quando da sua primeira intervencão nesta
Casa, nOs que fornos colegas na Cãmara dos Vereadores de Belo Horizonte,
mas gostaria de curnprirnentá-lo por urna razão major:

V. Exa. e sua bancada estão se saindo muito bern nesse papel de "neo-
itamaristas". E urn papel novo que o PT está assumindo agora na Casa; é
uma experiência nova para o PT aderir a urn projeto de Governo que parece
bastante difererite da sua proposta. Mas, de qualquer maneira, os
companheiros e rnilitantes do PT estão cumprindo essa nova experiência corn
rnuita gaihardia, no momento em que a popu!ação brasiteira, Governadores
do PT, corno o Zeca que está hoje nos jornais, e cornpanheiros do PMDB do
Governador Itamar Franco não agueritam mais essa pirraca, essa chatice que
virou a questão do Governador corn o Presidente da Reptblica, querendo
disputar espaco na rnidia, numa situação de confronto enfim que não
interessa a Minas Gerais e ao Brasil. E V. Exas. do PT cumprem corn
galhardia esse papel.
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Queria apenas esclarecer algurnas questoes sobre a negociação da dIvida,

que me parecem extremamente importantes para todos os companheiros
Deputados e Deputadas da Casa.

Na verdade, a negociação da divida foi igual para todos Os Estados
brasileiros. As circunstáncias e condicöes de negociacão foram as mesmas,
obedecendo-se rigorosamente o principio de isonomia. E a negociação da
dIvida, corno reconhece o prOprio Governador Itamar Franco, foi favorável,
sirn, aos interesses de Minas Gerais. Ate a negociação da divida, corno V.
Exa. se lembra muito bern, o Governo de Minas Gerais estava pagando juros
de "overnight", juros de niercado que chegaram a 42%. No eritanto, a partir da
negociação, eles retroagiram a de 1996, para 7,5%. SO corn esse fato Os
cofres de Minas Gerais fizeram uma economia de R$5.000.000.000,00.

Gostaria, finalrnente, para ser breve, de lembrar a V. Exa., já que vamos ter
oportunidade de discutir rnuito, ainda, essa questão da negociaçao da divida,
que o Governador Eduardo Azeredo em hipOtese algurna pode ser
responsabilizado por essa divida do Governo de Minas Gerais. Como V. Exa.
sabe, o principal responsável por essa divida foi o Vice-Governador, hoje seu
companheiro, Newton Cardoso, quando Governador de Minas. Ele foi o
responsável por 40% da divida atual do Governo. De maneira alguma o
Governador Eduardo Azeredo pode ser responsabilizado por essa dIvida que
nâo assumiu. Muito obrigado peto aparte.

0 Deputado Rogerio Correia - Obrigado, nobre Deputado Arnitcar Martins,
pelo seu aparte longo. 0 Deputado devia ter-se inscrito, mas, em todo caso,
agradeço o aparte.

Na verdade, o acordo foi ruirn para o conjunto dos Estados e não sornente
para Minas Gerais. E exatamente por isso que vários Governadores de

2 Estado, incluindo alguns de Situação, em retacão ao Fernando Henrique,
propOem-se a fazer uma renegociação. Mesmo os que nào são
Governadores de Oposição questionam a divida feita pelos seus

E antecessores e afirrnam sua incapacidade de pagamento. Em todo momento
0 em que se renem, os Governadores são unãnirnes em pedir uma

renegociacão. Portanto, o Governo Fernando Henrique foi draconiano corn o
conjunto dos Estados e municIpios.

A polItica hoje, Deputados e Deputadas, é muito clara: enxuga-se nos
Estados e rnunicIpios e quebra-se o pacto federativo, no qua] municipios e
Estados tern que ser servis ao Governo central da União, portanto, inexistindo
Federação. E muitos fazem o que fez o Governador Eduardo Azeredo durante
quatro anos, quando saia de pires na mao para pedir esmola ao Governo
Federal e aquiescência para tudo que era feito no Estado, sem a menor
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capacidade de reação. Ele foi ate mais exagerado que outros. 0 Governador
Mario Covas, em algurnas horas, tinha Impetos de reagir as politicas
draconianas de Fernando Henrique. Eduardo Azeredo, não. Sempre foi servil,
absolutamente acomodado a sua atuaçào de sindico de Minas Gerais, e nào
de Governador do Estado.

F é por isso que ele assinou urn contrato que permite a União, ate hoje,
lançar mao de recursos do Estado, tanto recursos de repasse como recursos
próprios, como o ICMS e o IPVA. Portanto, é urn contrato que, no mInimo,
precisa ser revisto, por ser caro ao erário e prejudicial ao Estado de Minas
Gerais.

Gostaria de iniciar esse debate. 0 projeto de lei é uma parte irnportante
desse debate politico que vamos travar aqui. Já que o tempo está esgotado,
peco mais uma vez o apoio do conjunto de Deputados, tanto ao projeto de lei
quanto ao requerimento de hoje, para tratarmos isso em regime de urgéncia.
Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado João Leite.
• Deputado Joào Leite* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

ptblico e imprensa presentes a esta sessão da Assembléla Legislativa,
gostaria de, prirneiramente, dar as boas- vindas a todos os colegas, aos
novos Deputados. São novos Deputados, mas todos reconhecidos e já corn
urn trabalho para a sociedade de Minas Gerais. Quero dar as boas-vindas a
todos. Espero que nesta legislatura possamos dar, juntos, uma grande
contribuicão a sociedade de Minas Gerais. Esse é o meu desejo para essa
nossa legislatura, em que estarernos aqui, juntos.

Nesta tarde, gostaria de começar a tratar de urn assunto, porque penso que
ele não se esgotará hoje; por vários dias ainda, infelizmente, estaremos
acompanhando-o. Temos muitas coisas a tratar, mas infelizmente trataremos
de uma questão muito delicada: os dois contratos assinados pelo DER-MG
corn a BR-Distribuidora.

Gostaria de voltar urn pouco no tempo para dizer que no dia 8/2/99 a
Associacão Brasileira das Empresas Distribuidoras de Asfalto irnpetrou uma
acão questionando os contratos, e fol conseguida liminar pelo Juiz da 5a Vara
da Fazenda Püblica, o MM. Juiz Carlos Barros, suspendendo urn dos
contratos feitos pelo DER corn a BR-Distribuidora. Em 1998, no outro
Governo, o DER firmou urn contrato corn a BR-Distribuidora para
fornecirnento, transporte e aplicacão de asfalto. A mesma açáo denunciou a
irregularidade pela falta de licitacão. 0 Juiz Antonio Sergio dos Santos
suspendeu o contrato por falta de licitacao. 0 Governo, então, cancelou o
contrato e pub!icou o edital de licitacao, prevendo a abertura das proposta no
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dia 8/2/99. No dia 8/1/99, o DER e a BR-Distribuidora assinaram os dois
contratos, urn de fornecirnento de transporte de asfalto e outro de
transferência de tecnologia. 0 DER irnediatarnente cancelou o processo
licitatOrio iniciado no Governo anterior e publicou os dois contratos no dia 27
de janeiro. 0 cancelamento se dá, então, na visão do DER, por motivo de
ordem administrativa.

Ora, a Lei no 8.666, de 1993, sancionada pelo então Presidente Itamar
Franco, a qual veio em muito boa hora, veio para rnoralizar as compras em
Orgãos püblicos. Ern seu art. 57, essa lei prevê a licitacão das cornpras, hoje,
acirna de oito mil e poucos reais. Não podemos nos aprofundar muito nos
contratos, porque são vagos; esperávamos que fossern contratos que
tivessem, de alguma forma, o cuidado de descer a minUcias, mas são
contratos vagos.

Nesses contratos firmados pelo DER corn a BR-Distribuidora, o atual
Presidente da CEMIG, Djalma Morais, assina em nome da BR-Distribuidora.

Existem algumas questaes nesses contratos que nos trazem uma grande
preocupação. 0 contrato trata do transporte e do fornecimento de asfalto e
emulsOes asfálticas. Seu valor é de R$73.850.000,00. Receberei hoje, porque
os advogados vão entrar corn dois mandados de seguranca. Amanhã ou na
prOxirna semana estaremos novamente na tribuna para mostrar os passos do
que está acontecendo. Dois rnandados de segurança serão impetrados hoje.
Já temos os nUrneros do rnesrno contrato feito corn o Estado de São Paulo e
a relaçao dos dois contratos. 0 superfaturamento do valor devido para Minas
Gerais é de 87% em relacao ao valor devido para o Estado de São Paulo.
Além disso, existem outras coisas que nos impressionarn nesse contrato. Por
exernplo, ele trata da contratacao de empresa para transporte dos produtos
de responsabilidade exciusiva dela rnesrna. Segundo ele, a BR-Distribuidora é
responsável pela contrataçào de urna transportadora para fazer esse
transporte; os fretes dos produtos serão fixados e reajustados conforme
tabela do DER-MG em vigor na data do faturamento, considerando os
descontos de 10%; o DER pagará a contratada os precos unitarios
constantes nos anexos; os reajustes para os materials beturninosos terão
indice idéntico ao impacto e a majoraçao das fontes produtoras. Mas quais?
Qual e o Indice? F dólar? Quais os indices que serão praticados? Esse
contrato não trata disso. Ele diz que serão processados pelo DER mediçOes
parciais, quinzenais, corn prazos para pagarnento ate o vigésirno dia
subsequente ao dia da rnediçao; que a rernuneracão pelo atraso de
pagarnento decorrente do fornecimento efetuado será balizada por legislação
especifica e aplicavel ao objeto contratado. Qual legislação especIfica?
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o Deputado Carlos Pimenta (Em aparte) - Inicialmente, gostaria de
cumprimentá-lo pela escoiha do tema. Acho muito importante V. Exa. trazer a
tona urn assunto que já foi amplamente divulgado pela imprensa do Estado,
através dos jornais, mas que ainda näo teve a oportunidade de ser discutido,
pois esta é a primeira reuniâo da Assembléia Legislativa.

Gostaria de sugerir, se V. Exa. permitir, que passássemos a usar uma
prerrogativa que, durarite os quatro anos em que estou aqui como Deputado
Estadual, poucas vezes vi esta Casa ou a Comissâo de Fiscatização
Financeira exercerem; apesar de terem essa prerrogativa, não sabem usa-la -
que é ter qualquer urn de seus rnernbros, da própria comissâo ou delegado,
na abertura de licitacöes, principalmente como testemunha em contrato dessa
natureza.

Justifico a minha proposta, Deputado JOãO Leite, baseado numa cornissão
que o Congresso instituiu so para acompanhar as licitacöes do Governo
Federal. Pergunto: Em que época qualquer urn dos Deputados aqui presente
esteve na abertura das propostas de licitacão pUblica? As coisas acontecern
independenternente da presenca de urn Deputado. E olha que sornos urn
Poder que deve e tern a obrigaçao de fiscalizar as contas do Governo do
Estado. Entâo, gostaria de sugerir que V. Exa. encarninhasse, através de urn
requerimento, ou mantivesse urn contato corn as comissöes permanentes tao
logo elas sejam constituldas, para que a Comissão de Fiscalizaçâo Financeira
possa passar a adotar essa prática, possa estar presente em todas as
aberturas de licitaçoes do Governo do Estado e trazer para si a
responsabilidade de analisar propostas, episOdos dessa natureza,
envolvendo toda a estrutura do Poder Legistativo, para que possamos curnprir
fielmente a nossa obrigacão, que é fiscalizar as contas do Governo do
Estado.

0 Deputado João Leite* - Agradeco a contribuiçao do Deputado Carlos
Pirnenta. Não ha düvida de que merecernos usar a estrutura da Cornissão de
Fiscalizacão Financeira e Orçamentaria, para termos condicöes de conhecer
rnais sobre esses contratos e sobre os que serão firmados no futuro. Esse
contrato é urgente. No dia 8 de janeiro, ele ja estava pronto, dispensada a
licitacao. 0 Deputado fala em licitacão. Esse não tern licitação. Trata-se de
urn contrato para 60 meses, que fere a lei. Estou de posse dessa lei,
sancionada pelo Governador Itamar Franco, a época, Presidente. 0 próprio
Juiz aponta, quando acata a lirninar, uma irregularidade no prazo de vigéricia
do contrato, ou seja, de 60 meses. Ele afirrna que o prazo do contrato fere o
art. 57 da Lei n° 8.666, de licitacães püblicas, que passou a vigorar em 1993.
Essa lei foi iniciativa do então Presidente, Itamar Franco. Esse artigo
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deterrnina que os Governos não podem firmar contratos corn prazo superior a
dotacão orcamentaria. Nem sabemos qual será o orçarnento dos próximos
anos, mas esse contrato já prevê que abocanhará urna parte do orçamento.
Isso é totalmente contra toda a legislação. Então, esse é urn contrato, sem
düvida, lesivo ao Estado de Minas Gerais.

Quero falar, rapidarnente, a respeito do outro contrato. Trata-se do contrato
de convênio de cooperacão para transferéncia de tecnologia, celebrado entre
a Petrobrás, BR-Distribuidora, e o DER-MG. A imprensa tern inforrnado que o
Secretário de Obras disse que a BR Distribuidora é estatal. Isso não e
verdade. Eta é uma empresa de economia rnista, como rnais 23 distribuidoras
de asfalto no Brasil, que precisam fazer parte de uma concorrência. For que
contratar somente a BR Distribuidora, corno foi assinado pelo agora
Presidente da CEMIG, Djalrna Morals.

Corn a maior alegria, concederei urn aparte ao nosso combativo Deputado
Durval Angelo, assim que terrninar de ler os termos desse contrato.

Esse contrato fala em rejuvenescimento do asfalto e de planilhas. 0 DER-
MG compromete-se a assegurar a distribuidora o acompanhamento da
execucão dos servicos referidos. Esse contrato traz muitas obrigacoes ao
DER-MG e a transferência de tecnologia, sem a vinda de urn técnico da BR
Distribuidora para ensinar a sua utilizaçao. 0 mais grave é que se trata de urn
contrato de R$59.215.100,00 e que, pelo mesmo convênio, a Frefeitura de
São Paulo não paga nada, é urn servico gratuito. Minas Gerais pagara
R$59.000.000,00 por essa transferência de tecnologia, que para a Frefeitura
de São Paulo não custa nada. Amanhã, o terei em rnãos, porque, hoje, os
advogados estão dando entrada a urn rnandado de segurança contra o DER-
MG, contra o Governo do Estado de Minas Gerais. Terei em mãos esse
documento da Prefeitura de São Paulo, através do qual eta celebra urn
convénlo gratuitarnente, para a transferéncia de tecnologia, que para nOs
custa R$59.000.000,00. Ora, o valor da conta total que o Estado esta
pagando é de R$133.000.000,00. Para São Paulo, essa transferéncia é
gratuita, mas para nOs custa R$59.000.000,00. 0 Governo Federal reteve
R$88.000.000,00, e estarnos gastando corn esses dois contratos
R$133.000.000,00. Ora, precisarnos de transparência. H6 várias outras
questoes a serem tratadas. Se o Presidente perrnitir, gostaria de conceder urn
aparte ao Deputado Durval Angelo, antes de encerrarmos.

o Deputado Durval Angelo (Em aparte)* - Nobre Deputado, acho que V.
Exa. e a Bancada do PSDB tern razão em propor uma CPI para apurar se
houve irregularidades ou não. Isso faz parte do jogo democratico, apesar de
não termos conseguido no Governo anterior ter as 26 assinaturas para



0

E

162
instalar a CPI da CEMIG. Quero louvar a vigilância, e o prOprio Governador
Itamar Franco afirmou que deseja que a Oposição, nesta Casa, cumpra o seu
papel constitucional e alerte o Governo. SO que V. Exa. deveria, em prirneiro
lugar, fazer um reparo histOrico: toda argumentacão baseada na Lei n° 8.666
é, no mInimo, urna argumentação incoerente da Bancada do PSDB, porque,
quanto a questào do preco, vamos apurar, mas quanto a questão do
processo, da forma corno foi feito, era o mesmo procedimento que o DER-MG
teve durante os quatro anos do Governo anterior. Era uma empresa estatal, a
PETROBRAS, e urn Orgão püblico. E aI se requisitava a compra do asfalto
dessa empresa estatal corn a compreensão de que a Iicitacão era
dispensada. Varnos apresentar os contratos anteriores dos quatro anos do
Governo Azeredo, e V. Exa. poderá perceber que a contradicao está presente
nessa questão.

o Deputado João Leite* - Quero terminar meu pronunciarnento dizendo
que, se ha erro nos contratos anteriores, as pessoas que erraram tern de ser
punidas, independenternente de partido. Havia urn contrato firmado em
Governos passados de dez anos e, como disse no inicio, a partir de
novembro havia urna licitaçao que este Governo cancelou. Então, querernos
transparência.

o Deputado João Batista de Oliveira (Em aparte)* - Sr. Presidente, gostaria
apenas de dizer algumas palavras ao Deputado João Leite.

Nobre Deputado, acornpanhei atentamente o seu pronunciamento e acho
que o papel do Legislativo é esse mesmo, e queria cumprimentá-lo por isso.
Mas, pelo seu pronunciamento, se para a Prefeitura de São Paulo é gratuito e
para Minas Gerais custa R$59.000.000,00, e a BR Distribuidora está nas
mãos do Governo Federal, acho que temos de interpretar isso como mais
uma retaliação do Governo Federal contra o povo de Minas.

o Deputado João Leite* - Sr. Presidente, queria apenas dizer que o contrato
celebrado entre o DER-MG e a BR Distribuidora foi assinado pelo Sr. Djalrna
Morais, que é o Presidente da CEMIG, hoje.

* - Sem revisão do orador.
2a Parte (Ordem do Dia)

1a Fase
Abertura de lnscricoes

o Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta pane, a Presidência
passa 6 2a Parte da reunião, corn a 1a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo as cornunicacOes da Presidência e de Deputados e a
apreciação de pareceres e de requerirnentos. Estão abertas as inscriçOes
para o Grande Expediente da próxima reunião.
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Leitura de Cornunicaçoes

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicaçöes
apresentadas nesta reuniäo pelos Deputados Eduardo Brandão e José Milton
- sua filiação ao PL; Antonio Andrade - sua indicacão para Lider do PMDB;
Rogério Correia - sua indicacão para Lider do PT e do Deputado Adelmo
Carneiro Leão para Vice-LIder; Hely Tarqüinio (2) - sua indicação para LIder
do PSDB e dos Deputados Ailton Vilela e Márcio Kangussu para Vice-LIderes;
Djalrna Diniz (2) - sua filiacão ao PSD, sua indicação para LIder do PSD e do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva para Vice-Lider; Sebastião Navarro Vieira - sua
indicacão para Lider do PFL e do Deputado Paulo Piau para Vice-LIder;
Alencar da Silveira JUnior (2) - sua indicação para LIder do PDT e do
Deputado Marcelo Gonçalves para Vice-Lider; Luiz Fernando - sua indicação
para Lider do PPB e do Deputado Glycon Terra Pinto para Vice-LIder; Olinto
Godinho (2) - sua indicacão para Lider do PTB e do Deputado Christiano
Canédo para Vice-Ljder; Dimas Rodrigues - sua desfiliação do PPB e sua
fihiação ao PMDB; AntOnio Genaro - sua fihiacao ao PSD; e Agostinho Silveira
(2) - sua indicação para LIder do PL e do Deputado Eduardo Brandão para
Vice-Lider (Ciente. Publique-se. COpia a Area de Apoio as CornissOes e as
Liderancas.).

Despacho de Requerimentos
o Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Francisco Rafael em que

solicita a alteraçao de seu nome parlamentar de Francisco Rafael para Chico
Rafael. A Mesa da Assembléia.

Requerimento do Deputado Durval Angelo e outros, em que solicitam a
constituicao de Comissão Parlarnentar de lnquerito para, no prazo de 120
dias, apurar possIveis irregularidades na alienação de 33% das acOes da
CEMIG, a qual, doravante, será denominada Comissão Parlamentar de
lnquerito da CEMIG. A Presidência defere o requerimento, de conformidade
corn o inciso XXV do art. 232 do Regimento Interno.

Requerimento do Deputado Durval Angelo e outros, em que solicitarn a
constituição de Comissão Parlarnentar de Inquerito para, no prazo de 120
dias, apurar possIveis irregularidades na ernissão de carteiras de habilitacão
de motoristas pelo DETRAN-MG, bern como o envolvimento de policiais civis
nas denCincias, a qua[, doravante, será denominada Comissão Parlarnentar
de lnquerito da Carteira de Habilitação. A Presidéncia defere o requerimento,
de conformidade corn o inciso X)(V do art. 232 do Regimento Interno.

Requerirnento do Deputado Washington Rodrigues e outros, em que
solicitarn seja constituida Comissão Parlamentar de Inquerito para, no prazo
de 120 dias, proceder a apuração do desvio dos repasses de contribuicOes
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previdenciárias devidas ao Instituto de Previdência dos Servidores Militares
do Estado de Minas Gerais -IPSM-, tanto as parcelas descontadas dos
segurados quanto as devidas pelo Estado de Minas Gerais, e, ainda, da
correcao na gestão financeira da entidade, especialmente de sua poUtica de
beneficios, a qua[, doravante, será denominada Comissão Parlamentar de
lnquerito do IPSM. A Presidência defere o requerimento, de conformidade
corn o inciso XXV do art. 232 do Regimento Interno.

Questâo de Ordem
o Deputado Carlos Pirnenta - Sr. Presidente, antes que V. Exa. deferisse

requerimento do Deputado Washington Rodrigues, solicitando a criaçâo de
mais uma CPI do IPSEMG, queria alertar que, no final do ano passado,...

o Sr. Presidente - 0 requerimento se refere ao Instituto de Previdéncia dos
Servidores Militares do Estado de Minas Gerais -IPSM-, e nâo ao IPSEMG.

o Deputado Carlos Pimenta - Perfeito. Entâo, sornos favoráveis. Apenas
alertaria para o fato de que, no final do ano passado, fizemos urna CPI do
IPSEMG, que é dos funcionários civis.

o Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Márcio Kangussu, em que
solicita a realizacao de reunião especial destinada a homenagear a fábrica
Mercedes-Benz, localizada no MunicIpio de Juiz de Fora. A Presidência
defere o requerimento, de conformidade corn o inciso XXI do art. 232 do
Regirnento lnterno, e, oportunarnente, fixará data para a referida homenagem.

- A seguir, sâo deferidos, cada urn por sua vez, nos termos do inciso XXXII
do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos Deputados lvo José (2),
solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei Complementar n° 13/95 e do
Projeto de Lei n o 1.836/98; Sebastiâo Navarro Vieira (6), solicitando o
desarquivamento dos Projetos de Lei n°s 1.964, 1.965, 1.979, 2.001 e
2.009/98 e 2.029/99; Bilac Pinto (6), solicitando o desarquivamento dos
Projetos de Lei n°s 1.657, 1.675, 1.849, 1.926, 1.927 e 1.978/98; João Leite
(6), solicitando o desarquivamento dos Projetos de Lei n°s 1.922, 1.985,
1.986, 2.003, 2.004 e 2.005/98; Olinto Godinho, solicitando o
desarquivamento do Projeto de Lei n o 1.808/98; Adelmo Carneiro Leâo (4),
solicitando o desarquivarnento dos Projetos de Lei n°s 1.592/97 e 2.025,
2.026 e 2.027/98.

Votaçao de Requerimentos
o Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Rogério Correia, em que,

nos termos do art. 223, XIX, c/c o art. 273, II, do Regimento Interno, solicita a
atribuição de regime de urgëncia a tramitação do Projeto de Lei n° 19/99, que
dispöe sobre a renegociacäo do acordo da divida do Estado de Minas Gerais
autorizada pelas Leis n°s 12.422, de 1996, e 12.731, de 1997. Em votaçâo, o
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requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (-Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento do Deputado Paulo Piau, em que solicita, na forma
regimental, seja atribuido regime de urgência a tramitação do Projeto de Lei
no 23/99, que altera dispositivo da Lei n° 13.194, de 29/1/99. Os Deputados
que 0 aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Curnpra-se.

Requerimento do Deputado Márcio Cunha e outros, em que, nos termos do
art. 233, XVI, do Regimento Interno, solicitam a convocaçâo dos Secretários
de Estado da Fazenda, Sr. Alexandre de Paula Dupeyrat; do Planejamento,
Sr. Manoel Costa; da Educaçao, Sr. Murilo de Avellar Hingel; e da
Procuradora-Geral do Estado, Sra. Mizabel de Abreu Machado Derzi, para,
em Plenário, prestarem informaçoes, na prOxima semana, sobre a situaçao
financeira do Estado e as medidas adotadas pelo Governo.

O Deputado Márcio Cunha - Sr. Presidente, ilustres Deputados e
Deputadas, em primeiro lugar, faco coro corn os Deputados que hoje se
pronunciaram para dar boas-vindas a todos os colegas e dizer que realmente
a nossa expectativa é que esta legislatura seja proficua e possamos trabalhar
para a melhoria das condiçaes de vida do povo mineiro.

Em primeiro lugar, Sr. Presidente, é desnecessário argumentar e solicitar a
compreensão para a gravidade do momento em que vivemos. Solicitamos o
comparecirnento dos Srs. Secretários para que possarnos atualizar as
inforrnacöes. Acompanhamos a comissão de transiçao e vimos que tInhamos
dificuldade em obter todos os dados a respeito das financas püblicas do
Estado de Minas Gerais. 0 momento é propIcio para que esses Secretários
possam informar a nOs, Deputados, e debater conosco a real situacâo em que

2 se encontram as financas do Estado de Minas Gerais. Por isso, solicito aos
Deputados que aprovem esse nosso requerimento. Falo em meu nome e em
norne dos Deputados João Paulo e José Milton, que juntamente conosco

S subscritam esse documento.
0 	 0 Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.

0 Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, sou favorável a idéia do
Deputado Márcio Cunha de trazer as informacöes importantes e devidas a

0 	 Casa Legislativa.
So gostaria de argumentar e solicitar do Deputado tempo suficiente para

constituir as nossas comissOes permanentes e, nas comissOes, tempo
suficiente para ouvir cada Secretário.

Nâo vejo forma de operacionalizar a vinda de quatro Secretários na próxima
semana, em Plenário, para fazermos essa discussäo e obtermos as
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informaçoes necessárias.
Para que a Casa possa aproveitar mais a vinda dos Secretários, a foro

adequado são as nossas comissães permanentes, onde se encontra a alma
desta Casa. NOs, Deputados, fazemos questão de dar todo o respaldo e toda
a importãncia as comissães permanentes, onde se verifica a discussão plena
dos problemas do Estado de Minas Gerais. Solicito ao Deputado Marcia
Cunha que aguarde a constitulcão das cornissöes. Acredito que na terça-feira,
salvo engano, o Presidente deverá ter em suas mãos a indicacão dos nomes
e a eleicão dos Presidentes e Vice-Presidentes de cada cornissão. Depois
disso, poderemos convidar essas autoridades, náo SO os Secretários citados,
mas também convidar os Secretários da Saüde, de Ciëncia e Tecnologia, da
Cultura e de Agricultura. Al poderemos travar uma discussão ampla, benéfica
e salutar para a Poder Legislativo.

o Deputado Márcio Cunha (Em aparte) - E exatamente para permitir que
todos os Deputados possam participar, ser informados, debater, constituir
juIzo a respeito das questoes vividas que solicitamos que fosse feito em
Plenário.

Argumenta ainda a nobre Deputado Carlos Pimenta que presidiremos uma
das comissOes temáticas desta Casa. Faco um comprornisso corn ele, e
quero crer que todos Os outros Presidentes possam também faze-b, de que
esse assunta será debatido também nas comissOes. Mas é de fundamental
importância, neste momenta, que tenhamos uma real compreensão dos fatos
e da situacão, para que passarnos, todos juntos, irmanados em urn espIrito
hoje comum a todos os Deputados, encontrar, juntamente corn a Governa,
soluçoes para esse grave momenta que vivemos. Nesse sentido é razoável e
pertinente que tal debate seja travado aqui, na Assembléia Legislativa. Cuidei
também, Deputado Carlos Pimenta, para que esse debate fosse lirnitado ao
Plenário da Assembléia.

Concluindo, Sr. Presidente, é evidente que tanto eu quanta as Deputados
João Paulo, José Milton e outros consideramos conveniente que tal debate se
processe dentro deste Plenário, em uma das reuniöes ordinãrias. "Data
venia", todos Os Deputados poderão fazer parte e ser esclarecidos a respeito
dessa situacâO financeiro-econOmica do Estado.

o Sr. Presidente - Em virtude do encaminhamento do Deputado Carlos
Pimenta, pergunto ao Deputado Márcio Cunha se ele aceita essa sugestão ou
se permanece a votacao do seu requerimento.

o Deputado Márcio Cunha - Mantenho meu requerimento.
o Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Paulo Pettersen.
0 Deputado Paulo Pettersen - Parabenizo a Deputado Miguel Martini pela
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lucidez corn que apresentou sua posiçao, e também as Bancadas do PFL e
do PSDB, que, fazendo oposição, estão ajudando a povo rnineira e a Governo
Itarnar Franco. Precisamos de urna oposicão sadia e inteligente, e não de
urna oposição completamente desinformada a respeito dos nUmeros e da
verdadeira situaçâo do Estado.

Urn Deputado da estatura do João Leite, pessoa inteligente, quer instaurar
urna CPI, questionando urn contrato firmado entre a DER-MG e a BR
Distribuidora, subsidiária da Petrobrás. Considero a iniciativa da maior
irnportãncia, pals essa é urna das formas de trazer ao Plenário desta Casa as
informaçoes a que a povo não tern acesso. NOs, parlamentares, ternos
obrigação de levantá-las e de repassá-las a sociedade. Mas, ao mesrno
tempo, vem a Deputado ArnIlcar Martins debitar divida na conta de alguérn
que mal assumiu a Governo... Ora, não estou entendendo rnais nada!

Gostaria, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que qualquer urn de nOs que
suba a tribuna para cobrar da administraçãa a faca corn inteligència e
baseado em informaçOes fidedignas. Isso, certarnente, evitará que se passe
para a saciedade mais dUvidas do que ela já tern.

o que aconteceu cam a contrato do DER-MG corn a BR Distribuidora,
subsidiária da Petrobrás? Par que fol esse a Ultimo ato de Djalrna Morais
naquela ernpresa? Foi porque a DER-MG não tinha crédito de urn centavo.
Deve, atualrnente, R$10.000.000,00 a Petrobrás, e, se não fosse a atual
Presidente da CEMIG, a DER-MG não teria estoque para socorrer as
estradas intransitaveis e esburacadas que a ex-Governador do Estado deixou
de herança, nao para ltamar, mas para a povo deste Estado.

Em carater de urgéncia, ha, sim, embasamento legal para essa estatal fazer
a convénlo sem concorrência. A lei a am para.

Coma vëem, é preciso trazer a esta Casa todas as inforrnaçoes passiveis.
Nao queremos, de maneira alguma, cobrar a que nào é devido. Nãa
queremos deixar de apoiar as Bancadas do PFL e do PSDB em suas
questoes. Particubarrnente, agrada-me a atitude desses parlamentares. E
preciso questianar e fazer oposicãa sadia, mas a que Ihes peco é que se
rnunam de mais informaçães a respeito do que vierem falar neste Plenário.
Acusar é fácib. E preciso, parém, trazer a reabidade para ser discutida entre
todos.

Assini é, caro Deputado Joào Leite, que reafirmo que, se não fosse a Sr.
Djalrna Marais, a DER-MG näa teria uma gata de CL-30, de emulsão e dos
derivados do petrOlea para restaurar e tapar as buracos das estradas
mineiras.

Apraveito a momenta para sugerir aos colegas que facamos uma grande
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corrente para firmar a oposicâo de que tanto precisamos, pois Situacáo e
Oposição, juntas, podern promover o bem-estar de urn povo.

Tenho certeza de que o Governador e os partidos que 0 apóiam se sentiro
eternamerite gratos a oposicao sadia e bem-informada que aqui se
apresentar.

• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Hely Tarquinio.
• Deputado Hely Tarquinio - Gostaria de pedir adiamento de votacao

exatamente baseado nas palavras do nobre Deputado Miguel Martini porque
nesta Casa temos as comissães temáticas organizadas. No momento não
dispomos nern dos nomes dos Deputados que vâo cornpô-las. Elas são
consistentes, fazem urn trabalho de apoio valioso nesta Casa, sendo o fôrurn
inicial, o forum verdadeiro para se iniciar a discussão e travar conhecirnento
do conteüdo de todas as matérias. Ate porque o prOprio Presidente desta
Casa, Deputado Anderson Adauto, também reafirmou que a sua conducão a
Presidência desta Casa atendia inicialmente não a continuidade, mas a
renovacào. E, rnesmo na continuidade, o Presidente anterior sempre deu a
major ënfase, em seus dois mandatos anteriores, para reforçar o trabalho das
comissOes. Não é em Plenário, baseado na lOgica, no raciocinio organizado,
que teremos o melhor fruto e poderemos assimilar da meihor maneira
possIvel a presenca de urn Secretário. E baseado nisso que gostariarnos de
apelar para o Plenário, para as companheiros, para que se desse urn tempo,
a partir de terra-feira, quando conheceremos os parlamentares que compöem
as comissOes temáticas, para, então, numa outra oportunidade, votarmos
esse requerimento do ilustre Deputado Márcio Cunha.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado João Leite.
o Deputado João Leite* - Obrigado, Sr. Presidente. Entendendo esse

processo, muito bern feito na Casa, de valorizacão das comissöes, considero
tarnbém serem o espaco em que devarn ser tratadas essas questöes.
Gostaria de dizer, relativamente a questiiincula levantada pelo Deputado
Paulo Pettersen, que apenas uma delas custa R$59.000.000,00 para Minas
Gerais, e se trata apenas de transferência de tecnologia urna vez que nern
estou me referindo a material. E a outra, que já foi suspensa pelo Juiz,
acatando liminar, custa R$73.000.000,00 para as cofres de Minas Gerais. São
R$73.850.000 para tapar buraco.

* - Sem revisão do orador.
o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Durval Angelo.
o Deputado Durval Angelo* - Sr. Presidente, nada melhor do que urn dia

apOs o outro. 0 fervoroso discurso dos tucanos, que tern a frente do Governo
deste Pals j Sr. Fernando Henrique Cardoso, fazendo esse enorrne bern a
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população, gerando emprego, desenvolvirnento, autonomia e respeito pelos
Estados, é algo realrnente defensável.

Fiquei mais admirado ainda - nada rnelhor que urn dia após o outro, repito -
corn a intervenção do colega e amigo Deputado Miguel Martini, fazendo urn
discurso - e al quero me dirigir aos Deputados novatos - de resgate das
comissOes, dizendo que Ia ocorre o debate importante e não aqui, neste
Plenário. Mas, em dezembro, este mesmo Plenário recebeu o Sr. João
Heraldo, Secretário da Fazenda, para que prestasse alguns esciarecimentos.
Esse procedimento foi possIvel no Governo passado e nâo o é no atual?
Trata-se de uma rande contradiçäo e de urn argumento que nâo se sustenta.
Nós sempre tivemos, Srs. Deputados novatos, corno procedirnento normal,
todas as questoes fundamentais e mais importantes sendo discutidas no
Plenário. 0 Plenário é urn espaço maior de discussâo e está acirna das
cornissOes. E por que não foi indicado esse debate em uma comissão?
Porque não existern cornissöes ainda. A não ser que a Deputado Miguel
Martini, corn toda a revoada de tucanos, não queira ser esclarecido sobre a
verdade do Estado. Será que a povo de Minas Gerais não tern o direito de
saber que, durante as rneses de outubro, novembro e dezembro, o Sr.
Eduardo Azeredo passou a mao no Fundo de Desenvolvimento do Ensino
Fundamental? Será que as Prefeituras do Norte de Minas, do Sr. Carlos
Pirnenta, nao estão preocupadas corn a perda de recursos do FEF par três
meses, as quais foram usados para pagar divida de campanha, Deputado
Carlos Pinienta? Será que as Prefeituras do Norte estão se sentindo bern
representadas e não querern urn esclarecimento sabre para onde foi a
dinheiro da educaçao? Será que também as Prefeituras e as Vereadores
ligados ao Deputado Miguel Martini não querern urn quadro das finanças do
Estado? Por que devernos temer a verdade, as inforrnaçOes, a cIrculo de
discussão? Por qué? Se as Deputados tern uma posiçao contrária, que facam
o contraditOrio em Plenário, que facarn a contraditOrio aos trés Secretários em
Plenário.

Nào entendo isso. Medo do debate? Medo da discussão? Mudou, de
dezernbro passado, do Governo tucano, para janeiro e fevereiro deste ano,
para a Governo do Sr. ltamar Franco? Pelo rnenos a coerência faz bern nâo a
palItica, mas a alma.

* - Sern revisão do orador.
o Sr. Presidente - Vern a Mesa requerirnento do Deputado Hely Tarquinio,

em que solicita o adiarnento da votaçao do requerirnento do Deputado Marcia
Cunha e outros.

0 Deputado Hely TarqUinio - Gostaria de pedir adiamento de votação
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exatamente baseado nas palavras do nobre Deputado Miguel Martini porque
nesta Casa ternos as cornissöes temáticas organizadas. No momento não
dispomos nem dos nomes dos Deputados que vão compô-Ias. Elas são
consistentes, fazem urn trabaiho de apoio valioso nesta Casa, sendo o fOrum
inicial, o forum verdadeiro para se iniciar a discussão e travar conhecimento
do conteüdo de todas as matérias. Ate porque o próprio Presidente desta
Casa, Deputado Anderson Adauto, tambérn reafirrnou que a sua condução a
Presidéncia desta Casa atendia inicialmente não a continuidade, mas a
renovacão. E, mesmo na continuidade, o Presidente anterior sempre deu a
major Onfase, em seus dois mandatos anteriores, para reforçar o trabalho das
comissOes. Não é em Plenário, baseado na l6gica, no raciocInio organizado,
que teremos o meihor fruto e poderemos assimilar da methor maneira
possIvel a presença de urn Secretãrio. E baseado nisso que gostariamos de
apelar para o Plenário, para os companheiros, para que se desse um tempo,
a partir de terra-feira, quando conheceremos os parlarnentares que compOem
as comissöes temáticas, para, então, numa outra oportunidade, votarmos
esse requerimento do ilustre Deputado Márcio Cunha.

o Deputado João Leite* - Obrigado, Sr. Presidente. Entendendo esse
processo, muito bern feito na Casa, de valorizaçao das cornissOes, considero
também serem o espaco em que devam ser tratadas essas questOes.
Gostaria de dizer, relativamente a questiOncula levantada pelo Deputado
Paulo Pettersen, que apenas uma delas custa R$59.000.000,00 para Minas
Gerais, e se trata apenas de transferência de tecnologia uma vez que nem
estou me referindo a material. E a outra, que ja foi suspensa pelo Juiz,
acatando liminar, custa R$73.000.000,00 para os cofres de Minas Gerais. São
R$73.850.000 para tapar buraco.

* - Sem revisão do orador.
o Deputado Márcio Cunha - Com a permissao de V. Exa. e pela arnizade

pessoal que tenho corn o Deputado Martini, poderia deixá-lo pronunciar-se
primeiramente, mas nao o faço, nobre Deputado, porque também quero
aproveitar o ensejo para explicar urna questão do meu requerimento, que -
parece - ficou ininteligIvel.

o rneu requerimento fala da convocacão de trés Secretários e da
Procuradora-Geral do Estado, e não de oito Secretários, corno entendi que V.
Exa. teria dito. Assim, gostaria de esclarecer isso ao Plenário: relacionamos
os Secretários da Fazenda, do Planejamento e da Educacao e a Procuradora-
Geral do Estado. Tat requerimento vem assinado por mim, pelo Deputado
Joào Paulo e pelo Deputado José Milton.

Agora, encaminhando a votação do requerimento do nobre Deputado Hely
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TarquInio, gostaria de dizer o seguinte: nao estou entendendo realmente a
posição, nesta tarde, da Bancada do PSDB nesta Casa. Na verdade, deveria
ter dado esse requerimento para eles assinarem, porque - quero crer -, neste
momento, farão oposição. Eles é que deveriarn estar convocando Os
Secretários para prestar esciarecimentos.

Mas, "data venia", o momento e oportuno. Muitos de nos, que temos fé
pUblica, obviamente, ao nos pronunciarmos em nossas comunidades, nos
municipios que representamos, sornos arguidos sobre uma série de questöes
para as quais não temos a exatidão das respostas. E é nesse sentido que
encaminharnos o requerimento. Foi pensando exatamente no conjunto dos
Srs. Deputados que solicitamos que fosse a Plenário, e näo as ComissOes.

Insisto nisso. Eu, delegado e escoihido pelo meu partido, you presidir uma
das comissOes temáticas. Portanto, para mim é fad!, na comissão que
presidir, convidar alguns dos Secretários ou ate todos. Alias, seria muito mais
fácil, muito mais simples.

Mas fi-lo exatamente pensando no conjunto dos Srs. Deputados. Acho que
a questão ja está posta e agora ja não adianta. Gostaria de insistir em que
não haja o adiarnento dessa discussão e que aprovemos esse requerimento
hoje, porque ele é importante. A Assembléia precisa debater, precisa ter o
conhecimento exato da situacão corn a qual iremos conviver.

o Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Miguel Martini.
o Deputado Miguel Martini* - Sr. Presidente, gostaria de lembrar a todos os

senhores parlamentares que o meu partido é o PSN e a minha intervenção
deu-se muito mais pela preocupaçáo que tenho em fortalecer o Legislativo do
que por questaes partidárias de "A" ou "B". Voto favoravelmente se a
convocaçào for de maneira que urn Secretário, por vez, compareça ao
Plenário, para prestar esclarecimento, porque, assim, será possivel que
façamos a argüição e ele apresente dados e possa ser contestado. Não
concordo em trazermos trés Secretários, como disse muito bern o Deputado
Márcio Cunha, mais a Procuradora do Estado, para, juntos, falarem sobre o
assunto que queremos esciarecer, porque, assim, não haverá esctarecimento
coisissima nenhurna. E contra isso que estou-me colocando, é contra esse
fato, que seria apenas urn fato politico, que esta Casa não pode concordar.
Quanto a argOição pOblica, todas as CPIs que achar que devem ser
instatadas aqui, assinarei. Quem age corretamente não tern o que temer, e,
se ha alguma coisa errada, queremos saber. Não tenho nenhuma
preocupação de estar omitindo ou retardando informaçaes que devam ser
prestadas para a sociedade, mesmo porque o papel desta Casa é 0 de
fiscalizar, e queremos faze-b. Mas, corn quatro pessoas ao mesmo tempo e
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este Plenário corn 77 Deputados, não vamos avançar ern nada, näo vamos
saber nada, vai ser apenas uma briga polItica, e esta Casa näo pode ficar
sendo instrurnento para rixas, pois tern o papel constitucional de fiscalizar, de
obter as informaçöes. Então, deixo muito claro, Deputado Durval Angelo, que
o meu posicionamento e querer esclarecimentos, sim. Se urn por vez vier ao
Plenário, áflmo! 0 que nao aceito é votarmos para virem os quatro de urna sO
vez, porque é urn engodo, é so para sair na rnIdia, e não vamos esclarecer
coisIssima nenhuma. Mas acredito que, na comissâo temática sim,
dependendo da comissâo, corn cinco ou sete partamentares, todos os outros
parlamentares que entenderern do assunto ou tiverem interesse poderäo
participar também, fica urn fOrum rnais especifico, e isso, objetivamente,
renderá para a sociedade informaçOes reais. Esse é o rneu posicionamento.
Entào, rnais urna vez, deixo muito clara: não sou contra, sou a favor. Sou
contrário a que venham quatro, apenas para fazer "mise-en-scène".

* - Sem revisào do orador.
o Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Rogéria Correia.
o Deputado Rogerio Correia - Serei rápido, Sr. Presidente, mesmo porque

precisamos fazer a votação do requerimento. Apenas me estranha a fato de
ser a Bancada do PSDB, que deveria ser a primeira a estar convocando as
Secretários para o debate politico. Acho ate que deverIamos pensar em fazer
outro requerimento, convocando a ex-Governador Eduardo Azeredo; a ex-
Secretário da Fazenda, Joâo Heraldo, e outros, para explicarern a situacãa
ern que deixararn a Estado. E a solucào que, realmente, gostaria de ter.
Estranha-me a fato de as Deputados do PSDB nâo quererem esciarecer esse
fato corn Os atuais governantes. Muito obrigado.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Carlos Pimenta.
o Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, lange de mim querer causar

polemica. Acho que a proposta do Deputada Marcia Cunha é importante, mas
deve ser discutida no fOrum adequado.

Encaminhamos um requerimento nesse tear porque estamos dando tempo
ao Governo. Ate agora, não ha nenhuma acão administrativa. 0 Governo nào
começou efetivamente a seu trabaiho administrativo no Estado. Queremos
saber o que está acontecendo na Secretaria de Administraçaa, queremos
saber sobre as inümeras demissöes que estão acontecendo. Estava
esperando que tivéssemos pela rnenos algurnas candiçoes, que tivéssemos
as comissOes constituidas. Não estamos fugindo ao debate. Eu,
pessoalmente, não tenho nenhurn interesse em tapar a sol corn a peneira.
Nâo participei da adrninistraçãa passada, sernpre exercendo a meu mandato
neste Plenário livremente. Não temas a experiência da opasição, coma a tern
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O Deputada Durval Angelo, hoje mernbro da Mesa. A nossa aposiçäo näo
será tao acirrada quanta a do PT, rnas tranqüila, consciente e vigilante. Alias,
não tenho nem interesse em brigar com a Deputado Durval Angelo, porque
temos a esperança de v6-lo reforçando o time da Oposicão nesta Casa.

Estamos solicitando a adiarnento de votação, para que nós possamos
sentar corn o Deputado Márcio Cunha e explicar-Ihe alguns procedirnentos,
pois parece que ele ainda não se familiarizou corn o Regirnento Interno, corn
Os flOSSOS procedimentos. Queremos, dentro de urna convivéncia
harmoniosa, importante tanto para a Oposiçâo quanta para a Governo,
dialogar. Pediria aos nobres cornpanheiros que dessern urn tempo, parque,
na terça-feira, varnos canstituir as cornissöes. Depais disso, se nâo for o
forum adequado para auvir a Sr. Secretário, poderemos convidá-bos, um por
urn, para debater, discutir, enfim, diabogar. Issa é irnportante para nOs. Não
quisernos fugir ao debate. Não fizemos essa praposta, porque achamos que a
rnomento nâo é adequado. Esperamos que as comissöes permanentes da
Casa sejarn constituidas.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputada Elbe Brandâo.
A Deputada Elbe Brandâa* - Sou favorável a que cada Secretário

carnpareca separadamente, para que realrnente possarnos ter urn debate
rnaduro e cansistente. Agradecernos ao Lider do PT pelo reconhecimenta,
quando ocupou a tribuna e iguabau a Governador a urn sIndico de prédia, que
também tern importante funcao. Ele retarna, agora, respeitando a figura de
urn hornem püblico correta e campanheira nassa, sim.

GostarIarnos que a Secretária do Planejarnento atendesse dais
requerimentos encaminhados par nOs, solicitanda ao Presidente em exercicia,
que é norte-mineira, que também aqui venha, trazenda urn rebatOrio da
situaçaa real da seca no Norte de Minas Gerais, que estã levando muitos
rnineiras a uma situaçao depborável, pois ternos urna tiltima parcela da Frente
Pradutiva de Trabaiho que nâa foi paga. Lembro a esta Casa que cada regiao
tern as seus prablemas, mas essa questào para a Norte de Minas é de
sobrevivência da nassa gente. Enquanta a Sr. Governador Itamar Franca e a
Presidente da RepUblica, Fernado Henrique Cardoso, não se entendem, nôs,
numa acão efetiva desta Casa, devemos buscar urn esfarça caletivo. Faco,
ainda, urn chamarnento suprapartidária, para que possarnos encaminhar
oficia ao Sr. Presidente da Repblica, aos Ministérios e a nossa bancada
federal, a fim de que voltem corn as frentes produtivas de trabaiho no Norte
de Minas. Convidaria, neste rnornento, a nossa companheira Durval Angela e
as autras Deputadas do PT, que defendern a reforrna agrária e as reformas
saciais e lutarn contra a rniséria e a pobreza, para que, juntarnente cam tadas
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os Deputados do Node de Minas, observemos a nossa realidade, que é tao
caótica quanto a reandade financeira do Estado. E preciso que, nesta
oportunidade, suplantem-se as questöes pessoais do Governador e do
Presidente da RepUblica, para que sejam implementadas politicas püblicas
soclais para o Node de Minas, para que aquela região possa se sentir, no
minimo, digna.

NOs, representantes dessa rego nesta Assembléia, podemos agora, numa
cornpreensão suprapartidária, devolver a nossa gente uma condicâo minima
de vida. E näo em cima de xingamentos e pirraças do passado. Neste
mornento, o que esta Deputada pode fazer é participar dessa discussão. Mas,
quando a questão diz respeito ao Node de Minas, Deputado José Braga,
junto corn V. Exa., corn o Deputado Carlos Pimenta e tantos outros, podemos
lutar em defesa da gente da nossa regiao.

* - Sem revisâo do orador.
• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Paulo Pettersen.
• Deputado Paulo Pettersen - Muito bern, Sr. Presidente. 0 seu

escarecimento é muito oportuno para que os parlamentares possam tomar
conhecimento daquilo que está ocorrendo aqui.

Sr. Presidente, volto ao problema do DER-MG. Gostaria de dizer ao
brilhante e atuante Deputado João Leite, por quern temos grande admiração,
que, quando urn órgâo do Governo como o DER-MG faz urn convênio da
ordem de setenta e poucos rnilhöes, que fossem cern rnilhöes... 0 que não
pode é o Deputado assumir o rnicrofone e deixar passar para a sociedade
falas confusas. Na realidade, Deputado Joâo Leite, nem o DNER nem o
Estado tern depósito suficiente para depositar todo esse material beturninoso.
Esse contrato é durante urn perlodo de urn ano, dois ou durante o rnandato
do Governador, entendeu?

A medida que o DER-MG for necessitando desse material para tapar
buracos, para fazer inclinaçäo, asfalto novo ou qualquer tipo de recuperação,
usará esse material de acordo corn a sua necessidade. Agora, V. Exa. vern
aqul e passa para a sociedade que o DER-MG fez urn convênio de setenta e
tantos milhöes de reals e pergunta corno é que ele vai usar todo esse prod uto
para a recuperação de estradas?

o Sr. Presidente - Peço a V. Exa. que se atenha ao assunto que está sendo
discutido.

o Deputado Paulo Pettersen - Quero evitar que a opiniäo püblica seja
confundida ou rnal informada por parlarnentares da envergadura do Deputado
João Leite.

Sr. Presidente, estou assistindo aqui ao rnesrno filme que vi na Cornissâo
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EconOrnica do Senado. Os Senadores de muitos partidos solicitararn que o
Governador Itarnar Franco là fosse para expor a situação de Minas. Entäo, Sr.
Presidente, isso foi feito pela prirneira vez. E foi feito pela segunda, Sr.
Presidente, e todos nós lamentavelrnente vimos o Sr. Fernando Henrique
Cardoso rnonitorando aquela Comissão, da quaf o nosso ilustre Senador
Francelino Pereira faz parte.

o Sr. Presidente - A Presidência larnenta interromper V. Exa., mas, por
força do Regimento Interno, está esgotado o seu prazo para esta fase. Isso
posto, darnos por encerrada essa discussäo.

o Deputado Paulo Pettersen - Para concluir, Sr. Presidente, o que estarnos
vendo aqui é uma coisa que ja não entendo.

NOs, do nosso Estado, votarrnos qualquer requerirnento contra esse
requerimento para trazer urn Secretário de Estado para...

o Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta fase, fica prejudicado
o requerimento de adiamento de votaçào do Deputado Hely Tarquinio e fica
adiada para a próxima reunião a votaçao do requerimento do Deputado
Márcio Cunha.

QuestOes de Ordern
o Deputado Alencar da Silveira Jtinior - Salvo engano, V. Exa. poderia

estender esse prazo para a votaçao e a discussâo?
o Sr. Presidente - 0 Regirnento Interno não permite.
o Deputado Alencar da Silveira Jinior - Apenas completando, Sr.

Presidente, quero dizer que fico muito satisfeito de ver que no prirneiro dia
desta Casa está havendo urn debate acirrado. Fico muito satisfeito quando
lembro que criei a TV do Legislativo e que hoje podernos rnostrar para Minas
Gerais os debates desta Casa.

0 Deputado Rogério Correia diz, nesta Casa, que está achando estranho
que o PSDB não queira ver os Secretários de Estado aqui para
esclarecimentos. Essa estranheza nao é rninha. Quero lembrar ao Deputado
Rogerio Correia, que e novato aqul, que o PSDB, na tltirna legislatura,
também näo gostava de ver os Secretários aqui.

Para completar, o Vereador Márcio Cunha foi urn excelente Vereador em
Belo Horizonte. 0 nobre Deputado Márcio Cunha sO vai perder a embocadura
de Vereador no rnInirno corn uns seis meses. V. Exa. foi Vereador atuante
durante 16 anos na Cämara Municipal de Belo Horizonte, e tive a satisfacäo
de ser colega de V. Exa. corn quern, durante urn longo prazo, compartilhei
essa preocupaçâo. Comentava corn o Deputado Carlos Pirnenta que nós, que
já fomos Vereadores ha rnuito, aI, sim, é que perdemos. Mas, quando
chegamos aqui, ainda temos saudades da Câmara Municipal. Muito obrigado,



rAl
176

Sr. Presidente.
o Deputado Márcio Cunha - Muito embora o prazo regimental não

possibilite uma finalizaçâo dessa questâo, parece-me que, a partir de
conversas que tive, em primeiro lugar, corn os Deputados Joâo Paulo e José
Milton, e também corn os Deputados da base do Governo e corn os da
Oposição, chegamos a urn denominador cornum, que acho satisfatOrio.
Acataremos a sugestâo, apresentada pelos nobres Deputados Martini,
Pimenta, Tarquinio e outros, de ouvir os Secretários, urn de cada vez.
Apresentamos urna ernenda ao nosso requerirnento, na próxirna reunião, ern
comurn acordo corn os nobres Deputados. Acho que essa questão ficará
solucionada dessa forma.

2' Fase
o Sr. Presidente - Esgotado o tempo destinado a P Fase, a Presidéncia

passa a Fase da Ordern do Dia, corn a discussão e a votaçao da rnatéria
constante na pauta. Vern a Mesa requerimento do Deputado Hely Tarqulnio,
em que solicita a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno, para, da tribuna,
tratar de assunto relevante e urgente. A Presidéncia defere o requerirnento e
fixa ao orador o prazo de 15 minutos para o seu pronunciamento.

o Deputado Hely Tarquinio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, venho a esta tribuna para agradecer de pUblico e de coracão ao
povo do Alto Paranalba, Patos de Minas e cidades coirmâs, especialmente
meus amigos, clientes e eleitores, por me distinguirarn corn seu voto, para ser
seu representante pela terceira vez, nesta Casa. Agradeço, também, o voto
de confiança dos companheiros Deputados que me escoiheram LIder da
Bancada do PSDB. Ao mesmo tempo, desejo boas-vindas aos novos
Deputados eleitos das diversas regiöes de Minas Gerais, para a 14a
Legislatura. Quero, também, expressar o reconhecimento do Poder
Legislativo e do PSDB de Minas Gerais aos Deputados que estào-nos
deixando. A eles, urn abraço fraternal e a nossa gratidâo pela contribuição e
pelo trabalho proflcuo que realizaram pelos mineiros. Que Deus ilumine os
caminhos deles.

Nao poderia deixar de saudar e reconhecer, a importância do trabalho de
alto nIvel, criativo e de apoio realizado pelo quadro de funcionários desta
Casa, junto aos Deputados, nos diversos departamentos, sendo, para nOs,
motivo de orgulho, porque e modelo em relacão aos outros Estados da
Federacao.

Quero ressaltar o trabaiho da imprensa, que comunica tudo o que aqul
acontece, de forma isenta e ética.

A partir de hoje, inicia-se uma nova caminhada. 0 PSDB terá a missào de
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representar, pensar, sentir e agir como oposicão responsável nesta Casa. A
oposiçào é uma das vigas mestras da democracia. Por seu vigor, pode-se
avaliar a saUde das instituiçoes, sacide alimentada pelo debate franco e leal,
que chama a razão os governantes, contribui para a correção de rumos nas
administracoes e serve de antIdoto a embriaguez do poder.

Feliz é o Estado cujo governo encontra criticos responsáveis, corn ãnimo
bastante para denunciar os erros e propor alternativas. Nele a tirania não
deitará raizes. Por isso, companheiros do PSDB e colegas da Maioria, é, ao
mesrno tempo, grave e honrosa a missäo que nos espera nesta legislatura.
Para bern exercé-la, temos que nos despir das paixöes e vaidades pessoais,
colocando o bern da gente mineira em prirneiro lugar. 0 momento dificil que o
Pals atravessa pede, sobretudo, equillbrio e coragem no exercicio de uma
oposiçâo responsável, imune a qualquer tentativa interna e externa de ruptura
da unidade do Poder Legislativo, capaz de contribuir para a busca de
solucoes viáveis e compatIveis corn os lirnites impostos pela angustiante
realidade mundial deste fim de século.

A intransigéncia é apanágio dos ditadores. So eles fecharn logo as portas
ao diálogo, partindo céleres para o confronto, na convicção de que detém 0
monopólio da verdade. Agem como o montanhés solitário, que, julgando ser o
universo apenas aquilo que a vista alcança, recusa-se a enxergar além dos
horizontes, isolando-se em seu pequeno mundo.

Meus nobres pares: este Legislativo construiu uma história a altura do
espIrito libertario de Minas. Nem mesmo a forca bruta, nos tempos em que a
nuvem autoritária pesava sobre a Naçao brasileira, conseguiu fazer corn que
o parlamento mineiro ficasse de joelhos. Aqui sernpre se cultivaram a
tolerância e o diálogo, sem ameaças e retaliaçOes. Essa filosofia que busca o
entendimento sem anular as diferenças tern uma traduçâo concreta,
perpetuada em vOrios de nossos Regimentos Internos. 0 texto vigente, por
exemplo, estatui que a composição da Mesa da Assembléia atenderá, tanto
quanto possIvel, a representaçao proporcional dos partidos corn assento na
Casa. 0 episOdio da Oltima eleiçao da Mesa quebrou nossa tradicâo de
independéncia e unidade, fazendo corn que esta instituiçâo se dobrasse
frente as exigéncias do Executivo. Houve, de forma inusitada, clara
interferência do Palacio da Liberdade, interferência inaceitável, pois fere o
princlpio constitucional da harmonia, que deve prevalecer nas relaçOes entre
os trés Poderes.

Além de ficar como nOdoa na memOria deste Legislativo, o fato tampouco
engrandece o curriculo do Governador Itamar Franco. Foi, nobres pares, uma
vitória de Pirro. Custa acreditar que um homem que lutou na resisténcia
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contra o avanço do autoritarismo, participou do processo de
redemocratização do Pals, ilustrou o nome de Minas no Congresso Nacional
e ocupou a mais alta magistratura nacional tenha sido capaz de urn gesto de
autocracia próprio dos monarcas. Sern düvida, tal atitude contradiz o espIrito
que ate hoje inspirou a brilhante trajetória de urn homem piblico que era
candidato a urn lugar ao lado dos grandes estadistas das Minas Gerais.
Enfraquecer e dividir o parlamento são propOsitos incompativeis corn urn
espirito verdadeiramente dernocrático.

Vamo-nos unir corn o espirito desarmado. JuIzo, senhores; é isso que o
momento exige. 0 sagrado principio da independência entre os trés Poderes
não pode ser sacrificado no altar das vaidades e dos ressentimentos
pessoais. A Assembléia de Minas Gerais não deve sofrer as conseqüèncias
do confronto entre o Governador do Estado e o Palácio do Planalto. A hora é
de serenidade. Esperamos, sincerarnente, que o bom-senso volte a
prevalecer entre estas montanhas.

0 Brasilatravessa, talvez, a crise mais grave que já experirnentarnos.
Gracas a uma conjuntura externa adversa, que levou a economia asiática e a
russa a bancarrota, instalou-se, no mercado internacional, a falta de confiança
nos paises emergentes, que se virarn, de repente, diante da fuga ern massa
de capitals. Nas mesrnas circunsténcias, várias naçöes socobraram. Ern
algumas, instalou-se a anarquia e a guerra civil. Nosso Pals é rnuito grande
para sucumbir a tais circunstãncias. Entretanto, Sr. Presidente, Srs.
Deputados, para que a nau não vá a pique, são necessárias medidas
herOicas. Precisamos de lideres que tenham grandeza suficiente para
renunciar ao verbo fácil da demagogia e coragem para conduzir o Brasil ao
porto seguro da estabilidade econôrnica.

A comunidade econômica internacional tern suas leis prOprias. lgnorá-las é
querer revogar, por decreto, a lei da gravidade. Quern tentar faz6-lo será alvo
de chacota por pane das pessoas equilibradas. No entanto, é necessário
prevalecer o espirito nacional de coibir a ganãncia espoliativa, diminuindo as
difereriças entre ricos e pobres, no esforço de que as oportunidades sejam
oferecidas a todos.

Minas Gerais tern que assurnir o bugar que sempre Ihe coube no contexto
politico brasileiro. Em vez de obstácubo a superação da crise que ameaça a
Nação, temos que liderar o esforco para reconstruir sua econornia. Não
podemos deixar que outros Estados saiam na frente, dando-nos exernplo de
açâo, austeridade, trabalho em prol da salvação do Pals, mediante propostas
e projetos exeqüiveis. Desejamos, de todo o coração, que as virtudes da
responsabilidade, do entendimento e da prudéncia, que são caracteristicas da
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indole mineira, voltem a imperar nestas montanhas. De nossa parte,
estarernos sempre atentos para despertá-las, exercendo, corn diligéncia e
entusiasmo, o papel que nos cabe, neste momento, de oposicão responsável.
Para essa missäo, contarnos, desde agora, corn a valiosa parceria do PFL.
Pretendernos trabaihar respeitando a unidade do Poder Legislativo, para fazer
triunfar a vontade da rnaioria do povo de Minas Gerais.

No recesso do carnaval, enquanto grande parte do povo brasileiro optou
pela diversão e pelo descanso, acreditamos que o Presidente Fernando
Henrique e o Governador Itarnar Franco, conscientes de sua
responsabilidade, tenham refletido seriamente sobre suas divergéncias. Nurn
cenário de incertezas, quando a sociedade já demonstra sinais de inquietude,
é preciso apostar no diálogo, no consenso e na união nacional. Sr.
Governador Itamar Franco, esperamos que V. Exa. não declare moratória a
razão e ao entendimento. Muito obrigado.

0 Deputado João Leite (Em aparte)* - Gostaria de tornar pCiblica a rninha
satisfação, como integrante da Bancada do PSDB, em ter V. Exa., nobre
Deputado Hely Tarqülnio, como Lider. Para mirn é urna alegria rnuito grande,
dada a trajetOria de seriedade de V. Exa. na potitica, o que so vem
engrandecer a nossa Bancada.

Quero concordar também corn o discurso que V. Exa. faz nesta tribuna,
mostrando a incoerência que se deu na votacão para a Mesa da Assembléia.
A presenca do Governador Itamar Franco, a nota oficial tirando da eleicão
para a Mesa urn partido escolhido diretamente pela populacao de Minas
Gerais foi uma violência contra o parbamento, uma violència contra urn Poder
autônomo, uma violéncia muito grande contra todos nOs. Quero concordar
corn V. Exa. em que isso é inaceitável. E corn muita alegria que ternos V. Exa.
como LIder.

0 Deputado Hely Tarqulnio - Agradeço o aparte do ilustre Deputado João
Leite, principalmente vindo de urn parlamentar da estatura de S. Exa.
Queremos dizer que essa conduta de oposição responsável é para compor o
leque no parlamento corn espirito dialético. Ser humano, ser politico é ser
dialético. Esperamos que o Governador entenda esse lado politico.

0 Deputado Amilcar Martins (Em aparte) - Meu caro Deputado Hely
Tarqüinio, gostaria de cumprimentá-lo pelo primeiro dos rnuitos
pronunciamentos que fará nesta Casa corno Lider do meu partido, como Lider
da Bancada do PSDB nesta Casa. Eu, que já estava extremamente feliz em
ter V. Exa. como Lider, agora, corn esse pronunciamento, vejo rnais uma
razão para justificar essa decisão sábia da Bancada do PSDB de escolhê-lo
como Lider num momento extremamente dificil para Minas Gerais,
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especialmente para a Assembléia Legislativa, que foi vergonhosamente
desrespetada e atacada pelo Governador Itamar Franco. Quero dizer a V.
Exa. que, corn a combinaçâo de sua seremdade e firmeza, estaremos unidos,
sob a sua lideranca, exercendo a nossa função e o dever que nos cabe na
democracia, que é estabelecer o contraditOrio, fiscalizar o Poder Executivo,
apontar erros e apontar novos rumos para a vida politica, econômica e social
de Minas Gerais. V. Exa. tern toda a razão quando disse que a Assembléia
Legislativa foi gravemente agredida no dia da instalacão da 14a Legislatura.
Pela primeira vez na histOria politica de Minas Gerais, urn Governador tern o
desplante de emitir uma nota ofical para intervir na forma como os Deputados
devem se comportar nesta Casa, quem deve ou não participar corno membro
da Mesa da Assembléla Legislativa, quebrando, mesrno, a tradiçâo desta
Casa de que as principals bancadas, as principals forcas politicas participem
de forma ecurnënica e consensual na direcâo dos trabalhos desta Casa.

Essa agressão, podemos cobra-la de todos os nossos companheiros, e
aproveito a oportunidade para dizer uma palavra de respeito a todos os
Deputados da Assembléla Legislativa, a todos os meus companheiros.
Estarernos aqui defendendo os interesses superiores de Minas Gerais. Ao
mesmo tempo, de urna maneira fraternal podemos cobrar, começando pelo
Presidente desta Casa, que está ausente desta reunião, mas que tern urn
compromisso corn a Assernbléia Legislativa e corn todos os Deputados,
porque, inclusive, ele teve a coragern de ser o porta-voz dessa nota oficial,
em que o Governador nos agride de mode, desrespeita a cada urn de nOs,
nurn gesto de autoritarismo jamais visto, a não ser nos tempos negros da
ditadura militar em nosso Pals, em que eu fui para a linha de frente e paguel
as conseqüências de enfrentar o autoritarismo, de enfrentar a ditadura no
Brasil. E o Governador Itamar Franco teve a coragem, o desplante, o
desrespeito de ofender a todos nós, dizendo de que forma a Assembléia
Legislativa deveria agir. Não vamos aceitar essa interferência. E urn novo
trabaiho que temos. Esse é o cornprornisso pUblico que assurnimos corn o
povo de Minas Gerais. 0 Governador Itamar Franco tern de aprender a
conviver corn os outros Poderes. Infelizmente, em urn rnês apenas, ha tanta
coisa a ser denunciada, tanta coisa errada tanta coisa equivocada, tanto
crime que se comete contra o Estado de Minas Gerais. Isso apenas em urn
mês de Governo, e podernos imaginar se o povo de Minas Gerais vai
aguentar 48 meses de desmandos desse homem, que, num devaneio, se
compara a Tiradentes. Ele nào tern biografia, não tern estatura para se
comparar a Tiradentes, no máximo a Silvérlo dos Reis, porque está traindo o
povo de Minas Gerais, porque está perseguindo funcionários pUblicos
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honrados, funcionários ptbIicos que exercem funçoes técnicas, tudo por
questães polIticas, e esse é nosso compromisso corn o povo de Minas
Gerais. Estaremos, neste Plenário e desta tribuna, defendendo Os interesses
de Minas Gerais, os interesses superiores, contra o interesse de quern quer
que seja, sobretudo contra o desse pequeno ditador, desse homem de
estatura menor: o Governador Itamar Franco.

Questães de Ordem
0 Deputado Carlos Pimenta - Queria interromper nosso LIder o Deputado

Hely Tarquinio, para tentar acertar corn a Mesa, que respeitamos muito,
essas questöes de uso da palavra por parte de Lideranças. Embora o
Regirnento lnterno perrnita ao Presidente estipular o horário determinado para
que cada Deputado faca uso da palavra, é praxe e sempre foi tradiçao nesta
Casa, termos a palavra das Liderancas num prazo superior a 30 rninutos.
Assim, peco a V. Exa. que prorrogue o prazo, para que possamos participar
do aparte e possamos chegar a urn acordo, de maneira que todas as
Lideranças tenharn tempo suficiente para fazer cornunicaçöes dessa
natureza, de tarnanha importância. Muito obrigado.

o Sr. Presidente - Informo a V. Exa. que a Presidéncia ao deferir
requerimento, fixou o prazo do orador em 15 minutos, porque foi previamente
combinado corn ele, e, também, porque ha outros oradores que desejavam
usar o mesmo tempo. 0 Deputado Hely Tarqulnio já havia encerrado o seu
discurso quando concedeu o aparte.

o Deputado Carlos Pimenta - Entâo, solicito a V. Exa. que nos permita
participar, rapidamente, deste aparte, porque é uma tomada de posicâo
importante para todos nós.

o Sr. Presidente - Todos podem inscrever-se para a 3a Parte da Ordem do
Dia.

3a Parte
o Sr. Presidente (Deputado Ivo José) - Esgotada a matéria destinada a 2

Fase da Ordem do Dia, a Presidéncia passa 6 3a Parte da reuniâo, destinada
a cornunicaçöes e a pronunciamentos de oradores inscritos.

Leitura de Comunicaçöes
- A seguir, o Sr. Presidente d6 ciência ao Plenário das comunicaçães

apresentadas nesta reunião pelos Deputados Alencar da Silveira JUnior e
Eduardo Brandão - falecimento do Sr. José Furtado Leite, em Ribeirão das
Neves; e Antonio JUlio - falecimento do Sr. Edward Moreira Xavier, em Pará
de Minas (Ciente. Oficie-se.).

Oradores Inscritos
0 Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Edson Rezende.
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o Deputado Edson Rezende - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,

gostaria de iniciar minhas atividades como Deputado mineiro, na 141
Legislatura, propondo uma ref]exào acerca do significado da crise em que se
encontra o Pals e seus reflexos sobre nosso Estado.

Para os chineses, o anagrama da palavra crise pode traduzir-se em riscos e
possibilidades. Tat compreensão pode servir para, ao reconhecermos a
ambigüidade do momento, procurarmos encontrar saldas no emaranhado dos
fatos complexos colocados pela turbulência econômica.

A lógica neoliberal conseguiu operar modificacöes significativas na
organização do trabaiho e no aprofundamento das desigualdades sociais em
funcáo dos esforcos para desmantelar o Estado, com prejuIzos visiveis aos
serviços prestados a populacão e a privatizacào sem critério de setores
estratégicos da economia.

A f]exibilizacão do trabaiho, a partir dos novos modelos gerenclais e da
utilizaçào de tecnologias avançadas, resultou em desemprego estrutural e em
uma visIvel reducào de direitos. 0 aumento do contingente de
desempregados, os que sobrevivem no setor informal, a populacao cada vez
mais numerosa que vive crônica situacão de risco social desmentem a versão
moderna da civilizacao do mercado, aproximando-nos dos que,
despossuidos, engrossam a parte exciulda do mundo onde novas e
impressionantes formas de pobreza se revelam.

Nesse cenário, o discurso dominante, que associa o Estado ao atraso e ao
clientelismo, de um lado, e, de outro, a modernidade e o mercado, precisa ser
repensado, pois produziu uma retacao invertida e perversa, em que a
auséncia de direitos da maloria mantém-se a custa dos privilégios de uma
minoria que faz dos seus interesses privados a referência para a sua acão na
cena pibIica.

A cidadania, como prioridade, significa, para nós, a saida do labirinto
formado pela lOgica privada do mercado, que nos faz crer na inevitabilidade
dos processos econömicos como ordenadores do mundo, onde se perpetua a
exclusão e a submissão as necessidades da sobrevivência.

Ao colocar os interesses do povo de Minas Gerais como referência na
conducâo da sua politica, o Governador Itamar Franco acessou urna das
dimensães da crise nacional: a dimensão das possibilidades do diálogo em
busca de alternativas aos problemas vividos pelos Estados e municIpios, que
hoje se debatem em dIvidas e dificuldades financeiras de toda a ordem.

Como conseqüência, seu gesto inaugurou uma nova agenda politica,
apesar de ter desgostado o comando neoliberal e os gerentes internacionais,
que manuseiam os nimeros de nossa economia. Nessa agenda, o pacto
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federativo entre os Estados foi necessariarnente colocado, após os anos de
decretos, medidas provisOrias e emendas constitucionais, que
descaracterizaram a Constituiçao de 1988, desvalorizaram o Legislativo
nacional e obrigaram os Estados e municIpios a conviver com redução de
recursos e aumento de responsabilidade petos serviços prestados a
populacao.

0 projeto de Fernando Henrique Cardoso, submisso ao grande capital
financeiro, revelou-se mais claramente adaptável ao jogo de forças
internacionais ao submeter as necessidades na educacao, na saUde e demais
direitos sociais as metas e aos objetivos do mercado.

Para garantir o pagamento dos juros da dIvida externa e subsidiar o capital
especulativo, o discurso oficial transformou serviços sociais em deficit pUblico
e adotou politicas monitoradas pelo Banco Mundial e pelo FMI, enquanto
sucateava os serviços de forma indiscriminada.

Nesse cenário, encontra-se a educaçâo, após a nova legislaçao
educacional, claramente inspirada pelo modelo neoliberal. Refletindo o
alarmante retrato social de exclusão e aumento da pobreza, o quadro
educacional brasileiro debate-se em uma crise crãnica, como atestam os
nUmeros da repeténcia (35% no 10 grau e 32% no 2° grau, em 1992, segundo
dados do IBGE), os 20 milhöes de analfabetos, os 70 milhOes de analfabetos
funcionais, o que coloca nosso Pals em urn dos piores lugares no mundo em
situaçâo escolar.

A aplicaçao da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a
LDB, a reforma na Constituiçao através da Emenda n° 14, a aprovaçâo da Lei
n° 9.424, de 1996, que instituiu o Fundo de Manutençao e Desenvolvimento
do Ensino Fundamental e de Valorizaçâo do Magistério, além das legislaçães
estaduais, através de decretos e resoluçoes dos governos, tern causado uma
série de transtornos a populaçâo, especialmente afetada corn medidas que
näo tern em mira a questao educacional, e sim a implementaçäo do projeto
politico neoliberal.

A exemplo do Fundo de Estabilizaçao Fiscal, que permite a Uniäo reter 20%
dos recursos dos Estados, e da Lei Kandir, que afeta o recolhimento do ICMS
dos municipios e Estados exportadores, a Lei do FUNDEF também retém
15% das receitas transferidas dos Estados e municIpios, forçando-os a
adequar sua rede escolar as novas exigências legais. Apesar disso, o Fundo
considera razoável o valor por aluno/ano de R$ 300,00 aproxi madam ente,
calculados não no resultado da razâo entre arrecadaçâo e matrIculas
efetuadas, mas a partir de valores hipotéticos. 0 FUNDEF, portanto, näo
significou dinheiro novo na educaçâo nem salários justos para professores e
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atendimento de qualidade ao educando.
Tratando de forma desigual os diversos nIveis de ensino, o Fundo

aprofunda a prioridade ao ensino fundamental, em detrimento da educaçâo
infantil e do ensino de jovens e adultos exciuldos dos cálculos para repasse
de receitas. Alérn disso, promove, impositivamente, a transferência de alunos
para os municipios, sem considerar como referência as prioridades
educacionais, e sirn as operaçães financeiras necessárias ao aporte dos
recursos do FUNDEF.

A municipalizaçáo imposta não considerou as desigualdades regionais, Os
interesses pedagOgicos de alunos e professores, nern mesmo as
consideraçöes dos pais e da cornunidade, tornando-se, por isso, uma
"prefeiturizacão" de escolas, corn impacto desconhecido sobre o ensino.

Em relação ao ensino médio, a separação entre ensino profissionalizante e
cientIfico prevista na LDB e aprofundada no Decreto n o 2.208/97, do MEG,
significou o fecharnento de dezenas de cursos secundários e aprofundou a
problernática do desernprego e da falta de perspectiva profissional para os
jovens.

Em relacão ao ensino superior, verificam-se, igualmente, Os propósitos
governamentais de sucatear as universidades püblicas ao implementar urn
novo modelo através de decisöes arbitrárias do Executivo, principalmente
corn o corte de recursos para pesquisas e aperfeiçoamento do pessoal
docente.

Ao analisarmos a implementação dessa poUtica de governo na educação,
não podemos nos furtar a abordar a situação de Minas Gerais.

Podemos dizer que, durante oito anos, a orientacão da Secretaria da
Educacão pretendeu "apontar o carninho" para a aplicacão da novidade
neoliberal nas escolas pUblicas do Estado.

Caracterizando-se por urna politica autoritária e vertical em relacão a
educacão, através de decretos e de resolucöes, a Secretaria da Educacão
confirrnou o suposto do Estado mInimo, para o püblico, e rnáxirno, para a
defesa dos interesses privados dos grandes grupos ernpresariais que
controlam o rnercado da educacão.

Em relaçao a aplicacão do FUNDEF em Minas, Os processos de
municipalização derarn-se de forma arbitrária, desrespeitando a lei e
afrontando a cornunidade escolar. Além dessas imposiçöes, sabernos que
urna verdadeira chantagem, orquestrada na oferta de vagas para o ensino
médio, atribuição do Estado, forcou os municipios a adotarem alunos
transferidos da rede estadual.

Pior 6 que, depois de transferirern cerca de 500 mil matriculas, o Estado
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simplesmente não repassou, nos meses finais da gestão anterior, os recursos
dos municIpios retidos no FUNDEF. Segundo dados do Secretário Murilo
Hingel, divulgados pela imprensa, desde setembro Ultimo Os municipios nao
recebiarn recursos do FUNDEF.

Em relação ao ensino médio, as mudanças são ainda mais dramáticas. Sob
o argurnento de se orientar por dernandas do mercado de trabalho, a
Secretaria aplicou a seu rnodo as decisöes do Decreto Federal n° 2.208, de
1997, promovendo o fechamento de dezenas de cursos profissionalizantes,
inclusive de cursos de rnagistério, nas escolas piblicas, reduzindo a oferta de
vagas a poucas escolas em todo o Estado.

A oferta de módulos profissionalizantes oferecidos em cursos pos-rnédio ou
simultâneos ao ensino médio regular não tern sido uma realidade. Além disso,
promove-se uma desvinculacão preocupante entre Os conteUdos
profissionalizantes e os conteüdos hurnanistas, tornando a formacão para o
trabalho desvinculada do ensino médio, separando o acadêmico do técnico,
visando a formação de operadores técnicos desprovidos de capacidade
crItica e reflexiva, necessãrias a criação, e não merarnente ao consurno das
novas tecnologias.

Longe de buscar a universalização do ensino médio, a Secretaria da
Educacão prornoveu urn verdadeiro desmonte ao implantar autoritariamente o
prograrna de nucleação nas escolas estaduais em sua rede.

A nucleacäo revelou-se urn desastre ao fechar escolas e ao obrigar
deslocamentos desnecessários para os alunos, prejudicando principalmente
os de area rural e Os que moram nas periferias das cidades, que passam a
necessitar de transporte para ter acesso as aulas. Nas escolas nucleadas,
verificou-se a elevação do nUmero de alunos por sala de aula, corn prejuizos
para o ensino, e a reduçao de postos de trabalho no magisterio.

Corn relacão ao atendimento aos alunos fora de faixa, ou seja, os
repetentes de todas as series, que constituern os atingidos pelo fracasso
escolar e estão fora do tempo escolar convencional de escolarizacão, a
politica da Secretaria traduziu-se em prograrnas supletivos obrigatórios,
eufemisticamente chamados de aceleração escolar. Os Projetos Acertando o
Passo (5a a 81 series), A Caminho da Cidadania (ensino médio) e Travessia
(11 a 41 series) apostaram na obrigatoriedade de redução do tempo de
permanéncia na escola corn Obvia redução de conteUdos, para acelerarem 0
processo de escolarizaçao dos alunos que não concluIrarn esses niveis de
ensino na idade padrâo.

Sem direito a optar por outra forma de cursar essas series, os alunos "fora
de faixa etária" foram obrigados a ingressar no supletivo, apesar do
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empobrecimento curricular. Confirma-se, assirn, a lOgica exctudente de
resolver a questao do fracasso escolar, apostando-se riuma educacäo de
segunda classe para supostos cidadãos de segurida classe.

o regime de aceleraçâo, em que pese as polêmicas em tomb de sua
validade ou não, foi usado pela Secretaria da Educacão para produzir
estatisticas favoráveis da qualidade educacional no Estado, mascarando
resultados e criando urna irrealidade educacional perigosa, na qual o aluno
sente-se desestimulado a investir nos estudos."

Ampliar o espaco para a gestão democrática e a participaçao popular na
educaçao sera o desafio colocado para este Legislativo neste novo Goverrio.

A necessidade premente de mudar o modelo autoritário implementado na
Secretaria da Educação ate entäo deve significar, para o atual Governo, a
busca de parcerias corn a sociedade civil e as instituicöes democráticas,
objetivando o estabelecirnento do diálogo acerca dos projetos a serem
mantidos ou modificados na educação mineira.

Acreditamos, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, ser agora a
hora certa para iniciarmos urna profunda ref]exão sobre os rumos da
educacao em Minas, o que, sem dUvidas, repercutirá em todo o Pals.

Nesse sentido, gostaria de sugerir a Mesa da Assembléia, em um
requerirnento oral, que estarei protocolando em seguida, que tome as
providências necessárias a realizacão de urn serninário legislativo, em
parceria corn a Secretaria da Educacâo e representaçöes dos educadores,
dos alunos, dos Legislativos e dos Executivos Municipais, cujo eixo central
seja urna avaliacâo da aplicacão da nova legislacäo educacional em nosso
Estado, particularmente os impactos da polItica do Governo anterior adotada
nas escolas e quais as mudanças necessárias nesse quadro. Acredito que,
para urn major efeito, tal seminário legislativo deverá ter um rnomento
descentralizado pelas diversas regiães do Estado, corn formulaçoes que
deverâo ser reelaboradas em urn segundo rnomento.

Sabemos que a conjuntura atual devolveu a Minas o papet histôrico que
sempre desempenhou na construçâo da liberdade ern nosso Pals. A histOria
exige de nOs, representantes do povo, uma responsabilidade enorme em
relação as geraçöes futuras. Apostar na educacão significa construir a ünica
saida possIvel do labirinto da barbárie colocada pelo mundo das
desigualdades e da politica corno espetáculo de midia.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, já conversamos corn o
Secretário da Educação a respeito da necessidade desse debate. E preciso
que discutamos corn as bases e, depois, nesta Assembléla Legislativa, a
questäo do ensino que se deu em 1998, para fazermos uma profunda análise.
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A partir dessa análise, o Governo poderá ter urn diagnástico correto para,
este ano ainda, modificar para rnelhor a educacao para o ano 2000, educaçäo
essa que tern perdido tanto nesses Ultimos anos. Muito obrigado.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Paulo Pettersen.
o Deputado Paulo Pettersen - Sr. Presidente, Srs. Deputados, esse

assunto já foi rnais do que votado neste Plenário: Por que o Governador
Itarnar Franco pediu prazo para pagar as dIvidas que não fez, ou seja, que
recebeu? Parece-me que esta havendo urna interpretaçäo errôriea, pois
pagamos apenas se temos condicoes; quando não temos, precisamos pedir
prazo. Isso quer dizer rnoratória. Está rnais do que justa esta solicitaçao do
Governador ltarnar Franco, porque recebeu do Governador Eduardo Azeredo,
como heranca, uma rnáquina totalmente sucateada.

Estou aqui pensando na inteligência e no desprendimento do Deputado
Amilcar Martins. Ele está sendo ingrato e injusto corn o ex-Presidente ltamar
Franco e atual Governador do Estado. Como teve condiçöes de chamar o
Governador de desqualificado, despreparado e incompetente? Estou
passando a nâo entender rnais nada. Como o Sr. Amilcar Martins, dentre os
seus excessos, tenta atingir urn homem da envergadura de Itarnar Franco,
que deixou a Presidência da Repüblica, Sr. Presidente e Srs. Deputados, corn
80% de aprovação em seu governo? Ele é urn homem que fez uma carreira
que muitos homens pUblicos gostariarn de fazer, inclusive o Deputado Arnilcar
Martins e o Sr. Eduardo Azeredo. Itamar Franco foi Prefeito de Juiz de Fora
por duas vezes e lutou na época rnais difIcil de nossa história. Foi tambérn
Senador e, por forca do destino, Presidente da RepUblica. Como pode ser
desrespeitado? Nào vamos, aqui, Sr. Presidente, aceitar excessos
irresponsáveis, porque quern corroeu a econornia de Minas e o sangue do
povo mineiro foi o Sr. Eduardo Azeredo. Estao al para todos verem as dividas
econôrnica e social. Esse é o homem cornpetente? 0 Deputado Arnilcar
Martins deve estar ainda no calor das palavras do Sr. Fernando Henrique
Cardoso, que disse que o Sr. Eduardo Azeredo foi o meihor Governador de
Minas. Imaginem se nâo tivesse sido.

NOs, desta Casa, que considero uma escola, não podemos aceitar atitudes
deselegantes e desrespeitosas para corn urn cidadão da envergadura de
Itarnar Franco, homem que tern todas as qualidades para governar, ou rnelhor
dizendo, para tentar governar, apesar de tudo de "born" que lhe foi deixado
pelo ex-Governador Eduardo Azeredo.

E muito fácil falar de alguem. Tudo bern que Itarnar tenha interferido na
Assembléia Legislativa, talvez no mornento mais difIcil dos primeiros dias de
governo, em que Minas fol agredida por Fernando Henrique Cardoso e por
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sua equipe econômica. Naquela hora, a Governador, sirn, teve que tornar
decisöes, nâo contra parlarnentares desta Casa, mas contra o neoliberalismo
do Sr. Fernando Henrique Cardoso, contra o neoliberalismo do PSDB.

Digo, sern medo de errar, que Itamar foi o 6nico Governador que teve
coragern de mostrar a cara, nâo so do Governo de Minas, mas tambérn do
Governo Federal.

NOo se iludarn, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que esse confronto entre
Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso tenha sua origem em questOes
pessoais e paliticas. Nada disso. Tenho certeza de que toda a sociedade de
Minas Gerais está sentindo, como nós, a necessidade desse enfrentamento,
pals nào podernos nos curvar ante tamanho acinte por parte do Presidente da
Repüblica.

No Governo anterior, a submissâo era total. E por isso que o Estado se
encontra nesta situaço tao calamitosa, uma das piores ja deixadas para um
sucessor no poder.

Se o povo mineiro, traindo sua sabedoria, nao tivesse consagrado, nas
urnas, o atual Governador Itamar Franco, a que seria deste Estado?

E, agora, o Sr. ArnIlcar Martins vern atacar urn hornem da envergadura de
Itamar. Ora! Jamais silenciarernas diante de tarnanho desrespeito! Acredito
que o Deputado näo tenha cornpreendido ainda, mesrno depois da minha fala
e das palavras de outros companheiros, que Itamar está tarnbérn grato a ele,
que pertence ao PSDB. E preciso que haja confronto. Não ha corno todos
serern governo. E essencial que haja pessoas fiscalizando. E par isso que
Itamar incentivou a PSDB a Ihe fazer oposiçao, rnas aposicào sadia,
inteligente, calcada em inforrnaçOes fidedignas e que traga, a luz do dia, tudo
o que está acontecendo no Estada. Não podemos, de rnaneira nenhuma,
passar a sociedade inforrnaçães falsas. Temos nossa parcela de
responsabilidade - não apenas meu partido, mas toda a base de Governo e
todos as partidos de oposicão.

Obrigatoriamente, nossa funçâo é buscar 0 forte para Minas. Hoje, temos
urn Governador, não urn gerente de Estado - Estado este que querern
transformar em territOrio. Nâo estâo rendendo a devido respeito a Minas
Gerais. Este Estado, que participou de grandes decisães nacionais, esteve,
par muito tempo, a deriva, porque estava sendo mal conduzido.

o Estado estava sendo comandado par urn Governo que não tinha norte,
não tinha pulso nern autoridade e aceitava tudo que a Governo Federal dizia,
ou meihor, impunha. Este e a preco que estamos pagando pela poiltica de
neoliberalismo do PSDB. Enquanto as palses europeus estão buscando
novas alternativas, aqui vem sendo imposta essa polItica que asfixia a setor
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produtiva do nosso Estado. Corn as atuais juros estratosféricos, nâo ternos
condicOes de produzir, e nenhurna indüstria consegue dar emprego, Sr.
Presidente. Ternos que rechaçar essa politica. Vamos, se Deus quiser,
sepultar essa herança corn a nosso sacrificlo, pals crelo que, num curto
espaco de tempo, Minas näo precisará do Governo Federal e saneará suas
dividas. Mas, para isso, a nasso Gavernador não pode titubear, nâo pode
fugir ao diálogo, rnas a urn diálogo sério, sadio, e nâo uma molecagern. Tenho
a certeza, Sr. Presidente, Srs. Deputados, de que esta Casa continuará
devidamente atenta para as problemas que estâa surgindo e que háo de
surgir, para que possarnos não apenas defender Itarnar Franca, corno rnuitos
interpretam, rnas defender as interesses da famlila mineira, que não se
encantra filiada a nenhurn partido. Esse gesto de grandeza e essa defesa hào
de ser suprapartidários, porque atingem todas Os segmentos da sociedade
mineira. Tenho a certeza de que estarernos nessa trincheira para defender a
justiça social em nosso Estado e as interesses malores da famIlia mineira.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Alberta Bejani.
o Deputado Alberta Bejani - Sr. Presidente, Srs. Deputados, creia que

gastarei menos tempo do que a que me foi concedido. Gostaria de dizer, corn
todas as palavras, que quando cheguei a esta Casa, entrando no Plenário,
pela primeira vez, para tomar posse, achava que todos aqui teriam a
cansciência de que, aqui, no Plenário, estarlamos lutando par urn partida que
tern uma sigla rnaior e que se chama Minas Gerais. Não pensava, naquela
ocasiãa, que em alguns momentos seria obrigado a valtar a falar em Plenário
a respeita de urn assunto que me deixau bastante chateado. Mesmo havendo
votado contra a Sr. Itarnar Franca, que foi Prefeito da cidade ern que tambérn
fui Prefeito, Juiz de Fora, rnesmo tendo trabalhado a favor da reeleiçâo de
Eduardo Azeredo, não passo admitir que alguns colegas desta Casa passern
a nivelar urn cidadâo honrado, que tern o escudo da moralidade impenetrada,
a palavras que nãa se encaixam cam sua pessaa. Uso da palavra, mais urna
vez, para dizer que não quero nenhum favor do Governador Itarnar Franca. 0
que quera dele é apenas que resolva a situaçao do nosso Estado. Que
acabe, de vez, essa briguinha de quern é que vai falar corn quern e quem é
que vai convidar quem. Torço para que tudo isso acanteça. Mas não posso
deixar de registrar em Plenária que ltamar Franco, coma já disse o Deputado
Paulo Pettersen, foi Prefeito par duas vezes em Juiz de Fora, Senadar par
duas vezes, Vice-Presidente da Repüblica, sendo que a destino o
encaminhou a Presidência da RepUblica, ocupando agora a cargo de
Governador de Minas Gerais. Acredito que esse cidadäo rnerece urn pouco
rnais de respeito. E so o que gastaria ae dizer, Sr. Presidente.
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• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Adelino de Carvaiho.
• Deputado Adelino de Carvalho - Sr. Presiderite, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, estou estupefato corn o que estou assistindo nesta Casa
Legislativa, hoje. Deputados fingem rião ver a realidade cruel que assola este
Pals, pela culpa exciusiva do Presidente incompetente que tern esta Nacão,
que levou o Pals a crise e ao caos. Querern transferir a responsabilidade da
malfadada adrninistraçáo desta Nacão, que atravessa dias 16gubres, atrozes,
a alguérn que teve a coragern de acender a luz e rnostrar a realidade triste de
urn Estado falido.

Estamos diante de urn Estado falido. Conversamos corn Secretários de
Estado, que estão sern saber por onde cornecar: se lirnpam a sujeira deixada
pelo antigo ou se começarn a buscar alternativas para a irnplantaçào de urn
novo governo, que, alias, está completamente inviável diante do mar de lama,
da enxurrada de lama deixada pelo ex-Governador deste Estado. Sinais
evidentes de corrupçao marcam a passagern do ex-Governador.

Estranha-me rnuito, senhores, que Deputados de Minas Gerais tenharn a
capacidade de usar o rnicrofone desta Casa Legislativa para acusar quern
está levantando a voz para defender o nosso Estado. Estranha-me rnuito,
senhores, corno evangélico que sou, assistir ao Deputado Joâo Leite, irrnão
de fé, e ao Deputado Carlos Pimenta confessarern aqul o pecado da ornissão,
ao dizerem que, na Legislatura passada, foram omissos, quando não
fiscalizaram o Governo que passou. Acusararn eles a própria Bancada do
PSDB de omissa. Será que todos que estavam nesta Casa nâo ouvirarn -
falado alto e ern born sorn - corno eles assumiram a culpa de serem ornissos
enquanto o Executivo era ornisso? Cometiarn atos e contratos e faziarn o que
queriam no desgoverno de urn hornem que, na verdade, nâo teve pulso para
administrar este Estado.

Para encerrar, Sr. Presidente, acho que a Bancada do PSDB está certa ern
tentar envidar todos Os esforcos para impedir que venharn a esta Casa os
Secretários de Estado. Eles não querern que aflore todo o lamaçal que, hoje,
está constatado "in loco" por aqueles que estâo adrninistrando 0 flO5SO

Estado. Eles tern muito a falar.
Sou favorável ao requerimento do Deputado Márcio Cunha e de outros,

porque acho que separadarnente, sirn, eles devern expor para nos,
Deputados, para que nâo sejamos ornissos nesta Legislatura, como
confessou o Deputado Carlos Pimenta, corn a aquiescência do Deputado
João Leite.

Terrninando, quero dizer que, hoje, rnatei a saudade do meu colega de
Câmara Municipal, ex-Vereador Amilcar Martins, fiel escudeiro do ex-
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Governador Eduardo Azeredo. Ele continua temperamental.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado João Leite.
o Deputado Joâo Leite* - Sr. Presidente, obrigado. Vou apenas fazer urn

reparo. Nâo necessito dos 10 minutos, mas quero dizer, aproveitando a
presenca do Deputado Avelino, que não me considero ornisso. Ao contrário,
fiquei quatro anos na Assernbléia Legislativa vigilante, fiscalizador. Apesar de
pertencer ao partido que governava, presidi uma CPI que produziu dez leis,
algumas já sancionadas pelo Governo, que levaram 19 policiais a
responderern processo na justica.

Entäo, quero dizer que ern rnornento algurn ful ornisso. Ful fiscalizador
atento, como continuarei sendo. E ternos vários outros pronunciamentos na
mesma linha de fiscalizar, de estarmos atentos, corno agora, que estamos
acompanhando a intenção deste Governo de reabrir o depôsito de presos da
Lagoinha, o "Inferno da Lagoinha". Essa e a pretensâo deste Governo.
Lutarernos contra, como lutamos no outro Governo, para que seja fechado, e
que sejarn também fechadas Delegacia do Palrnital e a de Furtos e Roubos.
Continuaremos a nossa luta.

Entao, quero dizer que não sou ornisso, que estarei atento, acornpanhando
os contratos feitos pelo Estado. Essa é a rninha responsabilidade, e
continuarel corno fui, quando o Governador era Eduardo Azeredo, que
pertence também ao meu partido, o PSDB. Considero que o que houve de
errado no Governo passado - que além da presença do PSDB tinha as do
PMDB, do PTB e do PDT - tudo aquilo que foi esciarecido na fiscalizaçao, no
acompanhamento da Assembléia, tern de ser punido. Aqueles que corneteram
erros tern de ser punidos. Defendo a fiscalizaçao presente em todos os atos
dos hornens pUblicos. Nâo é assim conosco? De quatro em quatro anos nao
passamos por uma sabatina? Serernos votados ou nao? Também aqueles
que ocupam cargos de secretários, de diretores, de presidentes de empresas,
de autarquias, tern de responder. Entäo, não aceito que eu seja omisso.
Nosso trabalho é sério e nao ficarei acovardado. Vou lutar da rnesma maneira
todos esses anos, e tudo aquilo corn que não concordo, aquilo que nâo
queremos que as pessoas rnais novas aprendam, lutaremos contra, como no
caso da intromiss5o do Governador Itamar Franco na eleição da Mesa da
Assembléla. Näo podemos aceitar isso. Ele expediu uma nota oficial para
dizer que nâo queria o nosso partido - vim para a Assernbléia corn os rneus
companheiros do PSDB, somos 15, escolhidos pela populaçâo de Minas
Gerais - na Mesa da Assembléia. Isso näo é democrático, Deputado Adelino,
e é contra essas coisas que vamos continuar falando. Se ha algurna coisa
errada no Governo anterior, aqueles que cometerarn erros tern de ser
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punidos. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisâo do orador.
o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Márcio Cunha.
o Deputado Marcia Cunha - Sr. Presidente, Sr. Secretário, Srs. Deputados,

gostaria tào-somente, no encerramento desta reunião de hoje, de comunicar
a este Plenário que, conjuntamente corn os Deputados José Milton e João
Paulo, apresentamos urna emenda ao nosso requerimento de convocaçáo
dos Srs. Secretários de Estado, para prestarem as esclarecirnentos devidos a
respeito da situacão econômica e financeira de nosso Estado hoje e as
medidas legais e juridicas que estão sendo tomadas pelo Governo do Estado
quanta a essa questào. Já fizemos esse requerirnento, por urn acordo feito
corn os Srs. Deputados, e acreditamos que, na prOxima reunião, ele possa
ser aprovado.

Aproveito, ainda, a oportunidade para cumprirnentar as Deputados,
especialmente aqueles que procuravam informaçoes sobre a instauracão de
CPIs. Isso me agrada muito. Este é a trabaiho desta Casa. Ern nome do povo
rnineiro, estamos aqui para participar, trabalhar e fiscalizar as atitudes do
Poder Executivo. Este é realmente a papel parlamentar que nos cabe.
Esperamos que cada urn possa fazer issa.

o Deputado Paulo Pettersen (Em aparte) - Não quero desanirnar a
Deputada Márcio Cunha, que é atuante e vern fazendo urn born trabalho em
Bela Horizonte. V. Exa. náo precisa ficar magoado, esmorecida, porque a seu
requerimento vai ser apravado. 0 Secretário da Fazenda, a Procuradora-
Geral e a Secretário da Educacâo tern que vir a esta Casa dar urna satisfacaa
aos Deputados. Além dessa satisfação, terão que dar as inforrnacães aos
membros do Governo e a Oposicào, para que possam conduzir seus
trabalhos de forma transparente, pals tern que ser uteis a sociedade mineira.
V. Exa. não precisa ficar desanimado, nem perder a encanta, pals seu
requerimento fol de urn alcance rnuito grande. Seu requerimenta não fol
aprovado hoje, mas tenho a certeza de que, quando apresentá-lo novarnente,
todos as LIderes iraQ acatá-lo, pals precisamas ouvir sobre a realidade de
Minas, a que realmente Itarnar herdou. lsso é necessário e fundamental para
que possamos ter o node positivo, a firn de naa conviverrnos corn a
desinformacâo. Temos que estar munidos dessas infarmaçöes. V.Exa. está
de parabéns. Espero que V. Exa. retorne, a mais breve possivel, corn esse
requerimento. Muito obrigado.

o Deputado Hely Tarquinio (Em aparte) - Gostaria de dizer, em norne do
PSDB, da Oposiçâa, que é rotina a convocaçâo de Secretários nesta Casa. 0
PT sernpre fez isso, corn aprovaçâo da Situacão. Esta nunca se posicianou
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contra a vinda de Secretários ou de qualquer outra autoridade a esta Casa,
para que pudéssemos conhecer rnelhor qualquer assunta relativo ao
Governo. E de interesse de urna Oposição respansável conhecer a lado da
administraçao do Governo. Näo tivernos tempo de fazC--lo profundamente,
mas vamos checar se as dados da equipe de transiçao estão certas,
reportando-nos não somente ao Governo atual mas tarnbém ao Governo
passada. Não nos interessa escander nada. Querernos as coisas
transparentes, coma bern disse a Deputado Paulo Pettersen. Batemas na
mesma tecla da transparéncia. Deputado Marcia Cunha, fai rnuito apartuno a
seu requerimento, rnas, par tradição nesta Casa, ternos a preocupaçáo de
fazer isso nas carnissöes ternaticas. Os Deputados que Ia ocupam seus
lugares são pessoas ligadas ao tema, mas issa nãa impede que muitos
Deputadas a façam quanda se trata de fiscalização financeira e orçamentária,
principalrnente agora, que a economia está ditando as passos politicos do
mundo. Hoje, cam a globalizaçãa, a ecanomia está ditando as rurnos. Mas
ternas, sirn, ternor, pela forma coma foi apresentada, de que, corn quatro ou
cinca Secretários, esse debate não trará resubtados substanciais,
cansistentes, para que a Legislativo possa cumprir a seu papel. Quando fabo
em Legislativo, fala dentro da unidade deste, sem a interferência que
acanteceu na eleição da Mesa. NOs temas que falar de nova sabre isso,
porque aquila é tatalmente rnonárquico, autacrático. Queremos, sim, urn
Poder Legislativo dialético, composta de todas as variáveis, praticando a
verdadeira democracia, a liberdade de escalha, pracurando, coma resultante,
o interesse do pava, essa variavel, que seria a virtude, au seja, a bern do
paya.

E dessa forma que estamos aqui. Queremas ser respansáveis, sirn. Não
queremos esconder nada do Governo passado. Se houver algurna coisa que
tenha que ser revista ... Nãa you dizer condenar, porque a passado é muita
irnportante quando é titil. 0 passada apenas para achincaihar au perturbar
não serve para nada. Queremos urn passado ütil para nos ensinar quanta ao
presente e aa futura.

Essa é a nossa pastura aqui na Assembléia. Queremos trabalhar corn as
cornpanheiros de todas as partidos. Nesse jaga atuam as interesses da
sociedade estratificada, as "lobbies" aqui representados pelos Srs.
Deputadas, ja que cada urn faz urn tipa de palitica - uns são ligadas aa setor
industrial, outros a saüde, coma é a meu caso - e cada urn traz da sua classe
e religião um poder de pressão. E é de forma clara, nãa you dizer
matemática, mas dentro do conceito social, que querernas atuar nesta Casa,
para imperar a democracia, corn Iiberdade para escolhermos a melhor para a
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povo. Muito obrigado pelo aparte.

o Deputado Carlos Pirnenta (Em aparte) - Não iria mais participar da fala do
Deputado Márcio Cunha, porque conseguirnos chegar a urn acordo, o que é
importante. A matéria está vencida, e ficou para terça-feira a votacáo do
requenmento de V. Exa. Queria cumprimentá-lo, porque é assirn que se faz.
Nâo estou ditando norrnas, mas aqui prevalece o diálogo.

Sr. Presidente, verifico que náo ternos rnais condiçöes de continuar corn a
reunião, por falta de "quorum" qualificado.

o Deputado Márcio Cunha - Concluindo, Sr. Presidente, agradeco as
intervencoes dos ilustres Deputados. Faco coro corn eles, para que nesta
legislatura possamos fazer urn trabalho profIcuo e dinãmico, a firn de que o
povo mineiro possa reconhecer nesta Casa, sem dUvida algurna, a grande
depositária de suas esperancas.

Questão de Ordern
o Deputado Paulo Petterseri - Queria parabenizar o Sr. Presidente. Pela

prirneira vez, eu o vejo conduzindo os destinos desta Casa corn competência,
brilhantismo e desprendimento. Tenho certeza de que o Poder Legislativo e
nOs, ern particular, ganhamos corn a eleicâo de V. Exa.

• Sr. Presidente (Deputado José Braga) - Muito obrigado.
Encerrarnento

• Sr. Presidente - Náo havendo outros oradores inscritos, a Presidência
encerra a reunião, convocando Os Deputados para a reunião de debates de
arnanhã, dia 19, as 9 horas. Levanta-se a reuniäo.
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BELO HORIZONTE, TERcA-FEIRA, 23 DE FEVERERO DE 1999

ATAS

ATA DA ia REUNIAO DE DEBATES, EM 19/2199
Presidência do Deputado José Braga

Sumário: Comparecimento - Abertura - 11 Parte: 11 Fase (Expediente): Ata -
2a Fase (Grande Expediente): - Apresentaçào de Proposicães: Projeto de Lei
n° 25/99 - Cornunicacöes: Comunicaçöes dos Deputados Alencar da Silveira
Jnior e Miguel Martini - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Miguel
Martini e Marco Regis - 2 1 Parte: Abertura de Inscriçöes - Leitura de
Comunicaçoes - Encerramento.

Comparecimento
- Cornparecern os Deputados:
José Braga - Agostinho PatrUs - Agostinho Silveira - Alberto Pinto Coelho -

Alencar da Silveira Junior - Antonio Julio - Dalmo Ribeiro Silva - Eduardo
Daladier - Eduardo Herrneto - Elbe Brandâo - Fábio Avelar - Francisco Rafael
- Ivo José - Joâo Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Luiz Menezes - Márcio
Kangussu - Marco Regis - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen -
Paulo Piau - Rêrnolo Aloise - Rogerio Correia - Sebastiäo Costa - Sebastião
Navarro Vieira - Washington Rodrigues.

Abertura
o Sr. Presidente (Deputado José Braga) - As 9hl5rnin, a lista de

comparecirnento registra a existéncia de nürnero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a proteçäo de Deus e em norne do povo mineiro, iniciarnos os
nossos trabalhos. Corn a palavra, o Sr. 2 0-Secret6rio, para proceder a leitura
da ata da reunião anterior. 1  Partei a Fase (Expediente)

Ata
- 0 Deputado Fábio Avelar, 2 0-Secret6rio "ad hoc", procede a leitura da ata

da reunião anterior, que é aprovada sern restriçöes.
2a Fase (Grande Expediente)
Apresentaçâo de Proposiçães

o Sr. Presidente - Não havendo correspondéncia a ser lida, a Mesa passa a
receber proposicöes e a conceder a palavra aos oradores inscritos para 0
Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, é encaminhada a Mesa a seguinte proposição:
PROJETO DE LEI N O 25/99
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Proibe o abastecimento de veiculos em postos de combustiveis, por meio
de bombas de auto-atendimento.

A Assemb!éia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - A operação de bombas de combustivel nos postos de venda ao

consumidor do Estado ficará a cargo, exdusivamente, de empregado do
prOprio estabelecimento cornercial, sendo vedada a venda de combustiveis
pelo sistema de auto-atendimento.

§ 10 - 0 descumprimento do disposto no "caput" sera punido corn multa de
100 UFIRs, cobrada em dobro ate a segunda reincidéncia, após o que o
estabelecirnento será fechado.

Art. 20 - Os postos de combustivel que operem no sisterna de auto-
atendimento, terão urn prazo de noventa dias para se adaptar ao disposto
nesta lei, contados da data de sua publicação.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 40 - Revogam-se as disposicôes em contrário.
Sala das Reuniöes, de fevereiro de 1999.
Maria José Haueisen
Justificação: Alérn da possibilidade de retorno da inflacão, o tema rnais

discutido no Pals nos ültimos dias tern sido os crescentes Indices de
desernprego. Ha projecöes que apontam para urn nivel de desemprego
superior a 10% da populaçao ativa do Pals, no prazo de menos de urn ano.

Se nenhurna medida for tomada em favor do aumento do nUmero de postos
de trabalho, em médio prazo terernos urn contingente enorme de
desempregados, colocando-se em risco a estabilidade do Pals.

Nossa proposta tern a intençao de preservar a mão-de-obra em postos de
cornbustiveis, onde boa parte dos trabalhadores conhecidos por "frentistas"
está sendo substituida por bornbas de abastecirnento modernas, operadas
pelos próprios consumidores.

Ern que pese aos fatores econômicos que provocararn a recente rnudança
na forma de atendirnento dos postos, crernos que o custo social do
desemprego será sernpre maior que a economia eventualmente gerada para
os proprietários de veiculos que optern pelo abastecimento em locais onde
haja o auto-atendimento.

A matéria encontra-se dentro do rol de competência dos Estados, estando
disciplinada peto art. 24, V, da Constituicão Federal que atribuiu a União, aos
Estados e ao Distrito Federal, competência para "legislar concorrenternente
sobre producão e consumo".

0 fornecimento de combustivel aos proprietários de veiculos nada mais é
do que o elo final de uma cadeia que se iniciou corn a producão, passou pela
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distribuição aos postos e estes, finalrnente, o disponibilizarn para o consumo
peto cidadão.

Não ha, portanto, óbice de natureza constitucional que impeça a trarnitaçao
do projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justica e do Trabalho para
parecer, nos termos do art. 188, c/co art. 102, do Regimento Interno.

Comunicacoes
- São tambérn encarninhadas a Mesa comunicaçöes dos Deputados

Alencar da Silveira Junior e Miguel Martini.
Oradores I nscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Miguel Martini.
o Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, pretendo fazer rneu

pronunciamento de inicio de legislatura na próxirna terça-feira, urna vez que
ontem o nUmero de oradores era muito grande.

Hoje, dois rnotivos relevantes me trazem a esta tribuna. 0 primeiro deles é
de pesar. Comunicarnos o falecirnento do Sr. Manoel Gomes de Oliveira, pai
do nosso irmão e amigo Deputado Federal Osmânio Pereira de Oliveira,
ocorrido no dia 14, em Itapetinga, na Bahia. Ha pouco tempo, nosso
cornpanheiro perdeu sua mae para este mundo. Certarnente, seu pai val se
juntar A mae 16 no céu. NOs, que crernos, temos uma visão diferente. Acredito
que, quando nascemos para o mundo, morremos para o ventre da nossa mae
e, quando nascemos para o Céu, morremos para o mundo.

Urn outro sentimento que me acompanha é quando urn escultor dà sua obra
de arte por acabada. Mesrno que outro artista diga que falta algurna coisa, ele
diz: Sou o escultor, e, para mim, a obra está pronta. As vezes, o nosso Pai do
Céu diz: A obra está acabada, venha se juntar a mirn. Acho que foi isso que
ocorreu corn os pals do Deputado Osmãnio Pereira de Oliveira. Ele é urn
companheiro, urn irmão que luta em defesa da vida.

Quero deixar registrados nos anais desta Casa - e peço que isso seja
cornunicado a sua familia - os nossos sentirnentos de solidariedade nesse

0 mornento dificil. Como urn homem de fé que é, certarnente saberá superar
0 tambérn essa dificuldade.

Outro assunto que me traz a esta tribuna me preocupa sobremaneira, ate
mesmo porque a prOpria Igreja da qual faco parte, a Igreja Católica Apostólica
Romana, lancou a Campanha da Fraternidade corn o tema "Fraternidade e os

0 Desempregados". Sobre esse tema quero fazer urn pronunciamento e ontem
subscrevi urn requerirnento convidando Dorn Serafirn Fernandes de AraUjo,
Cardeal Arcebispo de Belo Horizonte, para que venha nos falar sobre esse
terna.
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Na próxirna terça-feira, dia 23, haverá a reunião do CONFAS, quando todos
as Secretários da Fazenda do Pals se reünem para estabelecerern acordos e
entendimentos sobre as impostos. As vezes, e necessário aumentar ou
dirninuir a ICMS, a que e feito corn a orientação do CONFAS.

Diante da crise que assola a Pals, a problema do desemprego, que ocorre
no mundo inteiro, está alarmante, está muito grave. Pela poiltica equivocada
do Governo Federal, o nassa povo tern sofrido muita.

Na terça-feira ocorrerá a reunião do CONFAS, e esperarnos que seja
resolvido priricipalmente a prablema do desemprego. Sabemos que a
rnontadora da Ford de São Paulo havia demitido 2.500 funcionários. Em urn
esforça concentrado do sindicato corn as montadoras, corn o Governo
Federal e corn as Governos Estaduais, está-se buscando urn entendimento
para que esses empregos e tantos autros possarn ser preservados.
lmaginern, em urn marnento em que a desernprega é imenso, alguem flcar
desempregado? A possibilidade de voltar a ter urn trabaiho é infinitamente
reduzida.

Nesse esforço, a que é fundamental? Que as trabalhadores e as sindicatos
tenham sensibilidade, que a Governo Federal e as Governos Estaduais
tenham sensibilidade, porque a solucão dependerá da reduçãa do lPl, que é
urn imposto federal, rnas também da reducãa do ICMS, que é urn irnpasta
estadual. Procura-se reduzir a ICMS de 12% para 9% e a IPI de 10% para
5%, no caso dos carros populares, e outros cairãa de 30% ou 25% para 17%.

Temos, em 130 municIpios mineiros, 583 empresas de distribuicão. Isso
equivale a 31 mil empregas. Se não houver uma solução, tanta as
montadaras coma as revendedoras terão que demitir. Ora, a Estado já perdeu
e está perdendo arrecadacão porque não consegue vender. 0 aurnento do
carro fol muito grande devido ao aumento da CORNS. Isso é resultado da
irresponsabilidade do Governo Federal. Para resolver o problema do rombo
no Governo Federal, aumenta-se a CORNS e, por conseqüência, aumenta-se
a preco do carro e a diferenca do cârnbio, pois as carros tern muitos
componentes importados. Então, quando a preço do carro aurnenta nurna
situaçãa de inseguranca, todos pararn de comprar. E, parando-se de camprar,
inicia-se a processo de demissOes. São Paulo já sinalizou que concorda em
reduzir a IPI, e a Governo Federal tarnbém. E esse a apelo que fazemos hoje
aqui na tribuna, urn apelo no sentido de que a Governador Itamar Franca, a
Governo que é do PT possa ter essa sensibilidade neste momenta e consiga
na terça-feira que vem reduzir também a ICMS.

Acredito - e sou defensor desta tese - que, se você quer aumentar a
arrecadaçao, deve abaixar impostas. A sociedade não aguenta rnais pagar
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urn peso tao grande de tributaçao como a que temos hoje. 0 Estado do Ceará
e outros Estados que tiveram essa experiência, ou seja, a reduçao de
irnpostos, obtiveram rnuito sucesso. E coma no comércia: se vendo urn copo
par R$10,00 e passa a vendê-lo par R$6,00, a volume de vendas certarnente
vai ter urn acréscima.

Fazernos urn apela ao Governador para que ele também cansinta em baixar
o ICMS. SO falta Minas Gerais. Se Minas Gerais nãa concordar, a acordo ira
par água abaixo. Tern de haver a calaboraçao de Minas neste momenta difIcil
para resolver a prablerna do desemprego no Estada. Isso fará cam que não
haja dernissöes, mas também poderá empregar alguns que estãa
desempregados, pais acredita que a receita ir6 aumentar.

0 Deputado Joãa Leite (Em aparte)* - Deputado Miguel Martini, agradeco a
aportunidade. Preocupa-nos muito essa situacão que estamas
acamparihando pela imprensa. Temas urn prazo fatal, que é a dia 23, terça-
feira, para que sala a acorda autamativa no âmbito nacianal. Sabernos que,
se Minas Gerais não participar, teremas a automOvel mais caro do Brasil. Não
nos preacupa a preço do autamOvel. 0 que nos preocupa é a que V. Exa.
está salientanda no seu pronunciarnenta, ou seja, que a autornOvel mais caro
representa desemprega, pais deveremas ter uma queda nas vendas.

Deputada Miguel Martini, V. Exa. já levantau alguns dados irnpressionantes,
que nos charnararn a atençaa, relativos a participacão de dais Estados
produtores, São Paulo e Paraná, que já aceitam essa redução. A Força
Sindical, as metalUrgicos também estãa de acordo, rnas não ainda não
auvimos Minas Gerais. Tenha acompanhado pela imprensa a tentativa dos
ilderes metalürgicas de falar cam a Governador Itamar Franca, corn a sua
equipe, mas em Minas Gerais ninguérn fala sabre isso. São 30 mil ernpregos
que estãa carrenda risca.

• Deputado Miguel Martini* - Diretos, sern contar as indiretas.
• Deputado João Leite (Em aparte)* - Todos sabern que a prazo vai ate

terça-feira, e nada aconteceu ainda. As familias estãa em situaçãa de risco, e
o Governo de Minas nãa responde, não recebe as sindicalistas, não conversa
corn a Governa Federal nem cam as Gavernos de São Paulo e do Paraná.
Enquanta isso, corrernos a risco de permanecer no problerna.

Este momenta em que a Governo de Itarnar Franca não conversa corn
ninguém é péssimo. Do setar cuja situação V. Exa. está levantando, temos
conhecimento, mas e dos outros, a respeita dos quais não ha diálogo corn a
Governo Federal e corn outras Estadas?

Minas Gerais, a cada dia que passa, está ficando rnais isalada, não par
causa de outras Estados e das entidades sindicais - coma ficou clara em seu
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pronunciamenta -, mas por forca da postura do Governador Itamar Franco.

Aplaudo, Deputado Miguel Martini, seu pronunciamento, que é de muita
importãncia neste momenta de preocupacão geral em relaçào a empregos.
Espero que Minas Gerais, ate terça-feira, assuma seu papel no acordo
nacional, para, assirn, garantir a emprego de nossos concidadäos. Muito
obrigado pela oportunidade que me foi dada, Deputado Miguel Martini.

o Deputado Miguel Martini* - Reafirmo que concederei, cam muito prazer, a
aparte ao Deputada Rémola Aloise, mas, antes, gostaria de dizer que
normalmente as técnicas assessorarn mal em alguns pontos. A ânsia de
arrecadar mais, a desejo de ter mais dinheira faz corn que acreditem na logica
- que, para mim, e urn equivoco .- de que, aumentando impostas, arrecada-se
rnais. Na verdade, isso é matar a galinha dos ovos de aura. Temos que
manter a galinha viva, para que passa botar as avos de ouro. Do contrário,
não terernos nern galinha, nern ovos.

o Deputada Rêmolo Aloise (Em aparte)* - Agradeca ao Deputada Miguel
Martini as palavras a mirn dirigidas, mas tenho a informar que ainda nãa sou
Vice-Lider do Governo. Estou falando coma Deputado camurn, coma todos as
que estão aqui.

lnicia!rnente, somo minha homenagem a que V. Exa. fez aa nasso querido
Osmânio, e a faco corn urn significado muita grande, tendo em vista a
trabalho que vem desenvalvenda junta ao Hospital Luxemburgo. Tive
oportunidade de seguir a trajetória daquela entidade, desde a momenta em
que mostrau urn retrato diferente no atendimenta médico-haspitalar da
Grande Bela Horizonte.

Endosso seu requerimenta, e que Deus a conforte, parque a momenta que
ele está vivendo, coma V. Exa. mesmo disse, e, infelizmente, uma
cansequência natural da vida.

Quanta a seu pronunciamento sabre a reunião do CONFAS e quanta ao
aparte do Deputada João Leite, tenha algumas indagaçoes a fazer.

Caro Deputado Miguel Martini, neste Pals é precisa que se faca uma
refarma fiscal e tributária. Confesso que não vejo essas medidas apartunistas
que serviram a São Paulo coma solução para nassos problemas. Baixar 0
impasta que ja fai implantado pelo Governa Federal talvez não resolva. Vejo,
atrás disso, coisas maiores e pergunta: será que essa decisãa é definitiva ou
simplesrnente provisória, para acamodar mavimentos sindicais que começam
a se pramover no Pals?

Nossa respansabilidade, Deputado Miguel Martini, é muita grande. Aqui
estamas representando uma fatia deste Estado.

Tenho a certeza absaluta de que Minas ainda nãa disse "não". Minas,
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cautelasa e prudente, está analisanda a prablema. E V. Exa. sabe muito bern
que as funcionárias da FIAT, em nosso Estado, tern urn contrato corn a
montadora, pelo qual não serãa demitidas, independentemente do aumenta
do lPl.

Deputada Miguel Martini, faca parceria corn V. Exa. e corn a Deputada Jaãa
Leite nas suas posicöes defendenda a emprega, defendendo essa hora
principal par que passa a Estada, mas não admita que seja medida
passageira, especulatória, para manter empregos que as multinacionais
querem ressarcir cam a baixa do lPl. E al vai uma pergunta: será que a
processo cam pensatOrio da venda dos veiculos cobrirá essa baixa de impasto
que as montadaras de São Paula querem? Tenho a certeza absaluta de que
Minas é parceira. Minas nâo se isata, mas nãa se rebaixa. Minas se senta
para discutir. Minas quer a diálogo, mas urn diálago permanente, para que,
amanhã au depois, nãa venharn navamente calocar diferenças de ICMS, a
que V. Exa. bern entende. Gostaria de lembrar-lhe que ha mais ou menos
quatra meses a Gaverno Federal fez uma praposta a todas as atacadistas do
Triãngula, dando-Ihes 7% do ICMS para instalarem virtualmente, dentro
daquela regiãa, as seus escritórios. Mantava-se a arrnazérn de todas as
atacadistas, venciarn as notas do Distrito Federal, e as mercadorias vinham
para a nassa Estada, dando urna campensação aas atacadistas de 5%. V.
Exa. sabe rnuita bern que, no mercado dos atacadistas de cereais, é urn
lucro muita alto na atual situacãa do real estabilizado. Essas manobras que
estãa senda feitas precisam ser analisadas cam urna prafundeza maiar, para
näa se pensar apenas na diminuição desse encarga, que entendo também
ser rnuito alto.

o Deputado Miguel Martini* - Agradeço a aparte do nobre Deputado e deva
dizer que não estau pessimista em relaçao a situaçãa. Acredito, Deputado
Rêrnolo Aloise, que a Governo de Minas terá sensibilidade neste momenta.
Mas quero dizer que, mesmo que a FIAT nãa demita, desconhecernos a

E posição das concessionárias. Estariam garantidos as ernpregos dos que
0 trabalham nas concessionárias? Não ha venda de velculos, e a reduçâo foi

drástica. Aqui cito de alguns dados: em 1997, foram 180 mil carros/més; em
0 1998, 150 mil carros/més; no Ultimo trimestre, 130 mil carros/més; em janeira,

40 mil carros/més; em fevereiro, 30 mil carros/més. A reducãa fol absurda.
0) Nâa ha outro caminho senãa o da demissãa. E é issa a que se está tentanda
0 evitar neste momenta. E clara que essa palItica do Governo Federal estã

totalmente equivocada. E claro que já está fazendo rernendas ha quatro anos
e não faz as reformas que este Pals exige e clama. Ha rnais de trés anos
estamos cobrando do Governo Federal, nesta tribuna e nos microfones desta
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Casa, que comece a governar este Pals, porque nos encontrarnos nurn
desgoverno total. Ele deveria ter feito a reforma tributária e nâo a fez porque
tinha urn projeto de reeleiçâo. E os partidos que se encontram no poder, o
PFL e o PMDB, estão dando sustentaçao a isso. E claro que essa medida,
agora, nâo resolve o problema, rnas evita que mais de 3, 4 ou 5 mil pessoas
percarn seu emprego. Seriarn cinco mil famIlias desempregadas. 0 que se
está buscando é a preservação desses empregos enquanto encontramos
urna solucâo. Essa é urna medida paliativa, mas trata-se de uma medida que
salvará familias e, quem sabe, ate vidas, pois muitos acabarn tomando o
caminho do desespero. Esse desgoverno federal causou essa catástrofe
neste Pals corn o aumento, o crescimento dos impostos. Enquanto não se
resolve essa situacâo, a sociedade tern que pressionar. Temos que buscar
alternativas para salvar esses empregos que poderão ja não mais existir ern
breve, a partir da terra-feira que vem. Muito obrigado.

* - Sern revisão do orador.
o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Marco Regis.
o Deputado Marco Regis - Sr. Presidente, Srs. Deputados, sentirno-nos

gratificados neste inlcio da 14 Legislatura, pois tivernos a oportunidade de
acompanhar, ontem, na reabertura dos trabalhos desta Casa, intensos
debates. Tambérn nesta rnanhã, o nobre Deputado Miguel Martini torna a
iniciativa de vir a tribuna para dar calor a uma morna rnanhã de sexta-feira,
dia em que, habitualmente, as nossas reuniöes estäo esvaziadas.

Gostarlarnos, Deputado Miguel Martini; nobre Deputado José Braga, Vice-
Presidente no exercicio da Presidéncia; Secretário "ad hoc" Deputado Fábio
Avelar; Deputado Agostinho Silveira; meu cornpanheiro de legenda Deputado
Luiz Menezes; Deputado Dalrno Ribeiro Silva; Deputado Francisco Rafael;
Deputado João Leite, o mais votado do Estado; Deputado Jorge Eduardo de
Oliveira; Deputado Eduardo Daladier; Deputado Antonio Julio; Deputado
Márcio Kangussu; Deputada Elbe Brandão; Deputado Rêmolo Aloise;
Deputado Eduardo Hermeto, que pudéssemos, as sextas-feiras de manhã e
as segundas-feiras a noite, participar corn mais intensidade e mais presenca
das reuniöes. Na verdade, na Ultima legislatura, como ha pouco dizIarnos,
num grupo de cornpanheiros, uma meia düzia de parlamentares se fez
presente nas sextas de manhã e nas segundas a noite. Inclusive, demos uma
sugestâo ao entäo Deputado Romeu Queiroz: ou rnantlnharnos essas
reuniães de debates e as prestigiávamos ou acabávamos corn elas, porque
dissirnulacão e falsidade não deveriam prevalecer aqui, na Assembléia
Legislativa. Pelo rnenos na segunda parte da legislatura passada, a maioria
parlarnentar não cornpareceu. Essas reuniães eram urna dissimulacao a que
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rneia düzia de gatos-pingados comparecia, realizando urna abertura
impossivel, já que não havia nürnero regimental. E quase sernpre era o
mesmo grupinho, os rnais dedicados.

Enquanto o Deputado Miguel Martini abria o debate de hoje, tornamos a
liberdade de nos inscrever, não para cansar os colegas, rnas para dar
oportunidade para que outros possam aparteá-lo. Espero que possa servir
corno ponte neste debate, principalrnente para o Deputado Antonio JUlio, que
aguarda corn expectativa. Assim, gostaria, prirneiramente, de parabenizá-lo
pela iniciativa de abrir o debate, porque, muitas vezes, ao faze-b, poderiarnos
ser cansativos, macantes ou ate passar, para os colegas, a impressâo de
estarmos na tribuna corn o objetivo de nos destacar. Nâo queremos jamais ter
esse papel na Assembléia Legislativa, mas parlamento é casa de debates.

Muitas vezes, na Ultirna legislatura, durante o processo ern que histOrica e
estoicamente o PT - quero ser bern claro - fez oposiçao e obstruçoes, alguns
colegas se rebelararn porque as reuniOes avançavam na madrugada. Esse
tipo de atitude é não ter conhecirnento do papel do Deputado, do papel do
parlarnento, porque, na verdade, quern não quer ouvir conversa, quem nào
quer debater, quern não quer dialogar nâo deveria se candidatar a Vereador,
a Deputado Estadual ou a Deputado Federal, e sim, buscar urna Prefeitura, o
Governo do Estado ou a Presidéncia da RepUblica, em que vai prevalecer a
autoridade de Executivo. Mas, realrnente, esta é uma casa de debates.

Gostaria de me associar a V. Exa., que é mais que amigo, quase urn irrnâo
do Deputado Federal Osmânio Pereira, seu companheiro do grupo
carismático catOlico, para que, neste mornento de dor, V. Exa. seja o nosso
porta-voz junto a ele, transrnitindo-lhe nossos sentimentos de solidariedade
pela perda de seu progenitor.

Em segundo lugar, gostaria de fazer coro corn o meu cornpanheiro de
faculdade, Deputado Rèmobo Aboise, quando pede urna solucão definitiva para
a polItica econOrnica.

Acredito que V. Exa. tambérn pediu isso, Deputado Miguel Martini. 0
problema da diminuiçao do ICMS para velcubos automotores é realrnente rnais
urn paliativo, corno disse V. Exa. aqui e como disserarn outros Deputados -
rnais urn paliativo nesse sobe e desce da economia, que fica a rnercê do
capital especulativo.

Ternos de ponderar Minas Gerais sob o ponto de vista de que não sejamos
uma ovelha negra. Apenas isso. SO fico preocupado quando Minas Gerais se
coloca nurna posicao firme contra o Governo Federal, e o Deputado Joáo
Leite cobra urn avanço no diábogo. 0 diálogo, é born que haja, porque politica
6 diábogo, mas esse diálogo tern de partir também do Presidente da
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RepUblica. Minas Gerais não pode tornar a iniciativa que é do Poder principal,
que é o Poder Executivo Federal. Entendemos que nâo ha motivo para
ternermos retaliaçöes, não ha porque nos encapsularmos. Ternos de manter
uma postura, e estarnos aqui defendendo essa postura do Governador Itarnar
Franco. Estamos corn urn requerirnento, colhendo assinaturas de apoio dos
colegas, Para que esse apoio seja transmitido ao Governador. Urn apoio
irrestrito as suas rnedidas contrárias a Uniâo. Nào estarnos aqui como
bajuladores do Governador. Podern ter a certeza de que, se tivernos urna
postura de engajarnento na eleicão passada, corn Eduardo Azeredo, foi pelas
razöes que V. Exa. tarnbérn teve, nobre Deputado Miguel Martini. Não
estarnos aqui para bajulação, rnas no rnornento em que encontrarnos urna
atitude inicial do Governador Itamar Franco de rebeldia contra 0 Goverrio
Federal, no que tange ao problema das dIvidas estaduais; no mornento em
que tomou uma posição que chamamos de intransigente, uma posicão
patriótica, nacionalista, faria como o Deputado Dilzon Melo, cujo partido, o
PTB, tinha rnuito menos razöes para ser governista que eu, que sou de
partido de esquerda. Como o Deputado Dilzon Melo, cujo partido teve João
Pinto Ribeiro e Christiano Canêdo, urn Secretário, o outro, Adjunto, e hoje dá
apoio ao Governo Estadual, não me veria corno urn camaleão que esteve,
corn independência, apoiando o Governador Azeredo, e hoje se coloca
francamente favorável ao Governador Itamar Franco. Na verdade, quando o
Governador Itamar Franco, surpreendentemente, tornou as medidas iniciais,
estava tomando, particularmente para mirn, rnedidas que prego desde a
minha adolescéncia e a época dos bancos da escola de Medicina. Está al o
Deputado Rémolo Aloise para testernunhar. Nesse sentido, então,
encarnparnos todas as decisöes do Governador. Não vejo porque, tambérn,
nos humilharmos nessa busca do dialogo, porque Minas Gerais tern, sim,
condicoes a exigir. Se for preciso, podemos ate guardar dinheiro debaixo do
colchão, para o Governo Federal não vir confiscar o nosso dinheiro. Temos
de pensar em mecanisrnos arrecadatórios estaduais, para que a União não
confisque o dinheiro de Minas Gerais. Minas Gerais tern de se colocar nurna
posicao de independência, e é preciso que a União sinta isso, porque somos
o segundo Estado da Federação em irnportãncia, tanto em nimero de
habitantes como economicarnerite, e ternos condicoes de nos opor. Então,
quanto a essas rnedidas do ICMS, you abrir espaco para V. Exa., Deputado
AntOnio JCiIio, para que possa estabelecer o debate, porque, na verdade, esse
foi o papel que assurni ao vir para a tribuna, mas fico realmente preocupado
corn essa reducão do ICMS, no sentido de que, perante a opinião püblica, que
6 marginal, alheia, Minas Gerais passe a idéia de que estamos sendo a
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ovelha negra do Pais. Acredito que essa medida de reducão do ICMS, o
Governador precisa tentar. So acrescentaria uma outra preocupação, que ja
manifestarnos, no corredor, ao Secretário da Fazenda, Alexandre Dupeyrat,
porque, na verdade, V. Exa. diz que é a favor da redução de impostos.

Concedemos, no final de 1997, autonomia para que o Governador Eduardo
Azeredo editasse urn pacote, elevando diversos irnpostos em Minas Gerais.
Não fomos coniventes, pois cabe ao Poder Executivo executar, e ao Poder
Legislativo, legislar. Cabe ao Legislativo aconselhar, debater, mas não
podernos impedir que o Executivo tome a iniciativa de elevar impostos, como
aconteceu corn o ICMS. No Sul de Minas, os comerciantes cornpram cigarros
em Campinas e em Ribeirão Preto. Minas Gerais está perdendo arrecadacão,
justarnente porque o nosso ICMS está mais alto que o de São Paulo. Já me
fizerarn diversos apelos no sentido de que rnostre ao Governo essa realidade,
ou seja, a de que estão comprando seus produtos em São Paulo. Minas
Gerais vive uma volOpia arrecadatôria, o que tern gerado perda de
arrecadacão. Somente a Localiza está ernplacando oito mil veIculos na
cidade de Curitiba. Acredito que outras locadoras estão fazendo o rnesrno.
Essa é a informação que tivernos. Realrnente, o Governador ltarnar Franco
tern que estar atento a esse problema da arrecadacão. A nossa sugestão é
que, se a Governo Federal continuar confiscando o ICMS de Minas, que
facamos urn projeto de urgência, isentando as rnineiros dessa obrigacão. Se
Minas não leva, muito rnenos deveria levar a Governo Federal, porque o
ICMS, constitucionalmente, é urn tributo do Estado. Não temos por que perdé-
lo, mesmo através de medidas retaliadoras ou contratuais.

o Deputado Miguel Martini ( Em aparte)* - Agradeço a V. Exa. e so não the
concedi aparte porque meu tempo havia se esgotado.

Em primeiro lugar, gostaria de dizer que you levar, em norne de V. Exa., do
Deputado Rérnolo Aloise e de outros colegas, nosso sentimento de pesar ao
Deputado Federal Osrnãnio Pereira.

Em segundo lugar, agradeço o aparte, porque quero fazer urna correção no
meu pronunciarnento, pois muitos nürneros estào escritos aqul neste
rascunho. Citei equivocadarnente as nUmeros. Quero corrigi-los, pedindo que
as notas taquigráficas também a sejam. Temos aqul a situaçào de uma
revendedora em 1997. Eta vendia 180 carros/mês. Em 1998, caiu para 150
carros/ mês e, no Ciltirno trirnestre, para 130 carros/rnês. No mês de janeiro
vendeu somente 40 carros, caindo para 30 carros/mês em fevereiro. A
reducão é absurda. Então, gostaria de corroborar a que V. Exa. disse. Fui
autor de urn projeto de lei que reduzia de 25% para 18% a ICMS que incidia
sobre os cabeleireiros e produtos de toucador. lsso beneficiou 10 mil familias



rAl
206

em Minas Gerais, redundando numa reduçao de precos. Essa vitOria foi muito
pequena, porque urn dos primeiros atos do atual Secretário da Fazenda foi
revogar esse decreto de Eduardo Azeredo. A aliquota voitou para 18%.
Achávamos que havia sido urna vitOria. Não resta düvida de que foi, mas
pensávarnos que fosse perrnanente. Então, o que vai acontecer? Novamente,
os atravessadores vao comprar Os produtos a 12% em São Paulo e vão
vender sem nota fiscal. Minas deixará de arrecadar. Os técnicos tém a visão
de arrecadar mais. V. Exa. acabou de dizer que, se o IPVA no Paraná é rnais
barato, fica fácil sair daqui corn uma frota de 8 mil velculos para ser
emplacada Ia.

Se o ICMS baixar em São Paulo, os revendedores de 16 vão vender, e os de
Minas vão perder, ciaro. Se p0550 comprar 8% ou 10% mais barato, you
comprar.

Quero reafirmar aqul que essa costura, que essa colcha de retalhos que o
Governo Federal está fazendo pela incompetência em governar este Pals -
não entendo ate agora como o Presidente foi reeleito no 10 turno - faz corn
que Estados e municIpios fiquern nessa situação de penUria e dificuldade.
Essa concentracão de poder no Governo Federal precisa ser modificada.

Estamos discutindo essa questão do novo pacto federativo. A UNALE vai
discutir isso em Salvador, em maio próximo. Vamos discutir, vamos nos
mobilizar, porque isso nâo e possIvel. A sociedade não suporta isso mais, os
Governadores tern que ter independência, os Prefeitos tern que ter seus
limites de independência, também, e não podern ficar dependentes do
Governo Federal. E isso, propositadamente, Fernando Henrique fez. Ele criou
o FEF para ele, não fez a reforma tributária, não fez a reforma administrativa,
não fez as reformas que o Pals precisava. Agora, sofremos as conseqüências
disso. Muito obrigado e parabéns por seu pronunciamento.

O Deputado Marco Regis - Gostaria de responder ao Deputado Miguel
Martini, que disse não saber como o Presidente foi reeleito. Eu respondo: 0
Presidente foi reeleito dentro de urn estelionato eleitoral, dentro de uma
fraude eleitoral, da mesrna maneira que o Presidente Sarney nos enganou
corn o Piano Cruzado.

O Deputado Antonio Julio (Em aparte)* - Queria apenas contestar uma fala
anterior do Deputado João Leite. Hoje, tudo que ha de errado no Brasil é
culpa do Itamar Franco. E muito triste ouvir isso, principalmente de urn politico
mineiro de gabarito, como é o Deputado João Leite. ltamar não tem culpa
dessa desgraca que hoje paira no Pals. A culpa é do Governo do PSDB, a
culpa é do Governo Fernando Henrique Cardoso.

Quando ele disse que o Itamar não quer receber os sindicalistas de São
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Paulo para tratar da redução no ICMS no dia 23, isso não é verdade. Itamar já
disse que quer ouvir do Governo Federal qual a compensação que Minas terá
para reduzir, mais uma vez, sua taxa. Repito isso novamente. Quando
votamos aqui, ha dois anos, discutimos vãrias vezes nas comissOes e em
Plenário que Minas iria perder naquela época R$540.000.000,00. Vimos o Sr.
Secretário João Heraldo dizer que Minas iria perder, mas estava fazendo urn
born negócio. Fol isso que mudou a poiltica de Minas. Mas Itamar Franco não
está disposto a fazer esse sacrificio da forma que o Governo Federal quer
impor ao Governo de Minas.

Queremos, João Leite, dizer a V. Exa. que Minas está atento e disposto a
contribuir, apesar de isso näo resolver o problema do setor. Não adianta
baixar 3% do ICMS e 5% do lPI, se as taxas de juros de financiamento forem
elevadas a 19% ou 20%. Estamos todos dizendo ao Governo Federal que
essa poiltica econOmica precisa mudar. Não adianta ter carro 10% mais
barato, se não existe uma linha de financiamento que permita ao povo adquirir
esse carro financiado.

Se Itamar disser ao CONFAZ que nâo concorda corn a redução do ICMS,
ele estará prestando urn grande servico a Nacão, para mostrar que a equipe
econômica do Governo está acabando corn Minas Gerais, assim corno fez a
equipe do Governo Eduardo Azeredo, corn João Heraldo, que foi o homem
que fez todos os acordos que a equipe econOrnica do Distrito Federal queria.
Estarnos agora pagando caro por isso. Como se paga uma conta corn
recessão? So os técnicos de Brasilia querem que o Brasil saia da dificuldade
corn recessão.

Vejo, João Leite, que Minas está conversando, sim. SO que a equipe do Sr.
Itamar Franco quer ouvir do Governo Federal qual seria a compensação que
Minas teria para abrir, mais uma vez, mao de parte de sua arrecadaçao.
Queremos e precisamos discutir a necessidade de termos urna linha de
crédito compatIvel corn as dificuldades que o povo vive hoje, e não corn juros
de 14%,15% e 19%.

E isso que precisarnos discutir, e não essa redução, e dizer que Minas seria
a ovelha negra desse acordo e que Minas não estaria disposta a manter seus
empregos. Minas estã pagando rnuito caro para ter esses empregos e não
pode, mais uma vez, abrir uma possibilidade de arrecadação em beneflcio do
povo de São Paulo. Acho que Minas tern que resolver o problema de Minas, e
nâo o de São Paulo.

O Deputado Marco Regis - Pois, não, Sr. Presidente, agradecemos sua
generosidade. NOs, na verdade, so exercemos aqul o papel de catalisador do
debate, porque outros Deputados desejavarn apartear o Deputado Miguel
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Martini, e no havia tempo. So conclamamos os colegas para que possamos
exercitar mais essa reuniäo de sexta de manhã ou de segunda a noite, e, ao
invés de discutirmos paralelamente, pelos corredores, que pudéssemos
realizar esse debate aqui no microfone, porque acho que é mais salutar, mais
saudável e muito alvissareiro. Agradecemos a atenção dos colegas.

* - Sem revisão do orador.
2 a Parte

Abertura de lnscriçöes
o Sr. Presidente - Näo havendo outros oradores inscritos, a Presidência

passa a 2a Parte da reunião, compreendendo as comunicaçães da
Presidência e de Deputados e Os pronunciamentos dos oradores inscritos.
Estão abertas as inscriçães para o Grande Expediente da próxima reunião.

Leitura de Comunicaçöes
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicacöes

apresentadas nesta reunião pelos Deputados Alencar da Silveira Junior -
falecimento do Sr. AbIlio Albredo Silva, em Belo Horizonte; Miguel Martini -
falecimento do Sr. Manoei Gomes de Oliveira, em Itapetinga, BA.

Encerramerito
o Sr. Presidente - Não havendo outras comunicacöes a serem feitas

oradores inscritos, a Presidência encerra a reunião, convocando os
Deputados para a reunião de debates de segunda-feira, dia 22, as 20 horas.
Levanta-se a reuniäo.

ATA DA 1  REUNIAO CONJUNTA DAS COMISSOES DE CONSTITUIcAO E
JUSTIA E DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E REGIONALIZAcAO

As quinze horas do dia seis de junho de mil novecentos e noventa e cinco,
comparecem na Sala das Comissöes Os Deputados Geraldo Santanna,
Simâo Pedro Toledo, Antonio Genaro, Leonidlo Boucas e Anivaldo Coelho
(substituindo este ao Deputado Geraldo Nascimento, por indicacão da
Liderança do PT), membros da Comissão de Constituicão e Justica; e Simâo
Pedro Toledo, Geraldo Rezende (substituindo este ao Deputado José
Henrique, por indicacão da Lideranca do PMDB); Jorge Hannas (substituindo
este ao Deputado Sebastiâo Costa, por indicaçâo da Lideranca do PFL) e
Miguel Martini (substituindo este ao Deputado José Maria Barros, por
indicação da Lideranca do PSDB), membros da Comissão de Assuntos
Municipais e Regionalizacão. Havendo nümero regimental, o Presidente,
Deputado Geraldo Santanna, declara aberta a reuniäo e informa que, por ser
esta a primeira reuniâo conjunta das ComissOes, não ha ata a ser lida. A
seguir informa que a reunião se destina a apreciar os Pareceres para 10
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Turno do Projeto de Lei n o 141/95, do Deputado Carlos Pimenta. 0 Presidente
redistribui a matéria aos Deputados Simâo Pedro Toledo e Miguel Martini,
respectivamente, pelas ComissOes de Constituição e Justica e de Assuntos
Municipais e Regionalizaçäo. Corn a palavra, o Deputado Simào Pedro
Toledo emite parecer, mediante o qua[ conclul pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade da matéria. Submetido a discussáo e votacäo, é
aprovado o parecer. Corn a palavra, o Deputado Miguel Martini, emite parecer
pela aprovacäo da matéria. Submetida a discussâo e votacão, é aprovada a
proposicào. Cumprida a finalidade da reuriiâo, a Presidéncia suspende os
trabaihos para que seja lavrada a ata. Reabertos os trabaihos, a Presidência
solicita ao Deputado Antonio Genaro que proceda a leitura desta ata que,
que, a seguir, é aprovada e subscrita pelos membros presentes. A
Presidência agradece a presenca dos parlamentares e encerra os trabalhos.

Sala das ComissOes, 6 de junho de 1995.
Geraldo Santanna, Presidente - Simao Pedro Toledo - AntOnio Genaro -

LeonIdio Boucas - Anivaldo Coelho - Geraldo Rezende - Jorge Hannas -
Miguel Martini.

ATA DA 2a REUNIAO CONJUNTA DAS COMISSOES DE EDUCAcAO,
CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER E DE SACJDE E AcAo

SOCIAL
As nove horas e trinta minutos do dia vinte e cinco de junho de mu

novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das ComissOes os
Deputados José Maria Barros, José Henrique, Gilmar Machado e Marco
Regis, membros da Comissão de Educacão, Cultura, Desporto e Turismo e
Lazer; Jorge Hannas, Adelmo Carneiro Leão e Hely TarquInio, membros da
Comissão de SaUde e Acão Social. Encontram-se presentes, também, os
Deputados Marcelo Gonçalves e Leonidio Boucas. Havendo nUmero
regimental, e na ausência do Presidente, assume a direcão dos trabalhos o
Deputado José Maria Barros, que declara aberta a reunião e solicita ao
Deputado José Henrique que proceda a leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros das Comissöes presentes. A
Presidência informa que a presente reuniâo se destina a ouvir os Srs. Tomaz
Aroldo da Mota Santos, Reitor da UFMG; Edison José Correa, Diretor
Faculdade de Medicina da UFMG; Juarez Oliveira Castro, Diretor-Geral do
Hospital das Clinicas da UFMG; Márcio Novaes Frederico de Alencar,
representante do DCE da UFMG; Guilherme de Fatima Faria, Coordenador-
Geral do SIND-IFES-BH, e a Sra. Maria Dirlene Marques, representante da
Associacâo Profissional dos Docentes da UFMG-APUBH, que iräo discorrer
sobre a crise do Hospital das Cilnicas da UFMG, particularmente no que se
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refere aos estudantes de Medicina. Após, a Presidência convida os
expositores a tomar assento a mesa e registra a presenca da Vereadora Jo
Soares. A seguir, a Presidência passa a palavra ao Deputado Gilmar
Machado, autor do requerimento que motivou a reunião, para fazer as suas
consideracOes iniciais. ApOs, os convidados discorrem sobre o assunto em
pauta. Passa-se a fase de debates, conforme consta nas notas taquigráficas.
A seguir, o Presidente suspende a reunião para a lavratura da ata. Reabertos
os trabaihos, em virtude de requerimento apresentado pelo Deputado Gilmar
Machado, e dispensada a leitura da ata da reunião, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos parlamentares presentes. Cumprida a finalidade
da reuniâo, a Presidéncia agradece a presenca dos parlamentares, dos
convidados e dos demais participantes e encerra os trabaihos da Comissão.

Sala das ComissOes, 25 de junho de 1997.
José Maria Barros, Presidente - José Henrique - Gilmar Machado - Marco

Regis - Jorge Hannas - Adelmo Carneiro Leão - Hely TarqüInio - Marcelo
Goncalves - LeonIdio Boucas.
ATA DA ia REUNIAO CONJUNTA DAS COMISSOES DE coNsTlTuIcAo E

JusTlçA, DE POLITICA ENERGETCA, HiDRICA F MINERARIA F DE
FIs0ALIzAcA0 FINANCEIRA E 0RçAMENTARIA

As dezessete horas do dia vinte e sete de agosto de mil novecentos e
noventa e sete, comparecem na Sala das ComissOes os Deputados Hely
TarquIriio, AntOnio Julio, Pericles Ferreira (substituindo este ao Deputado
Ermano Batista, por indicação da Lideranca do PSDB) e José Braga,
membros da Comissão de Constituiçäo e Justica; Alvaro AntOnio, Bilac Pinto
e Elbe Brandáo, membros da Comissão de PolItica Energética, Hidrica e
Minerária; e Miguel Martini, Hely Tarqumnio, Antonio JOlio e Bilac Pinto
(substituindo os Deputados Roberto Amaral, AntOnio Roberto e Sebastiáo
Navarro Vieira, por indicacâo das Lideranças do PSDB, do PMDB e do PFL,
respectivamente) e José Braga, membros da Comissão de Fiscalizacão
Financeira e Orçamentária. Havendo nOmero regimental, o Presidente,
Deputado Alvaro Antonio, declara abertos os trabaihos e informa que, por ser
esta a prirneira reunião conjunta dessas ComissOes, não ha ata a ser lida e
que a reunião se destina a apreciar, no 10 turno, os pareceres sobre o Projeto
de Lei no 1.316/97, do Governador do Estado, que altera a Lei no 8.655, de
18/9/84, que dispOe sobre a mudança de denominaçao das Centrais Elétricas
de Minas Gerais S.A. - CEMIG - e sobre a ampliação do seu objetivo social e
dã outras providéncias. Registra-se a presenca do Deputado Marcos Helênio.
Submetidos a discussão e votacão, são aprovados os seguintes pareceres:
da Comissão de Constituição e Justica, que conclui pela constitucionalidade,
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pela legalidade e pela juridicidade da matéria; das ComissOes de PoRtica
Energética, HIdrica e Minerária e de Fiscalização Financeira e Orcamentaria,
os quais concluem pela aprovação da matéria na forma proposta. Durante a
fase de discussâo, o Deputado Marcos Helênio apresenta requerimento,
solicitando sejam convidados o Dr. Carlos Eloy, Presidente da CEMIG, e urn
representante do SINDIELETRO, para debaterern o Projeto de Lei no
1.316/97. Submetido a votação, é 0 requerirnento aprovado. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência suspende os trabalhos e determina a
lavratura da ata da reuniáo. Reaberto os trabalhos, a Presidéncia solicita ao
Deputado José Braga que proceda a leitura da ata, que, lida e aprovada, e
subscrita por todos. A Presidëncia agradece a presenca dos parlamentares e
encerra os trabalhos.

Sala das ComissOes, 27 de agosto de 1997.
Hely Tarquinio, Presidente - AntOnio Julio - Pericles Ferreira - José Braga -

Alvaro AntOnio - Bilac Pinto - Elbe Brandão.
ATA DA 1  REUNIAO CONJUNTA DAS COMISSOES DE EDucAcAo,
CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER E DE FISCALIZAçAO

FINANCEIRA E 0RçAMENTARIA
As dez horas e trinta minutos do dia dezoito de setembro de mil novecentos

e noventa e sete, comparecem na Sala das CornissOes os Deputados José
Maria Barros, Sebastião Navarro Vieira e Gilmar Machado, membros da
Comissão de Educacão, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer; Miguel Martini,
Roberto Amaral, José Braga, Sebastião Navarro Vieira e Gilmar Machado,
membros da Comissão de Fiscalizaçäo Financeira e Orçarnentária. Havendo
nümero regimental, o Presidente, Deputado José Maria Barros, declara aberta
a reunião e esclarece que, por se tratar da l a reunião conjunta destas
ComissOes, não ha ata para ser lida, e que a reunião se destina a discutir e
votar Pareceres para o 10 Turno, do Projeto de Lei n o 1.223/97, do Deputado
Gilmar Machado, que regularnenta o art. 197 da Constituição do Estado, que
dispOe sobre a descentralização do ensino e dá outras providênciadas. 0
Presidente informa que, nos termos regimentais, foram designados relatores
da maténia os Deputados José Henrique e Durval Angelo. Em virtude da
ausência dos relatores, o Presidente redistribui a matéria aos Deputados
Sebastião Navarro Vieira e Roberto Amaral, pelas ComissOes de Fducacão,
Cultura, Desponto e Turismo e Lazer e de Fiscalização Financeira,
respectivamente. Concedida a palavra ao relator da primeira Comissão,
Deputado Sebastião Navarro Vieira, este emite parecer pela aprovacao da
matéria em 10 turno, corn a Emenda no 1, apresentada pela Comissão de
Constituiçao e Justiça. Submetido a discussão e votação, 6 aprovado o
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parecer. A seguir, o Presidente concede a palavra ao Deputado Roberto
Amaral, relator pela segunda comissão, que emite parecer pela aprovação da
matéria, em 10 turno, com a Emenda no 1, da Comissão de Constituicáo e
Justica, e corn as Emendas nos 2 a 6, que apresenta. Submetido a discussäo
e votação, é aprovado o parecer. A seguir, o Deputado Gilmar Machado
sugere que seja informado aos Prefeitos e Presidentes de Câmaras
Municipais, acerca do ciclo de debates, que ocorrerá em outubro, sobre a
descentralizacào do ensino e que se solicite a eles que aguardem o referido
evento antes de quaisquer acöes legislativas quanto a matéria. A seguir, o
Presidente suspende a reunião para a lavratura da ata. Reabertos os
trabalhos, em virtude de requerirnento apresentado, é dispensada a leitura da
ata da reuniào, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos parlamentares
presentes. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a
presenca dos parlamentares, e encerra as trabalhos.

Sala das Comissöes, 18 de setembro de 1997.
José Maria Barros, Presidente - Sebastiâo Navarro Vieira - Gilmar Machado

- Miguel Martini - Roberto Amaral - José Braga.
ATA DA 11  REUNIAO CONJUNTA DAS COMISSOES DE C0NSTITUIcA0

E JusTIçA, DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E REG}ONALIZAcAO E DE
FISCALIZAcAO FINANCEIRA E ORcAMENTARIA

As quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia quatorze de outubro
de mil novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissöes os
Deputados Hely TarquInio, Antonio Jiilio, Ajairnar Silva (substituindo este ao
Deputado Ermano Batista, por indicaçao da Lideranca do PSDB) e Irani
Barbosa (substituindo o Deputado Antonio Genaro, par indicacão da
Liderança do Bloco Social Progressista), rnembros da Comisso de
Constituicâo e Justiça; Ajalmar Silva, Baldonedo Napoleâo, Glycon Terra
Pinto e Irani Barbosa (substituindo este ao Deputado Dimas Rodrigues, por
indicacâo da Liderança do Bloco Social Progressista), membros da Cornissäo
de Assuntos Municipais e Regionalização; Miguel Martini, Sebastiâo Navarro
Vieira, Roberto Amaral e Antonio Julio (substituindo este ao Deputado AntOnio
Roberto, par indicação da Liderança do PMDB), membros da Comissão de
Fiscalizaçào Financeira e Orçamentária. Havendo nurnero regimental, o
Presidente, Deputado Hely Tarqumnio, declara aberta a reuniâo e solicita ao
Deputado Ajalmar Silva que proceda a leitura da ata da reunião anterior, que,
ida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir informa que a
reuniao se destina a apreciar as pareceres sobre a Projeto de Lei
Complementar no 25/97, do Governador do Estado. 0 Presidente informa que
foram distribuldos, na reunião anterior, avulsos dos pareceres e, na ausência
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do Deputado Ivair Nogueira, relator pela Comissáo de Constituiçao e Justiça,
redistribui a matéria ao Deputado Ajalmar Silva, que emite parecer pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da proposiçao.
Submetido a discussào e votaçâo, é aprovado a parecer. A seguir, a
Presidente passa a palavra ao Deputado Glycon Terra Pinto, relator pela
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, que emite parecer pela
aprovaçäo da proposiçâo. Submetida a discussào e votação, é aprovada a
parecer. 0 Presidente concede a palavra ao Deputado Roberto Amaral,
relator pela Comissão de Fiscalização e Orcamentaria, que emite parecer
pela aprovaçao da matéria corn a Emenda n o 1, que apresenta. Submetido a
discussão e votação, é aprovado a parecer. A seguir, a Presidente suspende
a reuniäo para a lavratura da ata. Reabertos as trabalhos, em virtude do
requerimento apresentado pela Deputado Miguel Martini, é dispensada a
leitura da ata da reuniào, a qual é dada par apravada e é subscrita pelos
parlamentares presentes. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares e encerra as trabalhos.

Sala das ComissOes, 14 de autubro de 1997.
Hely TarqüInio, Presidente - AntOnio JUlio - Ajalmar Silva - Irani Barbosa -

Baldonedo Napoleào - Glycon Terra Pinto - Miguel Martini - Sebastião
Navarro Vieira - Roberto Amaral.
ATA DA 5 a REUNIAO CONJUNTA DAS COMISSOES DE CONSTITUIcA0 E

JUSTIçA, DE EDUCAçAO, CULTURA, CIENCIA E TECNOLOGIA E DE
FISCALIzAçA0 FINANCEIRA E ORcAMENTARIA

As dezesseis horas do dia dezoito de dezembro de mil novecentos e
noventa e sete, comparecem na Sala das ComissOes as Deputados Hely
TarquInio, Sebastuão Costa, José Braga e José Maria Barros (substituindo
este ao Deputado Ermano Batista, par indicaçäo da Liderança do PSDB),
membros da Comissäo de Constituiçao e Justiça; José Maria Barros, Marco
Regis e Bilac Pinto (substituindo este ao Deputado Sebastiäo Navarro Vieira,
par indicação da Luderança do PFL), membros da Comissâo de Educaçãa,
Cultura, Ciência e Tecnologia; e Miguel Martini, Mauri Torres, Roberto Amaral
e José Braga, membros da Camissãa de Fiscalizaçào Financeira e
Orcamentaria.. Havendo nUmero regimental, o Presidente, Deputada Hely
TarqUInio, declara aberta a reuniäo e, em virtude da aprovaçäo de
requerimento do Deputado José Braga dispensa a leitura da ata da reuniâo
anterior, a qual é dada par apravada e é subscrita pelos membros presentes.
A seguir informa que a reuniãa se destina a apreciar as pareceres destas
comissOes, no 10 turna, sabre a Projeto de Lei no 1.499/97, do Governador do
Estado. Relator pela Comissâo de Canstituiçao e Justiça, a Deputado AntOnio
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Julio emite seu parecer, que conctui pela constitucionalidade, pela legalidade
e pela juridicidade da matéria na forma do Substitutivo n o 1, que apresenta.
Colocado em discussão e votação, é aprovado o parecer. 0 Deputado Marco
Regis, relator pela Comissão de Educacão, Cultura, Ciência e Tecnologia,
procede a leitura de seu parecer, concluindo pela aprovacáo da proposição
na forma do Substitutivo n° 1, da Comissao de Constituição e Justica, 0 qua[,
discutido e votado, é aprovado. 0 Deputado Roberto Amaral, relator pela
Comissâo de Fiscalizaçâo Financeira e Orçamentária, apresenta parecer
concluindo pela aprovacâo do projeto na forma do Substitutivo n o i, da
Comissão de Constituiçâo e Justiça. Após discussão e votação, é aprovado o
parecer. Cumprida a finalidade da reuniào, a Presidéncia suspende os
trabaihos para que seja lavrada a ata da reunião. Reabertos os trabalhos, a
Presidência solicita ao Deputado Sebastião Costa que proceda a leitura desta
ata que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A Presidência
agradece a presenca dos parlamentares e encerra os trabalhos.

Sala das Comissães, 18 de dezembro de 1997.
Hely Tarquinio, Presidente - José Maria Barros - Sebastiâo Costa - José

Braga - José Maria Barros - Marco Regis - Bilac Pinto - Miguel Martini - Mauri
Torres - Roberto Amaral.

ATA DA 2a REUNIAO CONJUNTA DAS COMISSOES DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, DE ADMINISTRAçAO PLJBLICA E DE FISCALIZAçAO

FINANCEIRA E ORçAMENTARIA
As dezesseis horas do dia vinte de dezembro de mil novecentos e noventa

e sete, comparecem na Sala das Comissöes os Deputados Marcos Helênio
(em substituicão ao Deputado Geraldo Nascimento, pot indicaçâo da
Liderança do PT), Ajalmar Silva e Roberto Amaral (substituindo estes,
respectivamente, aos Deputados José Militão e João Leite, por indicação da
Liderança do PSDB), membros da Comissão de Defesa do Consumidor;
Marcos Helênio, Luiz Fernando Faria (substituindo este ao Deputado Leonidio
Bouças, por indicacäo da Lideranca do PFL), José Bonifácio e Roberto
Amaral (substituindo estes, respectivamente, aos Deputados Ajalmar Silva _e
Arnaldo Penna, por indicação da Lideranca do PSDB), membros da Comissão
de Administraçâo Püblica; e Miguel Martini, Ajalmar Silva e José Bonifácio
(em substituição, respectivamente, aos Deputados Mauri Torres e Roberto
Amaral, por indicaçâo da Lideranca do PSDB), Luiz Fernando Faria
(substituindo o Deputado Sebastiâo Navarro Vieira, por indicacâo da
Lideranca do PFL) e Adelmo Carneiro Leäo (em substituição ao Deputado
Durval Angelo, por indicaçâo da Liderança do PT), membros da Comissâo de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo nUmero regimental, 0
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Presidente, Deputado Miguel Martini, declara aberta a reunuão e solicita ao
Deputado Marcos Helênio que proceda a leitura da ata da reuniâo anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A presente
reunião se destina a apreciar os pareceres das Comissães, no 2 0 turno, sobre
o Projeto de Lei n° 1.549/97, do Governador do Estado, que dispãe sobre a
contagem, a cobrança e o pagamento de emolumentos devidos pelos
servicos extrajudiciais e dá outras providëncias. Relator pela Comissáo de
Defesa do Consumidor, o Deputado Roberto Amaral apresenta seu parecer,
que conclui pela aprovação da matéria na forma do vencido no 1 0 turno, o
qual, discutido e votado, é aprovado. 0 Deputado Marcos Helênio, relator
pela Cornissão de Administraçao Püblica, emite seu parecer, que também
conclui pela aprovação do projeto na forma do vencido no 1° turno, o qua] é
aprovado apOs discussão e votação. Relator pela Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçarnentária, o Deputado Ajalmar Silva procede a leitura de seu
parecer concluindo pela aprovaçâo do projeto na forma do vencido no 1° turno
corn as Emendas n°s 1 e 2 que apresenta. Colocado em discussäo e votação,
é aprovado o parecer. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia
suspende os trabaihos para que seja lavrada a ata da reuniâo. Reabertos Os
trabalhos, a Presidéncia solicita ao Deputado Marcos Helênio que proceda a
leitura da ata, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
Presidência agradece a presença dos parlamentares e encerra os trabalhos.

Sala das Comissães, 20 de dezembro de 1997.
Miguel Martini, Presidente - Marcos Helênio - Ajalrnar Silva - Roberto

Amaral - Luiz Fernando Faria - José Bonifácio - Adelmo Carneiro Leäo.
ATA DA 1  REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOB RE A PROPOSTA DE EMENDA A CoNsTmJIcAo

N O 49/97
As dez horas e trinta minutos do dia dezenove de marco de mil novecentos

e noventa e oito, comparecern na Sala das Comissöes os Deputados José
Maria Barros, José Henrique e Dimas Rodrigues, membros da supracitada
Comissäo. Havendo nümero regimental, o Presidente, Deputado José Maria
Barros, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Dimas Rodrigues
que proceda a leitura da ata da reunião anterior. Atendendo a requerimento
aprovado pela Comissão, a Presidéncia dispensa a leitura da ata, considera-a
aprovada e solicita aos Deputados que a subscrevam. A Presidéncia informa
que a reunião se destina a apreciar o parecer de 10 turno sobre a matéria e
indaga do relator, Deputado José Henrique, se está em condiçöes de emitir
seu parecer. Esse Deputado emite parecer favorável a aprovaçâo da
Proposta de Emenda a Constituiçáo n° 49/97. Submetido a discussäo e
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votaçâo, e o parecer aprovado. Cumprida a finalidade da reuniäo, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a Iavratura
da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissöes, 19 de marco de 1998.
José Maria Barros, Presidente - José Henrique - Dimas Rodrigues.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 24 DE FEVEREIRO DE 1999

ATA

ATA DA 2a REUNIAO DE DEBATES, EM 22/2/99
Presidéncia do Deputado José Braga

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: 1a Fase (Expediente): Ata -
21 Fase (Grande Expediente): Apresentaçao de Proposicöes: Proposta de
Emenda a Constituiçâo no 1/99 - Projetos de Lei n

o
s 26 a 28/99 -

Requerirnentos n
o
s 9 a 11/99 - Comunicaçoes: Comunicação do Deputado

Christiano Canêdo - 2a Parte: Abertura de lnscricães - Leitura de
Comunicaçoes - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
José Braga - Adelino de Carvalho - Agostinho Patrüs - Agostinho Silveira -

Ailton Vilela - Alberto Bejani - Ambrósio Pinto - AntOnio Andrade - Arlen
Santiago - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Djalma
Diniz - Eduardo Daladier - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Fábio
Avelar - Francisco Rafael - George Hilton - João Paulo - Joâo Pinto Ribeiro -
José Henrique - Luiz Fernando - Luiz Menezes - Márcio Cunha - Márcio
Kangussu - Marco Regis - Mauro Lobo - Paulo Pettersen - Rêrnolo Aloise -
Washington Rodrigues.

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

comparecirnento registra a existência de nCimero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a protecâo de Deus e em norne do povo mineiro, iniciarnos Os
nossos trabaihos. Corn a palavra, o Sr. 2°-Secret6rio, para proceder a leitura
da ata da reunião anterior.

1  Parte1  Fase (Expediente)
Ata

- 0 Deputado Washington Rodrigues, 20-Secret6rio "ad hoc", procede a
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restriçoes.

2 Fase (Grande Expediente)
Apresentacão de ProposiçOes

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas a Mesa as seguintes proposiçOes:
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PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIçAO N o 1/99

Dá nova redacão ao art. 69 da Constituicão do Estado.
A Assembiéia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1°- 0 art. 69 da Constituicão do Estado passa a vigorar corn a seguinte

redaçâo:
'Art. 69 - 0 Governador do Estado poderá solicitar urgência para

apreciaçâo de projeto de sua iniciativa.
§ 10 - 0 pedido de urgência será apreciado pelo Plenário da Assembiéia

Legisiativa.
§ 20 - Se a Assembiéia Legislativa não se manifestar em ate quarenta e

cinco dias sobre o projeto, será ele incluldo na ordem do dia, sobrestando-se
a deiiberacão quanto aos demais assuntos, para que se uitime a votacâo.

§ 3° - 0 prazo do paragrafo anterior não corre em periodo de recesso da
Assembiéia Legisiativa nem se aplica a projeto que dependa de "quorum"
especial para aprovacâo de lei orgânica, estatutária ou equivaiente a cOdigo e
a projetos relativos a pianos plurianuais, diretrizes orçamentarias, orçamentos
anuais e créditos adicionais.".

Art. 20 - Esta emenda a Constituicão entra em vigor na data de sua
pubiicação.

Sala das Reuniães, de fevereiro de 1999.
Sebastiâo Navarro Vieira - Heiy TarquInio - Mauro Lobo - Carlos Pimenta -

Sebastião Costa - Bené Guedes - Biiac Pinto - Paulo Piau - Alvaro Antonio -
Washington Rodrigues - Rêmolo Aioise - Alberto Bejani - Durvai Angelo - Elbe
Brandâo - Luiz Menezes - Miguel Martini - Christiano Canêdo - Alencar da
Siiveira Junior - José Alves Viana - Aliton Viieia - Fábio Avelar - Joâo Leite -
Rogério Correia - Ermano Batista - Maria José Haueisen - Ivo José.

Justificação: Em 1996, tive a oportunidade de apresentar esta proposta de
emenda a Constituição, corn a seguinte justificação: "Tamanha é a
compiexidade dos projetos relativos a pianos plurianuais, diretrizes
orçamentárias, orçamentos anuais e créditos adicionais a exigir acurado
exame de toda a repercussão da lei que se está propondo, que o Constituinte
Federal houve por bern atribuir-ihes urn rito especIfico de tramitacão,
vedando, ate mesmo, a interrupcão da sessào legislativa do Congresso
Nacional enquanto nâo se aprovar o projeto referente a lei de diretrizes
orcamentárias, conforme o disposto nos arts. 57, § 2 1, e 166 da Carta Magna.
Peia mesma razäo, os pariamentares mineiros dedicaram as referidas
proposiçOes uma subseçao especifica no Regimento Interno da Casa. VC--se
que as disposiçOes all contidas objetivam assegurar as condicOes
indispensáveis a ceieridade da apreciaçâo da matéria, sem prejuIzo do seu
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detido exame, haja vista o estabeiecimento de deliberaçâo em turno Unico e a
não-iimitaçäo do prazo de sua apreciação. Cabe destacar, ainda, que esta
Casa näo so repetiu a vedação de se interromper a sessão iegisiativa ate que
seja aprovado o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, como entendeu ser
necessário estendê-!a ao projeto do orcamento anual, conseqüentemente
prolongando-se a sessào legislativa pelo tempo indispensável a sua análise.
Conclui-se, pois, tendo em vista a pecuiiaridade que envoive a tramitaçâo dos
projetos em questao e os cuidados adotados, que não é aconselhávei atribuir-
ihes o regime de urgência previsto no § 1 1 do art. 69 da Constituiçâo do
Estado, motivo por que apresentamos esta proposta de emenda a
Constitu ição".

Analisada na 13a Legisiatura pela Comissão Especial composta peios
Deputados Dilzon Melo, Presidente, Gilmar Machado, relator, Ajaimar Silva,
Aliton Vilela, Simão Pedro Toledo, Alberto Pinto Coelho, Sebastião Costa e
Arnaldo Penna, a proposta recebeu, por unanimidade de votos, substitutivo
que Ihe deu a redaçâo agora apresentada. Infelizmente, apesar de ter sido
encerrada sua discussão em 1 0 turno, não chegou a ser votada em razäo do
encerramento da mencionada legislatura.

Dada a relevância do tema e sua importância para a conducào dos
trabalhos desta Casa, entendo que os Deputados 141 Legislatura acolheráo
a proposta apresentada e a ela emprestaräo real e decidido apoio para sua
aprovaçäo.

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

PROJ ETO DE LEI N O 26/99
Declara de utilidade pUblica a Instituiçâo das Servas de Maria Ministras dos

Enfermos, corn sede no MunicIpio de DivinOpolis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade ptblica a lnstituiçâo das Servas de

Maria Ministras dos Enfermos, corn sede no MunicIpio de DivinOpolis.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das ReuniOes, 11 de fevereiro de 1999.
César de Mesquita
Justificação: A Instituiçâo das Servas de Maria Ministras dos Enfermos, corn

rnatriz na cidade do Rio de Janeiro, RJ, e filial na cidade de DivinOpolis desde
1987, é uma sociedade civil de duraçào indeterminada que se destina a
assistir gratuitamente pessoas carentes, oferecendo, prioritaria mente,
serviços de enfermagem.



"1
220

Além disso, a entidade cumpre Os requisitos para a declaracão de utilidade
ptbIica em nIvel estadual, razão par que espero encontrar entre as nobres
pares desta Casa Legislativa apoio para a aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai a projeto as Comissöes de Justica, para exame preliminar,
e de Saüde, para deliberacão, nos termos do art. 188, c/c a art. 103, inciso I,
do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N O 27/99
Institui a Certidão Negativa de Débito AmbientaL determina sua exigência

nas licitaçães estaduals e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Fica institulda a Certidão Negativa de Débito Ambiental - CNDA - no

Estado de Minas Gerais, a ser expedida segundo critérios deflnidos em
regulamento, obedecidos os parâmetros estabelecidos nesta tel.

Art. 21 - As penalidades aplicadas aos infratores da legislacäo ambiental
serão Iançadas em livro prOprio e serviräo coma cadastro geral exclusivo para
expediçáo da CNDA.

Parágrafo Unico - 0 decreto que aprovar a regulamento desta lei indicará a
secretaria estaduat a cargo da qual ficarão as tançamentos das infracöes e a
expediçáo da CNDA.

Art. 30 - Serão consideradas em débito ambientat as pessoas fIsicas ou
jurIdicas sabre as quais, em decorréncia de infraçoes a legislacão ambientat
do Estado, tenham recaldo as seguintes penalidades:

I - multa;
II - suspensão das atividades.
Art. 40 - A partir da data de inscrição da penalidade no livro próprio e desde

que de tat decisão nâo esteja pendente recurso de qualquer ordem, näo
poderá a infrator obter a CNDA nos prazos que vierem a ser fixados no
regulamento, os quals não poderâo ser inferiores a seis meses, nem
superiores a dezoito meses.

§ 1 0 - 0 escalonamenta dos prazos obedecerá a gradaçâo das penatidades
aplicadas e, no caso de terem sido aplicadas multas, variará de acordo cam o
valor da penalizacâo.

§ 21 - Os prazos serão contados em dobro nos casos de reincidência,
especIfica ou näo.

Art. 50 - Uma vez expedida, a CNDA terá validade peto prazo que vier a ser
determinado em regulamento.

Art. 60 - Será exigida a CNDA nas Iicitaçöes para contratação de obras e
servicos afins, a cargo dos poderes pUbticos estaduais, abrangendo, além dos
órgãas da administração direta, as autarquias, as fundaçöes e as empresas
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püblicas, a sociedade de economia mista e as demais entidades controladas
direta ou indiretamente peta Estado.

§ 1° - 0 licitante, pessoa fisica ou juridica, que näo apresentar a CNDA será
considerada inabititado para o certame IicitatOrio, cabendo recurso de tat
decisãa a camissao de Iicitaçàa competente, nos termos da lei federal,
especIfica.

§ 2° - Serão admitidos, provisoriamente, no certame, as licitantes que
comprovarem, mediante protocolo especIfico, a requisiçâo da CNDA junta ao
Orgào corn petente.

§ 3° - Transposta a fase de habititação sem que tenha sido expedida a
CNDA, esta se tornará inexigivet no curso do mesmo processo ticitatOrio e
abrigatôria na contrataçâo dele resultante.

§ 40 - A exigência da CNDA canstará obrigatoriamente em todas os editais
de licitação que se promover nos termos do "caput" deste artigo, a partir da
entrada em vigor da presente lei.

Art. 7° - 0 Poder Executivo regutamentará esta lei em ate sessenta dias
apOs a sua pubticaçâo.

Art. 80 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 9° - Revogam-se as disposiçaes em contrário.
Sala das Reuniães, 4 de fevereiro de 1999.
Rogéria Correia - Maria José Haueisen.
- Publicado, vai a prajeta as Comissães de Justica, de Meio Ambiente e de

Fiscatizaçao Finnaceira para parecer, nos termos do art. 188, c/c a art. 102,
do Regimenta Interno.

PROJ ETO DE LEI N o 28/99
Declara a cachoeira do Tombo da Fumaça patrimônia paisagIstico e

turIstico do Estado de Minas Gerais.
A Assernbtéia Legistativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada patrimônio paisagIstico e turistico do Estado de

Minas Gerais a cachoeira do Tombo da Fumaca, locatizada no rio
Jequitinhanha, no Municiplo de Salto da Divisa.

Art. 2° - E vedada a realização de quaisquer obras ou serviços que alterem
ou descaracterizem a paisagem natural da cachoeira de que trata a art. 10.

Parágrafo ünico - 0 disposto no "caput" estende-se par 580m (quinhentos e
oitenta) metros a jusante da cabeceira da cachoeira, ate o ponto denominado
Pedra do Canta-Gato; e por 396m (trezentos e noventa e seis) metros a
montante da cabeceira da mesma cachoeira, ate o ponto denominado Pedra
do Bode.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pubticaçâo.
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Art. 40 - Revogam-se as disposicöes em contrário.
Sala das Reuniöes, de fevereiro de 1999.
Maria José Haueisen
Justificacão: Urna das principals caracteristicas do vale do Jequitinhonha é

sua força cultural. 0 povo da região tern em suas tradiçöes urn grande aliado
para enfrentar as adversidades climáticas e o descaso do poder pUblico.

Vários fatores contribuem para a formaçâo dessa personalidade e, entre
eles, está o rio Jequitinhonha. 0 rio é tido corno uma pessoa da famIlia de
cada urn dos moradores da regiâo, mesmo daqueles que não habitam suas
margens.

Nosso projeto pretende proteger urn dos acidentes geográficos mais belos
da região, o que para nós é positivo, tanto do ponto de vista ambiental, quanto
para a auto-estima das pessoas que Ia vivem.

A matéria está inserida no rol de cornpetências dos Estados. E o que se
depreende da leitura do art. 24, VII, da Constituicao Federal, c/c o art. 10, XV,
"g" da Carta PolItica mineira.

o tema inclui-se entre aqueles cuja iniciativa do processo legislativo pode
ser exercida por integrantes do Poder Legislativo, ja que näo se encontra
relacionado ern nenhurna das ailneas do inciso III do art. 66 da Constituicão
do Estado.

Portanto, esperamos que nosso projeto receba boa acoihida por parte dos
nobres Deputados.

- Publicado, vai o projeto as Cornissöes de Justica, de Melo Ambiente e de
Turismo para parecer, nos termos do art. 188, c/c a art. 102, do Regimento
Interno.

REQUERIMENTOS
N O 9/99, do Deputado Washington Rodrigues, pedindo sejam solicitadas ao

Governador do Estado informacöes sobre a implantaçào da extensào ao
servidor militar do direito ao adicional de periculosidade previsto na Emenda a
Constituição n° 35/98.

N O 10/99, do Deputado Francisco Rafael, pedindo sejam solicitadas
informaçães ao Presidente do Conseiho Estadual de Educacão, sobre a
trarnitaçào do processo de criacâo da Universidade do Vale do Sapucai. (-
Distribuldos a Mesa da Assembléla.)

NO 11/99, do Deputado Francisco Rafael, solicitando seja encaminhado
oficia ao Diretor-Geral do DER-MG, corn vistas a que se tomem providências
para agilizar a conclusâo das obras de asfaltamento e iluminacão do
Aeroporto Municipal de Pouso Alegre e a que se forneçam côpias dos
convénios celebrados entre a DER-MG e o Ministérlo da Aeronáutica. (- A
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Comissão de Transporte.)
Comunicaçoes

- E também encarninhada a Mesa cornunicaçäo do Deputado Christiano
Canédo.

2a Parte
Abertura de Inscriçöes

o Sr. Presidente - Nâo havendo oradores inscritos, a Presidência passa a
2a Parte da reuniâo, compreendendo as comunicacöes da Presidência e de
Deputados e as pronunciamentos dos oradores inscritos. Estão abertas as
inscricöes para a Grande Expediente da próxima reunião.

Leitura de Comunicaçães
- A seguir, a Sr. Presidente dá ciência ao Plenário da comunicaçâo

apresentada nesta reuniâo pelo Deputado Christiano Canédo - falecimento da
Sra. Maria José Almeida Soares da Silva, em Muriaé (Ciente. Oflcie-se.).

Encerramento
0 Sr. Presidente - Náo havendo outras comunicaçoes a serem feitas nem

oradores inscritos, a Presidência encerra a reuniäo, convocando as
Deputados para a reunião ordinária de amanhä, dia 23, as 14 horas, corn a
ordern do dia regimental. Levanta-se a reuniâo.

c0MLJN!cAçOES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
ACORDO DE LIDERES

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais:
Os Deputados que este subscrevem, constituindo a maloria dos LIderes de

bancadas, acordarn em que, na constituicão das comissöes permanentes,
seja possibilitada a participacào de representaçöes partidárias cuja
cornposicão numérica, de acordo corn o Regimento Interno, não permite a
formação de bancada.

Sala das Reuniöes, 23 de fevereiro de 1999.
Hely TarquInio, Lider do PSDB - Antãnio Andrade, Lider do PMDB - Alencar

da Silveira JUnior, LIder do PDT - Sebastiáo Navarro Vieira, Lider do PFL -
Djalrna Diniz, LIder do PSD - Rogerio Correia, Lider do PT - Olinto Godinho,
Lider do PTB - Luiz Fernando, Lider do PPB - Agostinho Silveira, Lider do PL.

DECISAO DA PRESIDENCIA
A Presidéncia acolhe a acordo e determina a seu cumprimento.
Sala das Reuniöes, 23 de fevereiro de 1999.
Anderson Adauto, Presidente.

COM UN CAcAO
- 0 Sr. Presidente despachou, em 23/2199, comunicaçâo dos LIderes de
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bancadas, indicando os membros efetivos das Comissöes Permanentes para
a 14aLegislatura:

* - Os quadros dos LIderes de bancadas foram publicados na edição do
"Diário do Legislativo" de 242.99.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 25 DE FEVEREIRO DE 1999

ATAS

ATA DA 2a REUNIAO ORDINARIA, EM 23/2/99
Presidéncia dos Deputados Anderson Adauto e Gil Pereira

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: 1a Fase (Expediente): Ata -
21 Fase (Grande Expediente): Apresentacâo de Proposiçöes: Proposta de
Emenda a Constituicâo n o 2/99 - Projetos de Lei n

o
s 29 e 30/99 -

Requerimentos n os 12 e 13/99 - Requerimentos dos Deputados Edson
Rezende, Elaine Matozinhos e outros, Paulo Piau e outros, Durval Angelo e
outros (3), Joâo Batista de Oliveira (3), Adelmo Carneiro Leào, Washington
Rodrigues, George Hilton, Miguel Martini (5), Sebastiào Navarro Vieira e
Jorge Eduardo de Oliveira - Comunicaçoes: Comunicaçoes das Lideranças
das bancadas e dos Deputados Jorge Eduardo de Oliveira, Fábio Avelar (2),
Agostinho da Silveira, George Hilton e AmIlcar Martins - Oradores Inscritos:
Discursos dos Deputados Márcio Cunha, Carlos Pimenta, Alberto Bejani,
Dalmo Ribeiro Silva, Washington Rodrigues e Sebastião Navarro Vieira -
Questöes de ordem - 2' Parte (Ordem do Dia): 1a Fase: Abertura de
lnscriçaes - Questão de ordem - Acordo de Liderancas - Decisäo da
Presidëncia - Questão de ordem - Leitura de Comunicacaes - Despacho de
Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Miguel Martini (5), Joäo
Batista de Oliveira (3), George Hilton, Washington Rodrigues, Adelmo
Carneiro Leão, Jorge Eduardo de Oliveira, Sebastião Navarro Vieira, Durval
Angelo e outros, Elaine Matozinhos e outros, Paulo Piau e outros, Durval
Angelo e outros (2); deferimento; questâo de ordem - Votaçao de
Requerimentos: Prosseguimento da votacão do requerimento do Deputado
Márcio Cunha e outros; leitura das Emendas n

o
s 1 a 3; discurso do Deputado

Miguel Martini; votação do requerimento, salvo emendas; aprovaçâo;
questöes de ordem; votação da Emenda no 1; aprovaçào; questão de ordem;
leitura da Emenda n o 2; votacao da Emenda no 2; rejeição; verificacão de
votação; inexisténcia de "quorum" para votacâo; anulaçao da votacâo;
questao de ordem; chamada para recomposiçào de "quorum"; existéncia de
"quorum" para votaçao; renovação da votacào da Emenda no 2; rejeiçâo;
verificaçâo de votação; inexistência de "quorum" para votaçao; anulacäo da
votaçäo - Requerimento do Deputado Alberto Pinto Coelho; deferimento;
discurso do Deputado Alberto Pinto Coelho - 2a Fase: Requerimento do
Deputado Hely TarqüInio; deferimento; discurso do Deputado AmIlcar Martins
- Requerimento do Deputado Antonio Andrade; deferimento; discurso do
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Deputado Paulo Pettersen - 3a Parte: Leitura de Comunicacöes - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados Miguel Martini e Paulo Pettersen -
Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecern os Deputados:
Anderson Adauto - José Braga - Durval Angelo - Dilzon Melo - Gil Pereira -

Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho PatrUs - Agostinho
Silveira - AIlton Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da
Silveira JUnior - Alvaro Antonio - Ambrosia Pinto - AmHcar Martins - Antonio
Andrade - AntOnio Carlos Andrada - AntOnio Genaro - Antonio Roberto - Arlen
Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - César de Mesquita -
Christiano Canédo - Dairno Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Daladier -
Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Elmo Braz - Ermano
Batista - Fábio Avelar - Francisco Rafael - George Hilton - Glycon Terra Pinto
- Hely TarquInio - Irani Barbosa - Ivo José - João Batista de Oliveira - JoOo
Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José
Alves Viana - José Henrique - Luiz Fernando - Luiz Menezes - Marcelo
Gonçalves - Marcia Cunha - Márcio Kangussu - Marco Regis - Maria José
Haueisen - Maria Olivia - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Mauro Lobo -
Miguel Martini - Newton de Morais - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo
Piau - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Ronaldo Canabrava - Sebastião
Costa - Sebastiâo Navarro Vieira - Wanderley Avila - Washington Rodrigues.

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

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

1  Parte
ia Fase (Expediente)

Ata
- 0 Deputado Gil Pereira, 21-Secret6rio, procede a leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restriçOes.
2a Fase (Grande Expediente)
Apresentacão de ProposicOes

O Sr. Presidente - NOo havendo correspondéncia a ser lida, a Mesa passa a
receber proposiçOes e a conceder a palavra aos oradores inscritos para a
Grande Expediente.
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- Nesta oportunidade, são encarninhadas a Mesa as seguintes proposiçOes:

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIAO N o 2/99
Altera a Secão Ill do CapItulo II da ConstituicOo do Estado e acrescenta

artigo ao Ato das DisposiçOes Constitucionais TransitOrias.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 10 - Os dispositivos da ConstituiçOo do Estado a seguir mencionados

passam a vigorar corn a seguinte redacão:
"Art. 96 - São Orgãos do Poder Judiciário:

- o Tribunal de Justiça;
II - as Conselhos de Justica Militar;
Ill - as Tribunais do JUri;
IV - as Juizes de Direito;
V - as Juizados Especiais.";
"Art. 98 - .....................................................................
Ill - a acesso ao Tribunal de Justiça far-se-6 por antigUidade e merecirnenta,

alternadamente, apuradas na Ultima entrOncia;

X - as decisOes administrativas do Tribunal de Justiça serão motivadas, e
as disciplinares, tarnadas pela vato da maioria de seus membros ou do Orgãa
especial, se houver;

XI - no Tribunal de Justica, será constituldo órgOo especial, corn a minima
de onze e a maxima de vinte e cinco mernbros, para o exercicia das
atribuiçOes adrninistrativas e jurisdicionais da competéncia do Tribunal
Pleno.";

"Art. 99 - Urn quinta dos lugares do Tribunal de Justica será carnposto de
rnembros do Ministério PUblico corn mais de dez anos de carreira e de
advagado de natôrio saber juridico e reputaçaa ilibada corn mais de dez anos
de efetiva atividade prafissianal, indicados pelos OrgOas de representacãa das
respectivas classes em lista séxtupla.

Parágrafo Unico - Recebidas as indicaçOes, o Tribunal formarã lista triplice e
a enviará ao Governador do Estada, que, nos vinte dias subsequentes,

; escolherá urn de seus integrantes para norneaçäa.";
"Art.100- .............................................................

a) pelos Juizes nomeados para a Tribunal de Justiça, a partir da passe:";
"Art. 103 - Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:
I - par iniciativa de seu Presidente, elaborar a Regimenta Interno corn

observância das normas de processa e das garantias pracessuais das partes
e dispondo sabre a competéncia e a funcionamento dos respectivas Orgaas
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jurisdicionais e administrativos;

II - eleger seus Orgãos diretivos e organizar sua secretaria, seus servicos
auxiliares e os dos jujzos que the forem vinculados, vetando pelo exercIcio da
atividade correicional respectiva;

III - prover, por concurso püblico de provas, ou de provas e tItulos, Os
cargos necessários a administração da justica, exceto os de confianca, assim
definidos em lei;

IV - conceder licença, férias e outros afastamentos a seus membros e aos
Juizes e servidores que the forem imediatamente vinculados;

V - prover os cargos de Juiz de carreira da respectiva jurisdicão;
VI - expedir decisão normativa em matéria administrativa de economia

interna do Poder Judiciário.
Parágrafo ünico - Para a eleicão a que se refere o inciso II, terão direito a

voto todos os membros do Tribunal.";
"Art. 104 - Compete privativamente ao Tribunal de Justica propor ao Poder

Legislativo, observadas as limitacoes desta Constituicão;
- a alteracão do nümero de seus membros;

II - a criacão e a extinção de cargo e a fixação de vencimentos de seus
membros, dos Juizes, dos servicos auxiliares e os dos juizos que the forem
vinculados;

III - a revisão da organização e da divisão judiciária, bienalmente;
IV - a criação de novas varas.";
Art. 106- ....................................................................................

b) o Secretário de Estado, ressalvado o disposto no § 2 0 do art. 93, 05
JuIzes da Justica Militar, os Juizes de Direito, os membros do Ministério
PUblico, o Comandante-Geral da Policia Militar e os Prefeitos Municipais, nos
crimes comuns e nos de responsabilidade;";

"Art. 109 - A Justiça Militar é constituida pelos Conselhos de Justiça Militar,
aos quais compete processar e julgar o policial militar em crime definido em
lei, excetuados aqueles praticados contra civis e os definidos como crimes
contra a pessoa e contra o patrimônio não militar, cujo processo e julgamento
competem a justica comum, observada a lei processual penal comum.

Parágrafo ünico - Ao Tribunal de Justiça, compete decidir sobre a perda do
posto e da patente de oficial e da graduacão de praça.".

Art. 20 - Ficam revogados o § 1° do art. 106 e os arts. 107, 108, 110 e 111
da Constituição do Estado.

Art. 30 - Fica acrescentado ao Ato das Disposicoes Constitucionais
TransitOrias da Constituiçao do Estado o seguinte artigo:
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"Art..... - As atribuiçöes e as competéncias do Tribunal de Alcada e do

Tribunal de Justiça Militar, que ficam extintos, passam a ser exercidas pelo
Tribunal de Justiça do Estado.

§ 1° - Os cargos de Juiz de Alçada e de Juiz do Tribunal de Justiça Militar,
com seus atuais ocupantes, são transformados em cargos de
Desembargador, mantida a classe de origem, para efeito de composição do
quinto constitucional.

§ 2° - Ficam mantidas as composiçães e a competência dos Grupos de
Cãmaras e das Câmaras Isoladas do Tribunal de Alçada, ate que o
Regimento Interno do Tribunal de Justica disponha sobre o assunto.

§ 30 - Os atuais ocupantes de cargos do Quadro de Servidores da
Secretaria do Tribunal de Alçada e do Tribunal de Justiça Militar são
transferidos para o Tribunal de Justiça, onde continuarão a exercer as
mesmas atribuiçaes, ate que a Lei de Organização e Divisão Judiciárias do
Estado disponha sobre a matéria.

§ 40 - 0 Presidente do Tribunal de Justiça, no prazo de cento e vinte dias
contados da data de publicação desta emenda, encaminhará a Assembléia
Legislativa projeto de lei dispondo sobre a nova organização e o
funcionamento do Tribunal de Justica.".

Art. 40 - Esta emenda a Constituicão entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Reuniães, 	 de 	 de 1999.
Durval Angelo - Alberto Bejani - Jorge Eduardo de Oliveira - Alencar da

Silveira Junior - Maria Olivia - Agostinho Silveira - Francisco Rafael - Olinto
Godinho - Eduardo Hermeto - Márcio Kangussu - Ronaldo Canabrava - João
Paulo - Anderson Adauto - Elaine Matozinhos - Irani Barbosa - Rogério
Correia - Luiz Fernando - Paulo Pettersen - Miguel Martini - João Batista de
Oliveira - Alberto Pinto Coelho - Sebastião Navarro Vieira - Dinis Pinheiro -
AntOnio Andrade - Dalmo Ribeiro Silva - Glycon Terra Pinto - Adelmo Carneiro
Leão - Gil Pereira - Sebastião Costa - Djalma Diniz.

Justificaçao: A proposta que submetemos a apreciacão desta Casa objetiva
unificar as instâncias recursais, mantendo-se, contudo, as atribuiçOes e a
competência da primeira instância militar e da justica comum. Para tanto,
extinguem-se o Tribunal de Alçada e o Tribunal de Justica Militar, passando
para o Tribunal de Justiça as competências hoje conferidas a esses dois
Orgãos do Poder Judiciário.

A tradição legislativa, em nosso Pals, de instituir prerrogativas de foro para
o militar tern coma antecedentes rnais recentes a ditadura de Vargas e,
posteriormente, o regime militar implantado em 1964. Fruto cultivado durante
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perlodos de exceção, resulta eta de uma vontade legislativa impregnada de
objetivos autoritários, próprios de governos descumpridores dos sagrados
preceitos atinentes a liberdade e as garantias individuais.

Vivernos tempos diferentes. Urna Justca Militar de competéncia tao
ampliada não se harmoniza corn o nosso sistema constitucional, erigido,
basicamente, sobre postulados de liberdade e garantias, corn consequente
reflexo na estipulacão dos deveres de cada urn. A sociedade vem lutando
para compor urn novo sistema de defesa de valores. Isso ficou dernonstrado,
de forma eloquente, quando dos trabathos da Assernbléia Nacional
Constituinte. 0 militar, assim corno qualquer cidadão, deve prestar contas a
sociedade se infringir a lei que tutela seus bens e valores rnais caros e,
portanto, ser processado e julgado pela justica comurn.

A sociedade civil já nào aceita o privilegio que retira da cornpetência de
seus Juizes a apreciacão dos crimes praticados por rnilitares que atentam
contra a ordem püblica, a liberdade, a vida e a integridade fIsica dos
cidadâos.

Corn relacào a extincão do Tribunal de Alçada, é born que se afirme que
näo so o prOprio Tribunal, mas tambérn entidades de peso corno a AMB, a
OAB, o Ministério PUblico, alérn dos Tribunals de Alcada do Rio Grande do
Sul, do Paraná, do Rio de Janeiro e de São Paulo, defendem-na, certos dos
beneficios da unificação dos Tribunais ern segunda instância.

0 Tribunal de Alçada de nosso Estado, em sessão plenária realizada em
outubro de 1996, aprovou rninuta de proposta de emenda a Constituicao
Estadual, aproveitada parcialmente nesta proposição.

Em sua justificacão, assirn se pronunciou o Tribunal:
"A extinção do Tribunal de Alçada e a transferéncia de suas atribuicöes e

competências para o Tribunal de Justiça atendem ao interesse da justiça e a
motivos de conveniência administrativa. A unificacão das competências em
urn so órgäo julgador dos recursos de decisOes de primeira instância constitui
providência que tornará mais ágil e eficiente a prestaçao jurisdicional,
sirnplificará os procedimentos processuais, eliminará os entraves e as
dificuldades que decorrem da existéncia de Orgãos julgadores diversos, como
tern dernonstrado a experiência do dia-a-dia.

Dispondo sobre a unificação das atuais instáncias de recurso, a emenda,
por outro lado, propiciará a simplificacào da estrutura dos serviços auxiliares
de justica, corn o que se estará evitando a concorrência de órgaos duplos,
corn finalidades idOnticas ou sernelhantes".

Deve-se ressaltar que, nos Estados que ainda rnantêm, em sua
organizacão judiciária, a existência do Tribunal de Alçada, tarnbém surgem
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propostas para sua extincão, como a Proposta de Emenda a Constituiçao no
86/97, de Deputados a Assernbléia Legislativa do Estado do Rio Grande do
Sul. Cabe destacar, em sua justificativa, o seguinte argumento: "Cumpre
referir que 0 Orgão Pleno do Tribunal de Justiça entendeu que a rnelhor
solucão ate para efeito de racionalizaçao dos servicos, quer de ordern
administrativa, quer especialrnente de natureza jurisdicional, era a da
unificacão dos dois tribunals (Alcada e Justica)".

Uma das rnaiores virtudes do legislador é ser sensivel a transformaçao de
seu tempo. E medida justa e inteirarnente oportuna a reforma do texto
constitucional visando ao aperfeiçoarnento de nossas instituiçöes, para
melhor atender aos nossos cidadãos.

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

PROJETO DE LEI N o 29/99
Altera a Lei n.° 11.085, de 30 de abril de 1993, que cria o fundo SOMMA.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Os incisos IV e V do art. 5 0 da Lei n° 11.085 de 30 de abril de 1993,

passam a ter a seguinte redação:
"Art. 50 - .........................................................................................
IV - o prazo de arnortização de ate trezentos e sessenta meses, na

proporcão inversa ao valor do saldo devedor, de acordo corn a tabela do
Anexo I;

V - taxa de juros não excedente a sete e rneio por cento ao ano, nela
inclu Ida a remuneraçào do agente financeiro.".

Art. 20 - 0 art. 50 da Lei n° 11.085, de 30 de abril de 1993, fica acrescido do
seguinte parágrafo ünico:

"Art. 50 - ...........................................................................................
Parágrafo Unico - Para a aplicacão do disposto no inciso IV deste artigo, os

saldos devedores, bern como as dividas decorrentes de inadirnplernento do
parcelamento, serão recalculados corn a nova taxa de juros prevista nesta
el

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 40 - Revogam-se as disposiçães em contrário.
Sala das ReuniOes, 	 de	 de 1999.
Márcio Kangussu

Anexo I
* - 0 quadro referente a este Anexo foi publicado na edicâo do "Diãrio do
Legislativo" de 25.2.99.

Justificacão: A necessidade de ajuste das contas ptiblicas irnpOs uma dura
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realidade não so a União e aos Estados mas também aos municIpios. A
situacáo dos MunicIpios mineiros é critica: os recursos são escassos, e as
obrigacöes contratuais e para corn a população fazem corn que os Governos
locais comprometam a totalidade de suas receitas corn o pagamento de
pessoal e corn gasto de custelo, pouco ou quase nada sobrando para
investimentos.

Este projeto objetiva meihorar a situação descrita, perrnitindo que o
Municipio obtenha meihores condicöes de liquidacâo de seus débitos junto ao
Furido SOMMA.

- PubHcado, vai o projeto as Comissães de Justica e de Fiscalizacão
Financeira para parecer, nos terrnos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento
interno.

PROJ ETO DE LEI N o 30/99
Altera a Lei no 12.992, de 30 de juiho de 1998, que dispöe sobre a

renegociacào da divida dos municIpios e do Estado corn o Instituto de
Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - 1PSEMG.

A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - 0 art. 2 1 da Lei no 12.992, de 30 de juiho de 1998, passa a vigorar

corn a seguinte redacão:
"Art. 21 - 0 saldo devedor será pago em trezentos e sessenta parcelas

mensais, iguais e consecutivas, atualizadas corn base na variacão da unidade
fiscal de referência - UFIR - e corn juros de seis por cento ao ano.

§ 1° - A dIvida do Estado acumuiada ate a data da publicação desta lei,
poderá ser parcelada em ate trezentos e sessenta meses.

§ 21 - Os órgãos, as entidades e os municipios que possuern parcelamento
em curso poderão ter seus débitos reparcelados nos termos desta lei,
permitido o aproveitamerito do montante pago a major em decorréncia da
diferenca do percentual da muita aplicada.

§ 30 - Será permitida a dacão de imóvel em pagamento, ate a limite de trinta
por cento do valor do saldo devedor, devendo a avaliacão do irnóvel ser feita
por órgão competente do IPSEMG e Prefeituras.".

Art. 20 - Ficam suprimidos os Anexos I e Ii da Lei n o 12.992, de 30 de
setembro de 1998.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 4° - Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Reuniöes, 	 de fevereiro de 1999.
Márcio Kangussu
Justificacão: As administraçöes pübiicas encontram, no atual cenário, sérias

dificuldades na gestão dos recursos püblicos. A dura realidade financeira por
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que passam Os Estados federados não é diferente da situação dos rnunicipios
mineiros, que se vêem em dificuldades para manter a máquina administrativa
e honrar os compromissos assumidos. A escassez de recursos faz corn que
Os governantes tenham pouca margem de rnanobra, pois a totalidade das
receitas, na grande maioria dos municIpios, é direcionada ao pagamento de
pessoal e ao gasto de custeio. Os investimentos que representariam o real
crescimento do municipio ficam relegados a segundo piano, sempre
dependendo da sobra de recursos. E a situacão se agrava quando ainda tern
de comprometer parte substancial de suas entradas corn pagamento de
corn promissos de dividas e ressarcimento de parcelas de financiamento.

O projeto apresentado objetiva minimizar a situacão acima descrita,
oferecendo melhores condiçöes de iiquidacão dos débitos dos municipios e
do Estado para corn o IPSEMG.

- Publicado, vai o projeto as Cornissöes de Justica e de Fiscaiizaçao
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento
interno.

REQUERIMENTOS
No 12/99, da Deputada Elbe Brandão, solicitando seja enviado oficio ao

Secretário da SaUde e ao Superintendente da Fundação Nacional de Satide
em Minas Gerais, pedindo providências, por ter sido detectado o agente da
equistossomose nas águas do rio Gorutuba, nas cidades de Janatba e Nova
Porteirinha. (- A Comissão de SaUde.)

N O 13/99, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja formulado apelo a
CEMIG, pedindo sejarn cobradas trimestraimente as contas de energia
elétrica dos produtores rurais dos Projetos Irrigados de Jalba, Pirapora e
Gorutuba e seja retomado o fornecimento de energia elétrica aqueles que
estäo inadimplentes. (- A Comissão de Poiltica Agropecuária.)

Do Deputado Edson Rezende, pedindo seja realizado urn seminário
legisiativo em parceria corn a Secretaria da Educacão e representantes dos
educadores, dos alunos, do Legislativo e do Executivo Municipal, para se

0 avaliar a apiicacão da nova legisiaçao educacional no Estado. (- A Mesa da
Assem bléia.)

0
	 - São tambérn encaminhados a Mesa requerimentos dos Deputados Edson

Rezende, Elaine Matozinhos e outros, Paulo Piau e outros, Durval Angelo e
U, 

outros (3), João Batista de Oliveira (3), Adeimo Carneiro Leão, Washington
Rodrigues, George Hilton, Miguel Martini (5), Sebastião Navarro Vieira e
Jorge Eduardo de Oliveira.

Comunicacöes
- São também encaminhadas a Mesa cornunicaçöes das Lideranças das
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Bancadas e dos Deputados Jorge Eduardo de Oliveira, Fábio Avelar (2),
Agastinho da Silveira, George Hilton e Arnilcar Martins.

Oradores Inscritos
o Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Márcio Cunha.
o Deputado Márcio Cunha - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Secretário,

senhores e senhoras, funcionários desta Casa, visitantes; antes mesmo de
declinar a motivo principal que nos traz hoje a esta tribuna, gostaria de realcar
e ressaltar minha alegria pela convivéncia corn Os Srs. Deputados desta
legislatura. Sem düvida algurna, a minha alegria é muita major por poder aqul,
pela primeira vez, usar esta tribuna corn que tanta sonhei e pela qua[ tanto me
empenhel, para poder, através dela, defender os interesses daqueles que me
confiararn este mandato.

Sr. Presidente, companheiras Deputadas e Deputadas, vejo corn alegria a
chegada do companheiro Deputada Joào Leite, exatarnente porque a assunto
que trago diz respeito a indagacães feitas por ele.

Tive a oportunidade de assinar, por iniciativa de diversos Deputadas, uma
série de CPIs, comissöes rnuito impartantes e das quais este parlarnento tern
que se acupar. Por exemplo, a comissâo que trata da questão da CEMIG.
Estou analisando outras proposicöes também, coma, par exemplo, a do nobre
Deputada Alberta Bejani, que, antern a noite, nos informou que, nurn primeira
marnento, ira solicitar a constituição de uma cornissào para analisar a
pratocolo assinado pelo Gaverna do Estado, juntamente corn a Mercedes e
outras eritidades, entre elas, especialrnente, a municipio que ele representa,
Juiz de Fora, para, se for a casa, pedir a instalacâo de uma CPI.

Ative-me tarnbém a autra questao: estive ontern corn a Secretário Mauro
Lopes falando a respeita da CPI de iniciativa do Deputada Durval Angelo, que
trata das fraudes de carteiras de habilitacâa junta ao DETRAN-MG,
exatamente cumprindo a papel que me cabe, de procurar de saber e ser
informado sabre as fatos que as cornpanheiras Deputadas vào discutir. E nãa
fai diferente em relacâo as questães aqui levantadas pelo Deputada Joâa
Leite, sabre as cantratas assinados pela BR Distribuidora, urna subsidiária da
PETROBRAS, e a DER-MG, representando a Governo do Estado.

Dediquei-me a este assunto, reuni-me corn as Diretores do DER-MG e
trago aos Srs. Deputados as explicacöes que 16 obtive e que, da minha parte,
gastaria de antecipadarnente dizer que estau plenamente satisfeito corn as
informaçoes que nos foram prestadas.

Gostaria de fazer urn breve histórica dessa situação. Em prirneira lugar, é
irnpartante dizer que a situacãa encontrada pelo atual Governo no DER-MG,
coma é de conhecimento pUblico, é extrernarnente difIcil. 0 DER-MG está
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sem recursos, ate rnesrna para as rninimas manutençaes que tern obrigaçao
de fazer nas estradas de nosso Estado, e essa situaçãa, na verdade, iniciau-
se em autubro, canfarme verificamos. Desde outubro, a DER-MG estava
inadimplente cam uma série de fornecedores e tinha dificuldades ate mesmo
para aquisicâa de gasolina e ólea diesel e manutencaa de algurnas máquinas
cam a minima de funcionamento.

Encontrada essa situaçaa, a que fez a Governo atual? Evidentemente,
procurou rneios de abter créditos, recursos, para que aquele Orgâa pudesse
minirnarnente funcionar. E de que forma? Al, coricordo, hauve urna
coincidéncia. Era Diretor da BR Distribuidara urn ilustre rnineiro, Djalma, que
hoje é a Presidente da CEMIG, e que pôde proparcianar ao Governo mineiro
dais cantratas e urn convénia que, aqui demanstrarei, foram extrernamente
benéficos para a Estado.

Além dissa, trago fotos da BR-459, Pocas de Caldas-Pauso Alegre, sem
qualquer condicâo, e trago tambérn urn recorte de jamal em que urn Juiz
interdita a BR-459, salvo melhor juizo, numa dernanstraçao clara da situacãa
que vivia a DER-MG, desde o final do ano passada. Vejarn vocês a situacãa:
"Justica não se rnanifesta sabre prazo de abras em radovias rnineiras". 0
Ministéria Ptiblico prapôs uma açào civil pUblica contra a Estado e a DER-
MG, em agasta do ano passada. Todavia, a Juiz deterrninou a efeito
suspensiva temparâria da açãa, parque, aa inquirir a atual diretaria do DER-
MG, soube que as providências ern terrnas de manutencão estavam senda
tomadas e que esta obra seré licitada. Entäa, vejarn a situaçao encontrada
pela atual diretoria.

Alérn dissa, tenha aqui uma relaçâo das abras e dos serviças de
manutencaa que estäa sendo feitos em todo a Estado, em decorrência dos
canvênios que foram assinadas. Tenho ern mãas as cantratas. Urn cantrata
para a fornecirnento de transparte de 372.000t de asfalto e ernulsöes
asfálticas, no valor de R$73.850.000,00, e outra cantrata para a fornecimento

C
	 mensal de óleo diesel, gasolina e álcaal hidratada, ólea lubrificante e graxas,
0 no valor de R$28.000.000,00, e urn canvénia de coaperacâo e transferência
C de tecnalogia, no valor de R$59.000,00. Em que base e forma foram

assinados esses cantratos? Em prirneira lugar, tenha aqui tadas ,as
embasarnentos legais. A BR Distribuidora, uma subsidiária da PETROBRAS,

C par farça da legislaçaa prOpria e também, da legislacao de licitacoes, paderia
e pade firmar convênios e contratas corn entidades de direito pUblica, coma é
a caso do DER-MG.

Partanta, sob a porita de vista legal, não ha a que discutir. Issa tanta é fato
que traga, em primeirissima mao, urn fax, que me fai passado, agora, pela
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diretoria do DER-MG, segundo o qual será publicado, no "Diário Oficial" de
amanhã, a cassacão da liminar impetrada pelo advogado - e é importante que
Os senhores saibam que o advogado, Sr. Fernando Antonio Santiago, pede
urna acão popular que, na verdade, patrocina causas da ABEDA - Associação
Brasileira das Empresas Distribuidoras de Asfalto -, que obviamente
gostariam de ter participado e de fornecer esses materiais.

Mas veja a situacão do DER-MG: no contrato anterior - firmado ha mais de
cinco anos, é born que se diga -, o DER-MG também não fez licitação -
porque não precisava fazer, como também não o fez o Governo passado. E é
born que se diga urn detaihe importantIssimo: os precos praticados pela BR
Distribuidora em relacão ao contrato, pelo Governo passado, eram os preços
de tabela; os preços que este Governo conseguiu trazem urn desagio de 10%
- e temos aqui as tabelas da BR Distribuidora e a tabela oficial que consta do
contrato assinado. Portanto, o Governo conseguiu 10% no preco direto e 10%
no transporte - ou seja, urn convénlo extremamente favorável ao Governo do
Estado, e quanto a isso não ha o que reclamar.

o Governo, então, assina dois contratos e urn convênio de cooperação
técnica, convênio esse que se tornou possIvel não so por causa da prestação
de servicos, mas, tarnbérn, do fornecirnento de material. Bern, conversei corn
o Deputado João Leite - em cujas mãos you entregar toda essa
documentaçao -, que me disse que o Estado de São Paulo teria conseguido
urn convênio extremarnente favorável a custo zero, e disso sO posso deduzir
que o convênio daquele Estado foi, na verdade, tão-somente urn
acompanharnento técnico, diferentemente desse convênio a que me refiro,
que, além desse acompanhamento, prevê o fornecirnento de material -
inclusive, de material não existente no mercado, como urna máquina que,
segundo me informou o DER-MG, somente eles possuem. Bern, esse
convênio foi assinado, rnas ate agora, na verdade, não fol colocado em
prática, e evidenternente, isso acontecerá de acordo corn a necessidade.

Outra ressalva que faco é a seguinte: a BR Distribuidora é uma subsidiária
da PETROBRAS; ate que me provem o contrário - e, quero crer, esse e o
pensamento que deve dominar a todos nOs -, a PETROBRAS e a BR
Distribuidora são empresas nacionais sérias. Ora, se se julga que possa ter
havido algum interesse escuso na assinatura desse contrato, esse julgamento
não se refere apenas ao DER-MG, rnas, também, a BR Distribuidora. Mas
quero crer que não; quero crer que toda essa história é urn grande mal-
entendido.

Acredito que, corn as informacoes e os nUmeros que hoje trago, esse
assunto estará plenamente esclarecido. Estarei a disposicão para responder
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a quaisquer perguntas dos Deputados. Quero dizer que passei cápia dessa
docunlefltacao aos Deputados Paulo Pettersen, LIder da Maioria nesta Casa,
e RogériO Correia, que havia solicitado do DER-MG, oficialmente, explicacOes
a esse respeito. Quero crer que eles tarnbém se sentiram extremamente
atendidos corn as explicacôes que foram dadas.

Gostaria, por ültimo, de acentuar o seguinte: o contrato e extrernamente
legal co rn preços definitivarnente superfaturados? Pelo contrário, se houve
algum prejuIzo, ele é da BR Distribuidora, porque o Governo passado
praticava Os precos da tabela desta, e nOs conseguimos urn desagio de 10%
no material e 10% no transporte. Portanto, conseguirnos urn contrato
extremamente benéfico para o Estado.

o Deputado João Leite (Em aparte) - Deputado Márcio Cunha, estou
acornpanhando a raciocInio de V. Exa., mas quero continuar estranhando que
este Governo, que tern a frente Itamar Franco, que, como Presidente da
RepCiblica, assinou a Lei n° 8.666 - Lei de Licitacöes -, agora abra mao dela.

V. Exa. fala da ABEDA, rnas temos, na verdade, 23 empresas distribuidoras
de asfalto no nosso Pals, e nada mais justo que terrnos urna licitacao corn
oportunidade para todas. 0 senhor fala de urn contrato que existiu, que nao é
de cinco, mas de dez anos, porque é anterior a Lei de LicitacOes. Também
tinhamos uma licitacão que foi cancelada por este Governo, para abrigar esse
contrato.

o senhor fala de uma lirninar que fol derrotada na Justica, rnas h6 ainda
dois mandados de seguranca. 0 próprio Juiz do despacho diz que a preço foi
87% a rnais. E esse contrato de R$59.000.000,00 foi gratuito para a Prefeitura
de São Paulo. Não custou nada para a BR Distribuidora dar curso para a
DER-MG.

Outra coisa que queria dizer é que a BR Distribuidora é urna cornpanhia de
economia mista. Ela está sujeita, juntamente corn as outras 23 distribuidoras
do Pals, ac, processo de licitação. Portanto, Deputado Marcio Cunha, a sua
explicação não converice. 0 custo é muito alto para a erário. 0 senhor fala,
tambérn, sobre recuperação de rodovias, que é de obrigacão do DNER. Sua
explicacão nãa convence.

Estaremos encaminhanda urn requerimento a Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçarnentaria da Casa. Se a senhor convenceu as Deputados
Rogerio Correia e Paulo Pettersen, a mim não convence. Queremos urna
explicaçãa do Governo sobre custo tao alto e contratos sem licitacão püblica.

o Deputada Marcia Cunha - Agradeco, nobre Deputado João Leite, a sua
intervençãa. Por minha incompeténcia, jã que subo a esta tribuna pela
primeira vez, talvez nãa tenha conseguido faz6-lo entender questOes que,
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para mim, são absolutamente visIveis, claras e incontestáveis. Mas passarei
as mãos de V. Exa. toda esta documentacão, que deixa absolutamente clara
que as contratos assinados pela BR Distribuidora e pelo DER-MG foram
legais. Cito, aqui, par exemplo: "E dispensável a licitacãa na lei licitatória para
aquisiçãa par pessoa juridica de direita püblico interna" - caso do DER-MG -
"de bens praduzidas ou servica prestado par órgão au entidade que iritegra a
administração pUblica". Isso vinha sendo feito pela administração passada.
Insisto nisso. A administraçao passada fez exatarnente isso, mas não
conseguu as preços que a atual, par sua campetència, par seu zelo e par sua
preacupaçãa, canseguiu.

Não quero cansá-los, mas you passar para a Deputada João Leite tudo que
está sendo feito em Minas Gerais, que são abras de responsabilidade do
DER-MG, sirn. São três folhas de servicas de manutencão de vias. Agradeco
a paciência dos nabres Deputadas e estou a disposição de quem quer que
seja para prestar as devidas esciarecimentos sabre essa questão. Muito
abrigado, Sr. Presidente, pela sua condescendência.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Carlos Pimenta.
o Deputada Carlos Pirnerita - Exrno. Sr. Presidente, Deputado Anderson

Adauto, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, membros da imprensa, senharas e
senhares, inicialmente, gostaria de levar ao conhecirnento dos nobres
companheiras alguns requerimentas de grande irnportância para a nossa
gente e para a Estado.

Destacarei, Sr. Presidente, dais requerimentas. Se houvesse a
possibilidade regimental de transforrná-los em rnaçáo, assirn a fariamos. Eles
serãa enderecados ao Presidente da Reptblica. 0 primeiro abjetiva a
liberacâo dos recursos de Estados e municipias para a implantaçãa de
programas de recuperacãa e reeducaçãa de meninas de rua e menares
infratares. Esse pragrama Iiberau recursos extremamente importantes para as
Estados e alguns municipias. Chegamas ao planejarnento de construir, em
várias cidades de Minas Gerais, centras de recuperacãa e assisténcia a
menares infratores. Essa e uma grande necessidade de Bela Horizonte e das
principais cidades. lnfelizmente, esse programa teve urna solução de
continuidade no Ministéria da Justica.

O segundo requerirnento pretende que seja suspensa a decisão de se
cortarem recursos das areas saciais, principalmente dos pragramas de
erradicaçãa do trabalho infantil. Esse era urn programa priaritário do Gaverno
Federal, mas, infelizmente, soubemos que as recursas para a sua
cantinuacãa em 1999 estão também suspensas. Enviaremas cópias desses
requerimentas aos Srs. Deputadas Federais. lremos a Brasilia amanhã, para
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entrarmaS em cantata corn a Ministéria da Justica e corn a Pragrama
Comunidade Solidãria, para que possamos abter inforrnacoes mais precisas.
Procuraremos, de certa forma, fazer cam que as programas relacionados cam
as setares do trabalho infantil e do trabalho escravo, que gerararn, inclusive,
uma CPI nesta Casa, e corn a assistência ao menor infrator e ao rnenino de
rua possam cantinuar em 1999.

Sr. Presidente, tenho, ern mãos, urn "fax" do Sindicato dos Cancessionários
e Distribuidares de Veiculos de Minas Gerais. Gostaria de fazer sua leitura e,
pasteriorrnente, tecer alguns camentárias. (- Lê:)

"Sr. Deputado, a Sindicato dos Cancessionários e Distribuidores de
VeIculos de Minas Gerais - SINCODIV-MG -, entidade de classe
representativa das empresas pertencentes a categaria econOrnica que realiza
a comercializaçao de velculos autamatares de via terrestre, nos termos da Lei
n° 6.729, de 1979, compöe-se de 585 empresas, distribuidas em 120
municipios em todo a Estado, representanda 57 rnarcas, corn urn faturarnenta
media anual de cerca de R$4.400.000.000,00, gerando 31.000 empregos
diretos e sendo respansável por 5,0% da arrecadacão do ICMS em Minas
Gerais, vem solicitar a apaio de V. Exa. e dos demais Deputadas Estaduais,
junta ao Gaverno do Estada, sabre a imperiasa necessidade da adesão de
Minas Gerais ao acordo para redução da carga tributária dos autamóveis e
consequente dirninuicão dos preças dos carras e preservacàa dos empregas
do nosso Estado.

o setor ecanômico das concessionárias de velculas passa par uma das
piares crises financeiras das Ultimas décadas, em face da elevação dos
tributos, da alarrnante queda nas vendas e da crescente evasãa de veiculos
de outras Estados, ante a diferença de preços praticada no Estado de Minas
Gerais.

A celebracão do mencianado acardo surge como urna impartante
apartunidade de retomada de mercado para a setar, sinalizando, inclusive,
aumenta na arrecadaçãa tributária.

Entretanto, a adesão do Estado de Minas Gerais e imprescindivel, sob pena
de desrnoranarnento deste setor econômica, pela flagrante diferenca dos
precos dos veiculos praticados e consequente dirninuicâa das vendas pelas
Estados beneficiados.

Minas Gerais precisa endossar essa medida, mantendo-se aliada ao
crescimenta ecanômico, vista que a incrementaçàa das vendas certamente
campensará a redução das aliquatas prapastas, preservanda a percentual de
arrecadacaa tributária do Estado.

No prOximo dia 23 de fevereiro, será realizada a reunião extraordinária do
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CONFAZ em Fortaleza, para deliberacão sobre o acordo, e a adesão dos
Estados fabricantes de veiculos, Minas Gerais, São Paulo e Paraná, é
decisiva para sua aprovação e autorização.

Certos do empenho e da sensibilidade de V. Exa., renovarnos protestos de
distinta consideracão.

Cordial e atenciosarnente, José lideumar Soares Pereira, Presidente".
0 Deputado Arnilcar Martins (Em aparte) - Meu caro Deputado, em prirneiro

lugar, gostaria de dizer, como membro da Bancada do PSDB e do conjunto de
forcas que representa hoje a Maioria nesta Casa, do meu orguiho em t6-lo
corno meu Lider, corno LIder da Maioria na Assernbléia Legislativa. Quero
curnprimentá-lo por seu pronunciamento extremamente oportuno, em um
mornento em que ha um esforço conjunto de várias esferas do poder püblico
e da iniciativa privada, corn o objetivo Unico de preservar ernpregos em nosso
Pals; em urn mornento de dificuldades econârnicas em que é preciso unir
esforcos para que empregos gerados na indUstria automobilIstica e no setor
metalürgico não se percarn. Entretanto, o Governador de Minas, corn urna voz
discordante do conjunto da Naçao brasileira, finca o pe, mostrando a sua
dificuldade em fazer qualquer acerto ou ajuste corn quern quer que seja.
Cumprimento V. Exa. pela oportunidade de sua fala e conclarno as forcas
vivas da poiltica rnineira a mostrarem ao Governador Itamar Franco e a sua
equipe econômica a necessidade de se ter pelo menos urn mornento de
lucidez, ponderação e espirito püblico, para que finalmente Minas Gerais volte
a trilhar os carninhos da serenidade e do born convivio politico.

Aproveito tarnbérn, se V. Exa. me permitir, para, nessa mesrna linha, dizer
da comparacão feita no Ultimo nUmero da revista "Veja", no qual o
Governador Itamar Franco foi cornparado, afinal, não mais corn Tiradentes - o
que era um absurdo -, nem corn Teáfilo Otôni, rnas, desta vez, pelo prOprio
articulista da revista, corn o nosso Presidente Arthur Bernardes, essa grande
figura de brasileiro e de mineiro. Quero dizer a V. Exa., ao Sr. Presidente e a
todos os Deputados desta Casa que alguns herdeiros de Arthur Bernardes
ligaram-me para dizer de sua indignacão, pois não aceitarn que o Presidente
Arthur Bernardes seja comparado a figura do Governador Itamar Franco. Eles
se sentirarn insultados e considerararn insultada a memôria do ex-Presidente,
que foi urn hornem de bem, urn grande Governador de Minas, Senador e
Presidente da Repüblica. 0 seu nacionalismo radical corn relacão a questão
da Itabira Iron e do Percival Farqua tern que ser considerado ern urn contexto
de época, ou seja, no inIclo da década de 20, em 1919 e 1920, como
sabemos bern. Assim, a famIlia de Bernardes se sente ultrajada e insultada
corn essa comparação. Alias, estou escrevendo uma carta a revista "Veja"
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para que faca o reparo, pois a figura de Bernardes é muito rnaior. Ele foi o
fundador da Escola Superior de Agricultura de Vicosa, hoje a grande
Universidade Federal de Viçosa, e cumpriu urn papel muito importante na
politica de Minas Gerais. Não podemos aceitar que urn homem dessa
grandeza seja comparado ao nosso Governador. Essa, volto a repetir, é a
posição da familia de Arthur Bernardes. Posso provar isso a qualquer
adesista de Ultima hora do Governo de Itarnar Franco, a qualquer neo-
itamarista e a qualquer newtista antigo ou novo.

A famllia de Bernardes me ligou para dizer que não aceita essa
comparacão, porque considera a memôria de Arthur Bernardes ultrajada e
insultada.

0 Deputado Carlos Pimenta - Perfeitarnente. Agradeço a V. Exa.
Ao fazer a leitura desse fax, gostaria de chamar a atenção para a

intranquilidade que a classe empresarial e o povo do Estado de Minas Gerais
estão tendo corn relação a situação do Estado na atual conjuntura do Pals.
Entendemos que essa rnedida é extremamente irnportante. Além disso, torna-
se muito mais irnportante quando verificamos que o Sindicato dos
MetalUrgicos do Estado de São Paulo, que é vigilante e atuante, deu total
apoio ao Governo desse Estado. 0 mesrno aconteceu no Paraná e no Rio de
Janeiro. No entanto, em Minas Gerais, ainda persiste a dUvida se o Estado
deve ou não aderir a esse acordo na redução das allquotas dos carros,
principalmente dos carros populares. De urn lado, estarnos vendo os patios
abarrotados de veiculos, corn mais de 200 mil velculos para serem
comercializados e a dificuldade das concessionárias em vendê-los. Por outro
ado, vernos a relutãncia do Governo do Estado em aderir a esse pacto, que
ira trazer importantes beneficios para o povo, principalmente para o Tesouro
do Estado de Minas Gerais. Faco esse apelo independente de posiçöes
partidárias. Faco esse apelo em norne, corno disse o ldelrnar, dos 31 mil
empregados diretos, em nome da preservação desses empregos, e em norne

E de precedentes importantes que ocorreram nos Estados de São Paulo e do
0 Paraná.C

Sr. Presidente, aproveitando esses 3 minutos que me restam, gostaria de
E falar a respeito de outra intranquilidade que estamos observando. Ha poucos
0 minutos, estive corn o Prefeito Ronaldo Dias, Presidente da Associacão de

MunicIpios da Area Mineira da SUDENE, que, juntamente corn outros
Prefeitos do Norte de Minas e de outras regiöes, reivindica urna reunião
irnediata corn os Deputados, a fim de que tenham acesso a informaçoes e
possarn ser tranquilizados. Ainda hoje, por meio da grande imprensa, foi

0 publicada uma nota segundo a qual o Estado de Minas ira reter recursos dos
0

E
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municIpios em face de eventuais dividas para corn o Estado. Diante disso,
recuso-me a acreditar - näo na veracidade da nota - que o Estado, sofrendo
problemas dessa natureza corn o Governo Federal, pratique atos dessa
mesma natureza corn relaçâo aos rnunicipios.

A informacão é extrernamente importante. Não existe nenhum processo
democrático sem que a população, sem que Os órgãos, sern que os agentes
pUblicos e politicos tenham a totalidade das informacoes. Neste momento,
não posso tranquilizar os Prefeitos, dizendo se esse fato é ou não verdade, se
ira ou não ocorrer. Acho que esta Casa deve se inserir nesse coritexto, pois
precisamos de todo tipo de informaçães. Assirn, quantas vezes forem
necessárias, por intermédlo de nossas comissöes, devemos trazer os
agentes politicos que hoje governam o Estado de Minas Gerais aqui para,
abertamente, em audiências püblicas ou em reuniöes abertas, discutirem corn
os Deputados e passarern as inforrnacães aos Prefeitos.

Quero dizer ao Prefeito Rorialdo Dias, da minha região, que estarnos
inteiramente abertos a essa reunião. Se for possivel, que ela acoriteca ainda
nesta semana, a fim de que possamos assirnilar a intranquilidade dos
Prefeitos, que será encaminhada ao Governo do Estado e tambérn aos vários
órgãos, porque é impossIvel, é inadmissIvel que o Governo Estadual reclame
tanto de acoes do Governo Federal corn relacão ao Governo do Estado e
venha tomar as mesmas atitudes, fazer provar do mesmo rernédio arnargo
em relação ao Estado de Minas Gerais.

Ficam, pois, convocados os Deputados para que possarnos ter esse
mornento de abertura, esse momento de encontro corn os Prefeitos. Se nós,
da Oposição, não temos as inforrnaçöes, que os Deputados que dão
sustentação ao Governo que aI está possarn passar as inforrnaçães
tranquilizadoras aos Prefeitos mineiros. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Alberto Bejani.
• Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente, Sras e Srs. Deputados, a crise

financeira que o Brasil atravessa, afetando principalmente a populacão
econornicamente ativa do Pals, e o problema do desemprego vêm
contribuindo para que os governantes busquem, no rnercado externo,
empresas que queirarn expandir seus investimentos no Brasil.

A instalação da Mercedes-Benz não fugiu a regra. 0 Governo de Minas
Gerais, ansioso por captar novos investimentos para o Estado, ofereceu urna
infinidade de incentivos para que a montadora alemã optasse por urna das
cidades mineiras para ser a sede de sua nova fábrica no Brasil.

Não estamos aqui para questionar os investirnentos e as vantagens que a
empresa ira trazer para Juiz de Fora, bern corno para o Estado de Minas
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Gerais. A geração de novos ernpregos e divisas, a circulacão de capitais, a
criacão de urn pOlo de autopeças na Zona da Mata, sernelhante ao existente
prOximo a FIAT, em Betim, são fatos inquestionáveis.

0 que nos preocupa são os inUmeros incentivos oferecidos a Mercedes-
Benz, pois acreditamos que esses compromissos não serão viáveis para
Minas. Queremos esclarecer, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que não somos
contra a adoção de uma politica de benefIcios em prol do desenvolvimento
industrial, pois temos convicção de que é necessário otimizar condiçöes para
transformar o Estado em urn local atraente para novos investimentos.

No entanto, o protocolo de intencOes, assinado, em 19/4/96, pelos
representantes do Governo do Estado, BDMG, BEMGE, CEMIG, FEAM, CDI,
GASMIG, INDI, Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral,
Secretaria de Estado da lndüstria e Comércio, Prefeitura de Juiz de Fora,
CESAMA e Mercedes-Benz, apresenta urn enorme grau de comprometimento
do Estado, que, na atual conjuntura econômica que o Pais atravessa, seria
imposslvel de ser curnprido.

Entre as muitas exigências impostas pela montadora, através do protocolo,
algurnas são de cornpetência do Municipio de Juiz de Fora e outras do
Estado de Minas Gerais. Das que competem ao Estado a maloria é
assustadora. 0 art.3°, subitens 11, 12 e 18, reza que o Governo devera
financiar o capital de giro, corn base no nCimero de veiculos produzidos em
Juiz de Fora, no percentual de 7,75% sobre o faturamento ou em valores pré-
fixados - R$ 1.080,00 por unidade faturada, corrigidos pelo IGPM - durante
dez anos, cornecando no 121° mês a contar do primeiro empréstimo, assirn
sucessivarnente, não incidindo juros ou correçöes monetarias.

Em dois anos, quando estiver em plena capacidade de producão, a
montadora alemã poderá estar recebendo, anualmente, do Estado, cerca de
R$72.000.000,00. Que, volto a repetir, sem pagar nenhum tostão de juros ou
correção rnonetãria.

Pois bern, enquanto assinava esse protocolo corn a Mercedes-Benz, o
Estado de Minas renegociava a divida mineira corn a União, aceitando quitá-
Ia, parceladamente, corn a incidència de juros de 7,5 % ao ano.

Vejam Sras. e Srs. Deputados, não é uma incoeréncia. Como urn Estado,
na situacão que Minas atravessa, poderá honrar tal compromisso, se nem
mesmo a foiha do funcionalismo püblico esta segura de ser paga, nos
prOxirnos meses?

Outro artigo que chama a atencão e o 30 subitem 2. De acordo corn ele,
ficou acertada a previsão de urn suplernento de financiarnento pelo Estado,
por meio do PROW - GIRO, no valor total de R$24.900.000,00, em 4 anos.
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Esse valor será atualizado monetariamente pelo IGP-M, ate a data de sua

liberacâo, e será pago após caréncia de 12 meses, em 60 parcelas iguais
sujeitas a atualizacão monetária, na forma da legislação entäo em vigor, e
juros de 3,5 % ao ano. Enquanto isso, Sras. e Srs. Deputados, o Estado paga
juros duas vezes malores pelas suas dIvidas com a União.

E, ainda, concessão de financiamento de R$16.000.000,00, corrigidos em
1997 e 1998, para aquisição de máquinas e equipamentos corn caréncia de
120 meses sem juros e correção monetária.

Também nos assustou o artigo 30, subitem 6, que diz que o Estado
promete, por meio do BDMG e BEMGE, prestar fianca bancária para
captação de recursos externos. Como urn Estado, na situacão em que se
encontra, pode se cornprometer em ser fiador de urna empresa multinacional
tao poderosa quanto a Mercedes?

Ainda tern mais. 0 Estado ofereceu a Mercedes um financiamento de
R$80.000.000,00, através da FIND-PROIM, entre outubro de 1996 e fevereiro
de 1998, corn atualizaçao pelo IGP-M, corn caréncia de 36 rneses, e
pagamento ern 60 parcelas, sujeitas a correcão e juros de 3,5% ao ano.

Como se nao bastasse tudo isso, deu corno garantia 720.339 lotes de mil
acöes preferenciais nominativas da CEMIG, no valor, a época, de
R$17.000.000,00, e uma fiança bancária de R$80.000.000,00 ou 3.060.444
lotes de açOes preferenciais norninativas da CEMIG, caso, ate a data da
assinatura do contrato, não fosse outorgada a referida fianca.

Ternos muitas indagacöes a respeito dos incentivos concedidos a
Mercedes-Benz e gostariamos que houvesse uma explicacão rápida, Sr.
Presidente. Quais foram Os incentivos concedidos as ernpresas que já estão
instaladas no Estado? Foram nas mesrnas proporçães aos oferecidos a
montadora alemã?

Que benefIcios essas empresas tiveram ate a presente data? E os juros e
correçöes rnonetárias; foram as referidas empresas isentas nas rnesrnas
condiçöes?

Por todos esses fatos e muitos outros, solicitarnos a esta Casa que se faca
urn levantamento mais preciso desses rnuitos incentivos, para que possamos
debater as reais condiçöes do Estado de cumpri-los. Muito obrigado.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria tambérn de dizer que não temos
absolutamente nada contra a Mercedes-Benz. Temos que bater palrnas pela
Otirna negociacão que fez. Sornos contra os maus negociadores do Estado de
Minas Gerais, que trouxerarn a preocupacão de que o Municipio de Juiz de
Fora não terá condicöes de cumprir esse protocolo, esse contrato, pots, a
água, durante dez anos, será servida de graca, as taxas, o IPTU e todas as
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taxas relativas ao MunicIpio de Juiz de Fora tarnbém serão gratuitas durante
esse perlodo. Portanto, é por esse motivo que encarninharei a Mesa o pedido
de constituicão de uma comissão especial. Obrigado.

• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.
• Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, senhoras e senhores, rogando as bêncãos de Deus, desejo iniciar
os meus trabalhos nesta Casa, trazendo a V. Exas. o orgulho justificado do
cidadão ouro-finense que aqui chega como Deputado representante de sua
querida Ouro Fino e região, após urn longo perlodo de 40 anos em que
estivernos sem representatividade local nesta Casa. Por outro lado, orgulho
maior ainda é fazer parte desta seleta Assernbléia, constitulda pelos nobres
companheiros que, corn toda a certeza, esforços não medirão para que, em
conjunto, trabalhernos pelo engrandecirnento de nosso Estado.

Minha querida Ouro Fino, terra de fllhos ilustres, como o ex-Presidente de
Minas Gerais, na RepUblica Velha, para citar apenas urn, Julio Bueno
Brandão, estará cornemorando, nos próximos dias, 250 anos de fundacao da
cidade e do Santuário de São Francisco de Paula.

Como filho arnoroso e dedicado, e fazendo uso da prerrogativa que me foi
conferida, venho, corn grande jübilo no coração, a esta tribuna pela vez
prirneira para prestar urna singela homenagern a minha terra natal, trazendo
ao conhecimento dos senhores alguns de seus aspectos peculiares.

Localizada no Sul de Minas, quase na fronteira de São Paulo e fazendo
divisa corn os MunicIpios de Jacutinga, Monte Sião, Borda da Mata,
Inconfidentes, Santa Rita de Caldas, Andradas e Bueno Brandão, Ouro Fino é
urna cidade que ainda preserva, nos seus casarães e nas suas ruas calcadas
de paralelepIpedos seculares, uma parte da histOria de Minas Gerais.

Caracteriza os seus cidadãos, calculados em tomb de 30 mil habitantes,
segundo o IBGE, aquela simplicidade genuIna, arnistosa e acolhedora do
mineiro interiorano, que o torna famoso por sua hospitalidade e cordialidade.

Privilegiada por urna excelente localizaçao geográfica, corn o cultivo dos
rnelhores tipos de cafés do rnundo, exportados para diversos palses,
desenvolveu ainda urn importante parque industrial.

Corn muitas fábricas, mesmo corn toda a sorte de adversidades por que
passam as indüstrias brasileiras, continua gerando ernpregos e preparando-
se para receber outras instalacöes.

Integra ainda o MunicIpio de Ouro Fino o "circuito das maihas", que oferece
grande opcão no setor de rnalharia, num próspero cornércio, corn variados
produtos e atividades.

Valorizando prirnordialrnente todas as formas de atividades culturais, minha
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cidade preserva em pleno funcionamento a antiga Escola Normal, que hoje se
denomina Escola Estadual Francisco Ribeiro da Fonseca, a primeira do
Estado de Minas Gerais, e que tern representado, ainda hoje, reievante papel
no ensino do Estado e do Brasil.

Vale lembrar que igualmente excelente é o nIvel do conteUdo programatico
ministrado pelos demais estabelecimentos de ensinos fundamental e médio
de que dispomos para a formacao de nossos jovens.

No piano de ensino superior, Ouro Fino conta corn sua respeitada
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, bern como a já em funcionamento
Faculdade de Administração.

Menção especial merecem também a nossa centenária "Gazeta de Ouro
Fino", que, sendo o terceiro mais antigo jornal do Estado em circulaçào,
compietou neste ano 107 anos de fundacão, e a conceituada Radio Difusora
Ouro Fino, corn mais de 49 anos de servicos prestados a comunidade,
fundada por VitOrio Luiz Negri.

Merecedores de igual destaque, pela velha tradição cultural e importância,
encontram-se ainda a banda de rnüsica, a Congada do Chicão e outras
atividades e festas comemorativas, como o carnaval, famoso por ser
considerado urn dos meihores da região.

o setor esportivo-social fica a cargo de três importantes ciubes, que
funcionarn desde longa data: Eden Clube, Montanhês Clube e Tênis Clube de
Ouro Fino.

Cidade que mantém forte tradição de religiosidade e fé, tern por padroeiro
São Francisco de Paula e possui várias igrejas em perrnanente atividade.

E sede da 39a Subsecão da OAB, a qual tive a honra de presidir por vários
anos, e Seu Poder Legisiativo tern 13 cadeiras, ocupadas por dedicados edis,
que muito tern trabaihado pelo bern comurn.

A seguranca da cidade e da região está a cargo da Delegacia Seccional da
Secretaria da Seguranca Püblica e da 137 a Companhia da Policia Militar.

No carnpo da assisténcia social, importantes instituicaes atendem o
municIpio, corno a APAE, creches diversas, o Educandário São José e o Asilo
São Vicente de Paula.

Ouro Fino é servida por hotels e pousadas, entre os quais o Hotel Fazenda
Menino da Porteira, nome significativo para a cidade. Por sua beleza e
grandiosidade e por suas inürneras opçöes de lazer, tern se destacado, na
atividade turistica, corno mais uma fonte propulsora da vida econômica do
rnunicIpio.

Ainda no setor de serviços, nosso povo dispãe de cinco agéncias bancárias,
onde se realiza diariarnente considerável volume de transacoes.
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Pois bern, senhoras e senhores, minha querida Ouro Fino, que em rápidas

pinceladas procurei retratar, estará comemorando, entre os dias 5/3/99 e
16/3/99, corn grandes festejos, os 250 anos de sua fundacão e da de sua
paróquia. Acredito que esse importante evento deve merecer desta Casa urna
comissâo representativa, razão pela qual apresento requerirnento corn esse
firn.

Nesta oportunidade em que homenageio rninha terra natal, não poderia me
esquecer de agradecer aos municipios nossos vizinhos já mencionados, que
também me escolherarn como representante, e aos demais que me
distinguirarn e honraram corn seu voto.

o Deputado Amilcar Martins (Em aparte) - Gostaria apenas, por ocasião de
seu pronunciarnento, de curnprimentá-lo por sua presenca entre nós. Quero
dizer que me sinto, e, corn certeza, toda a nossa bancada, todos os seus
companheiros se sentem orgulhosos de tê-io entre nOs, nesta Assernbléia
Legislativa. Estamos absolutarnente seguros de que Ouro Fino, este grande
municIpio rnineiro, de tao importante tradicäo na vida polItica de Minas Gerais,
no qual fol realizado o farnoso Pacto de Ouro Fino, terra de Bueno Brandão,
de tantos mineiros ilustres, inclusive V. Exa., está muito bern representado na
Assernbléia Legislativa.

Quero curnprimentá-lo e dizer do orgulho, do prazer de t6-lo como
companheiro e colega nesta legislatura. Muito obrigado.

o Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Agradeço a V. Exa. e tenha a certeza de
que estamos orguihoso de suas palavras.

Caros colegas, em rnomentos como este, de rara felicidade e honraria, que
tanto me enaltecem, aflora sempre em meu coraçäo a mernôria dos meus
queridos pals, Demétrio Ribeiro Silva Jtinior, e tio, Francisco Ribeiro Silva, de
quern os exernplos de dignidade, honradez e generosidade sernpre nortearam
rneus passos, os mesrnos que me conduziram a esta Assembléia.

Advogados corretos, magnIficos e perfeitos, foram hornens despojados de
bens materiais, mas grandiosos no humanitarismo e nas qualidades rnorais,
que hâo de servir sempre de exemplo a todos que corn eles tiveram a graça
de conviver. Representarn e representarão sempre a sIntese - prêrnio de uma
vida que se apurou no trabaiho, dedicaçâo e modelo. Deles vieram-me as
primeiras liçöes sobre a vida, o hornern, o mundo e o amor ao prOxirno. Neste
momento, reverencio-lhes a mernOria, rogando suas bêncãos e a protecão de
Deus na conducão dos meus trabalhos nesta Casa. Muito obrigado.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Washington Rodrigues.
o Deputado Washington Rodrigues - Sr. Presidente, Deputadas e

Deputados, senhores e senhoras, profissionais da imprensa, boa-tarde. Como
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é do conhecimento desta Casa, apresentei urn requerirnento solicitando a
constituicào da CPI do Instituto de Previdéncia dos Servidores Militares.
Aproveito esta oportunidade para esciarecer aos meus pares, bern como a
imprensa e a populacao mineira, porque o Deputado Sargento Rodrigues
apresentou esse requerimento. Esta carta que tenho ern mãos é do ex-
Comandante-Geral da Poilcia Militar, Sr. Nelson Fernando Cordeiro, que, ern
dezembro de 1996, a enviou ao então Secretário do Planejamento, Dr.
Walfrido Silvino dos Mares Guia. Gostaria de ler pelo menos parte desta
carta, para torná-la pUblica. (- Lê:)

"Senhor Secretário, tenho a honra de dirigir-me novarnente a V. Exa. para
reiterar nossa preocupacão quanto ao futuro da Previdência dos rnilitares
estaduais, na condição de Coma ndante-Geral da corporação e Presidente do
Conselho de Administracão do Instituto de Previdência dos Servidores
Militares, nosso IPSM, a exemplo do nosso oficio encaminhado a V. Exa., no
qual, por rneio de informacães oportunas, demonstramos nossa posição na
defesa de nossa instituicão, dentro de uma linha absolutarnente leal ao
Governo.

Fruto dessas providéncias iniciais, fornos convocados a participar de urna
reunião no dia 21/11/96, na Secretaria de Administracão, corn o Dr. Cláudio
Mourão, o Secretário Adjunto do Planejamento, Dr. Marcus Pestana, a Chefe
de Gabinete da Secretaria do Planejamento, Dra. Renata Maria de Vilhena
Campos Guirnarães, e o Presidente do IPSEMG, Dr. José Maria Borges.

Mas a que deveria ser para nos acairnar, ou seja, inforrnacöes de que a
nossa Previdência é urna conquista da Poilcia Militar que deveria ser
preservada, transforrnou-se ern nova fonte de preocupação. 0 Dr. Marcus
Pestana colocou alternativa de alteracão da cornposição de receita do IPSM,
a qual traz serbs riscos a excelência dos servicos e aos beneficios prestados
aos cerca de 180.000 beneficiários: reducão drástica da participação do
Estado no custeio de beneficios; retirada da cornpetência para pagar as
pensionistas do Instituto; assumir o onus da foiha de inativos da PMMG.

A retenção pelo Tesouro do Estado dos repasses financeiros de sua
responsabilidade e ate mesmo dos descontos efetuados nos vencirnentos dos
servidores policiais militares da contribuicao para o IPSM, que atingern a
elevada cifra de CR$160.000.000,00, já trouxe prejuizos na prestacão da
assistência a saUde. Muitos hospitais, IaboratOrios, medicos e outros
fornecedores de serviços tern denunciado convênios e se recusado a atender
nossos beneficiários. As reclamaçöes de atraso nos pagarnentos e
defasagens nas tabelas de precos médico-hospitalares fazem corn que, de
imediato, nosso püblico beneficiário comece a se preocupar.
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No momento ern que a Estado, por dificuldades decorrentes de

desequilIbrio em suas finanças, pretende reduzir custos, é importante
demonstrar aos responsáveis pela area de planejarnento e pela Fazenda
Piblica as motivos pelos quais entendernos não deva ser atingida a nossa
Previdência, sempre rnuito bern adrninistrada em seus 85 anos de existência.
Não se quer privilégias, pois o tratamento que a Governo sempre dispensou a
PMMG no carnpo previdenciário e de assistência a saüde é a reconhecirnento
justo das dificeis e complexas missöes que são afetas ao policial militar.

As funcães exercidas pelos policiais militares e bombeiros militares são
inequivocamente diferenciadas do restante do funcionalismo pUblico,
adotando-se modelo hibrido de atividade policial e regime jurIdico militar,
como é da tradicão dos palses latinos. Para ilustrar tal diferenciação, são
consideradas as seguintes particularidades da profIssão de policial militar e
bombeiro militar:

a) condiçöes estressantes de trabaiho, resultantes do constante contato
corn conflitos e mazelas sociais, geradoras de preocupantes Indices de
alcoolismo, separacöes conjugais e ate rnesmo suicidio no seio das
corporaçöes;

b) jornada irregular de trabalho, corn turnos de servicos longos e alternados,
diuturnamente, sob quaisquer condiçöes clirnáticas, acrescido de escalas
extras, prontidöes, plantöes e extensöes imprevisIveis para atender a
situaçöes emergenciais, em detrimento do necessário e indispensável
descanso - conjunto de fatores esses que caracterizam a atividade do policial
militar e do bornbeiro rnilitar corno propIcias ao surgimento precoce de
doenças profissionais;

c) ética profissional diferenciada pela rigidez da disciplina, que irnpöe
restriçöes de direitos como: sindicalização, participacão polItica e greve, bern
coma a compromisso juramentado de dedicacão exciusiva a comunidade, se
preciso corn a sacrificio da prOpria vida, a que, infelizmente, ocorre corn
freqüencia."

Senhores parlamentares, a preocupacão externada deste parlamentar
quanta aas nobres colegas é compreensivel, uma vez que hoje a Instituto de
Pi-evidéncia dos Policiais Militares tern urn rombo em seu caixa de cerca de
R$500.000.000,00, que não foram repassados pelo então Governador
Eduardo Azeredo, na gestão anterior. Na data de agosto de 1995, foram
deixadas de repassar aa Instituto as contribuiçöes patronais, devidas aa
Estada par força da legalidade, coma determina a Canstituiçao Federal, coma
dever do Estado para corn a saüde de seus servidores. Portanto, deixaram de
repassar ao Instituto as contribuiçöes dos prOprios policiais militares e
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pensionistas, ou seja, Os descontos em seus vencimentos.
Esse rombo, hoje, está causando serbs cortes na area da saUde da Policia

Militar e de seus dependentes, quanto a hospitals, IaboratOrios e dentistas.
Corn isso, ha policiais em extrema dificuldade. Alguns, os que tomam
remédios controlados, já não tern como pegar esses remédios, porque as
farmácias conveniadas estâo proibidas de fornecer esse tipo de
medicamento, conforme resolução baixada pelo próprio Presidente do
Instituto.

Gostaria de chamar a atencão dos nobres colegas e gostaria de todo o
apoio no desenrolar dessa comissão, uma vez que se trata de polictais
militares, pessoas que estão defendendo a sociedade e que precisam, corn
urgéncia, que esse dano seja reparado, que o Instituto volte a funcionar como
determina a lei, corn a finalidade para a qual foi criado, para a tranquilidade da
familia do policial deste Estado, que presta seguranca de boa qualidade e
cujo trabaiho é considerado o meihor do Brasil.

o Deputado Newton de Morals (Em aparte) - Deputado, gostaria de Ihe
pedir urn aparte para tornar pUblico o meu apoio incondicional a essa medida,
que é a solicitacâo de instalacão da CPI do Instituto de Previdéncia do
Servidor Militar, juntamente corn V. Exa.. E irnportante salientar que o não-
repasse dessas verbas pela parte patronal, ou seja, pelo Governo anterior,
simplesmente tornou a vida do policial militar e a de sua famulia urn caos no
campo da saüde.

Fica, então, pUblico o meu apoio ao requerimento de instalacão da CPI. V.
Exa. pode contar corn o meu irrestrito apoio.

o Deputado Edson Rezende (Em aparte) - Obrigado pelo aparte. Quero
dizer que acho irnportante o encaminhamento dessa CPI. Sou medico da
Policia Militar ha mais de 20 anos ern Barbacena e acornpanho toda essa
problemática. Sempre ha problernas corn relação a pagamento e reclamacöes
dos usuários da Policia Militar, das farnIlias da PolIcia Militar quanto ao que
pagarn e quanto ao que recebem, do ponto de vista da atençao médica.
Portanto, essa reclamacão já vem ha 20 anos, desde quando iniciei a minha
carreira, atendendo aos policiais militares e a suas familias.

Outra coisa: a situação de medicarnento é séria porque, se antes
descontavam 10% do salário dos policlais para esse fim, hoje se descontam
30%, o que torna isso uma dIvida permanente, eterna e crônica para os
familiares de militares.

Entâo, quero somente atestar, não corno militar, mas conhecendo a
situaçâo das familias dos militares, a situacão em que vivern, inclusive, as
muiheres de militares que ficam viüvas, que passam dificuldades financeiras
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muito piores. Por isso é importante sabermos onde esses recursos realmente
foram aplicados. Parabéns pela iniciativa.

o Deputado Washington Rodrigues - Obrigado. E, para concluir, Sr.
Presidente, gostaria de deixar registrado nos anais desta Casa que tivernos o
fatecimento de trés policiais militares no Municipio de Vespasiano, no perlodo
de 7 a 12 de fevereiro, assassinados covardemente, friamente, por marginais
naquele municipio.

Gostaria de conclamar os pares desta Casa, e especialmente os
companheiros da Comissão de Direitos Humanos, da Pastoral, da OAB, para,
juntos corn este Deputado que aqui representa essa classe, otharmos
tambérn pebos direitos humanos dessas famIlias e dessas viUvas, que ficaram
sem seus maridos, quando estes defendiam a população. Gostaria de deixar
aqui Os seus nomes, relernbrando a toda a Casa que esses bravos
companheiros que perdemos defendiarn a sociedade corn muito orgulho e
carinho e, acirna de tudo, corn todo o sofrimento e desgaste inerentes aquela
profissao. São eles os soldados AdemIlson Lima da Silva, José Reis de Paula
e o Sargento - de quem não ten ho o norne aqui - do 1° Batalhäo, que estava
no coletivo e, numa ocorréncia de assalto 16 no Bairro Morro Alto, vebo a
falecer, tambérn defendendo a sociedade.

Gostaria de solicitar aos nobres companheiros tigados a area de direitos
hurnanos que nao se esquecam dos nossos policiais que estäo nos
defendendo, para que eles também tenham seus direitos e que esses direitos
prevaleçam em igual peso nessa balança. Gostarlarnos de receber as
farnilias desses policiais nesta Casa e que ebes fossem lembrados pelos
companheiros da Comissão de Direitos Humanos e por todos os cidadãos,
principalmente nos, na qualidade de policia, pois entendemos serem eles
cidadãos de bern.

o Deputado Márcbo Cunha (Em aparte) - Em primeiro lugar, gostaria de
parabenizar V. Exa. por seu pronunciamento e, tarnbém, pela defesa
intransigente da PMMG. V. Exa. tern, nos ültimos tempos, trazido a todos nós
a informação e a certeza de que realmente é preciso que a PolIcia Militar de
Minas Gerais, que, diga-se de passagern, é exemplo para todo o Pais e, sem
dUvida alguma, urna honra para nós mineiros, seja defendida e apoiada.
Evidentemente, os seres humanos que vestem essas fardas tern que ser
meihor assistidos e tern que possuir representantes corno V. Exa., como o

0 cabo Morals e como o nosso querido JUlio.
Parabenizo V. Exa. e digo-lhe que e importante que os outros Deputados

saibam tarnbérn que, no ano passado, fui procurado por viUvas de militares,
dizendo da dificuldade dos policiais da ativa em denunciar o desvio que 0
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Governo de então fez da Caixa de Assistência dos Policiais Militares, 0 que
deixaria a mingua principalmente essas viüvas naquele mornento. Por isso
elas procuravam alguém para fazer aquela denüncia.

Tive a oportunidade de fazer essa denüncia, fui a püblico, contei inclusive
corn a ajuda do Cel. Edson, que, na época, entrou corn uma acão no
Ministério PUblico. E importante que esse fato seja esciarecido. Assim, peço
aos Srs. Deputados que assinem o pedido de CPI feito por V. Exa., porque,
sem dUvida alguma, esses fatos foram gravissimos e devem ser apurados.

Parabéns a V. Exa. por sua atuacão e pela defesa da PMMG. Conte corn
este Deputado.

o Deputado Alberto Bejani (Em aparte) - Gostarlamos de saber qual a
atitude a ser tomada pelo nobre Deputado em relaçâo ao décimo terceiro
salário dos membros da Policia Militar, o qua[ não foi pago ate o momento.
Lembro que muitos estao comprometidos corn esse salário, que ainda não
chegou ao bolso dos militares.

o Deputado Washington Rodrigues - Deputado, como V. Exa. deve saber,
nosso Governador já declarou publicarnente a situaçao financeira do Estado.
Mas estamos atentos e, para conhecimento do Deputado, hoje, por volta das
10h30min, estive corn o Governador do Estado, quando ele foi questionado a
respeito do pagamento do décimo terceiro salário do funcionalismo. Contudo,
ainda estamos complacentes corn o Governador, aguardando esse inIcio de
mandato, para que ele possa recompor as finanças do Estado e, quern sabe,
para que o Governo Federal, na pessoa do Sr. Presidente, Fernando
Henrique, enxergue as dificuldades do Estado e pare corn as retaliaçöes ao
Governo mineiro, a fim de que este solucione, também, o problerna do
pagamento do funcionalismo ptiblico estadual.

Osr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Sebastião Navarro Vieira.
o Deputado Sebastião Navarro Vieira - Sr. Presidente, Srs. Deputados, na

quinta-feira da semana passada assomei a esta tribuna para fazer grave
deriUncia de desrespeito a Constituicão do Estado de Minas Gerais pelo Sr.
Governador do Estado. Hoje, por dever de justiça, volto a esta tribuna, nas
mesmas condiçães, para afirrnar que errar é humano, mas permanecer no
erro é diabOlico. 0 Sr. Governador do Estado, entendendo a justeza da
denUncia aqui feita - sobre o desrespeito a Constituição do Estado de Minas -,
em decreto publicado no dia 20 de fevereiro, declara sern efeito "os atos de
norneaçâo constantes no Anexo I deste decreto, integrantes da administracão
indireta do Poder Executivo". Em todos os casos, ate o mesmo quadro que
apresentei no projeto de resolucao para tornar flubs os atos irregulares de
norneação fol utilizado pelo Sr. Governador, que, reconhecendo o erro e a
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afronta que fazia ao povo de Minas Gerais e a esta Assembléia Legislativa,
entendeu por bem anular os atos irregulares cometidos pelo Governo do
Estado. lsso nao dirninui o Governador, mas o engrandece. E eu, que Ihe
cobrei pelo ato irregular, venho a esta tribuna ebogia-lo, por ter ele
reconhecido o erro de forma concreta, anulando o ato irregular, ao contrário
do que quis defender o Deputado Durval Angelo, que, querendo ser mais
realista do que o rei e mais governista do que o próprio Governador,
pretendeu sustentar o erro cometido pelo Governo do Estado.

Assim, Sr. Presidente, estou apresentando urn requerirnento a V. Exa.
solicitando que, regirnentalmente, seja retirado de tramitaçâo o Projeto de
Resoluçâo n° 24/99, que tornava nubos os atos praticados pebo Governador,
porque o próprio Governador ja o fez e, portanto, esse projeto de resoluçào
perdeu seu objetivo.

Aproveito os minutos restantes, Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.
Deputados, na esperanca de que o Governador, que OUViU os reclarnes de
urna voz da Oposicäo, ouca novarnente o apelo que Ihe faco desta tribuna. 0
Governador convocou para urna reuniâo secreta, em urna arneaça estranha,
o Alto Cornando da PolIcia Militar, no auge desta crise, ate expondo nossa
gboriosa PolIcia Militar - de tantas tradicoes e de tanto orgulho de Minas - ao
risco de se apresentar como urn "exército de Brancaleone". Sr. Presidente,
nosso Governador convoca a Policia Militar, esquecendo-se da arma mais
forte que existe na dernocracia, que é o diábogo.

Aqui fica o meu apebo, rnais como rnineiro do que como Deputado Estadual:
Sr. Governador, vá ao encontro do Presidente da RepUblica, dialogue; essa é
a grande arma da democracia. 0 Governador tern o respaldo de todos os
mineiros para defender os interesses de Minas junto ao Governo Federal.

2 Mas ha necessidade do diábogo, que é a grande arma da democracia. Espero
que a rnaneira rnineira de se fazer poiltica volte a reinar no Palácio da
Liberdade. Muito obrigado, Sr. Presidente.

E

	 Questães de Ordem
C 	 o Deputado Paulo Pettersen - Muito bern, Sr. Presidente, já estávarnos

sentindo falta de V. Exa. Quero, Sr. Presidente, Srs. Deputados, dizer que
E assisti aqui, ate indignado, a urna pergunta que o Deputado Bejani fez ao

nosso colega Sargento Rodrigues sobre o décimo terceiro salário do
funcionalisrno. Quero informar, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que o décimo

C terceiro foi realmente desviado, pago indevidarnente por urn Governador que
praticou as maiores irresponsabilidades neste Estado. Ele tapeou 0
funcionalismo püblico pagando as empreiteiras, e o décimo terceiro fob
antecipação de receita feita em nome do funcionalismo. 0 Sr. Governador
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Eduardo Azeredo, na calada da noite, no apagar das luzes do seu Ultimo dia
de Governo, fez questão de desviar esses recursos antecipados para pagar
as empreiteiraS de Minas Gerais. Então, Sr. Presidente, Srs. DeputadoS, o Sr.
Governador Eduardo Azeredo desviou e pagou indevidamente as
empreiteiras corn o dinheiro que foi antecipado para pagar o funcionaliSmo do
Estado de Minas Gerais. Ele consegulu tapear, enganar o funcionaliSmo do
nosso Estado.

0 Deputado Amilcar Martins - Sr. Presidente, esta Casa vai ficar imobilizada
por manifestacoeS desse tipo. Penso que nâo apenas o Governo de Minas,
que acaba de ganhar as eleicôes, não quer trabaihar, recusa-se a trabaihar,
para procurar confronto corn tudo, corn todos, corn o Governo Federal e corn
os funcionáriOS pUblicos do Estado, mas tarnbém alguns Deputados so estão
preocupados corn o Governo passado. Penso que quem ganhou as eleiçöeS
ganhou exatamente para enfrentar os graves problernas socials que ternos
ern Minas.

Ao Deputado Paulo Pettersen, pessoa por quem tenho apreco pessoal,
quero dizer o seguinte: referir-se dessa forma desrespeitosa ao ex-
Governador Eduardo Azeredo é, em si, urna covardia, porque ele está fora do
poder. Mas, mais irnportante que isso, para fazer uma acusacào dessa
seriedade, é preciso estar preparado para provar que houve desvio - foi o que
se falou aqui nesta Casa, todos os Deputados ouvirarn - de recurso püblico.
Essa acusacäo e grave. Para ser sustentada corn a honradez e seriedade
que tern o Deputado Paulo Pettersen de sobra, é preciso que haja elementos
cornprobatórios muito sérios e rnuito fortes.

Pagamento de fornecedores e de ernpreiteiras nào é crime. Pelo contrário,
quern está acostumado a calote não é o Governo passado. Foi introduzida
uma nova tradição de calote na vida poiltica de Minas Gerais. Essa é uma
novidade desse novo grupo que está no poder.

Quero dizer que, no rnês de dezembro, o Governador Eduardo Azeredo
gastou mais de R$400.000.000,00 corn o pagarnento de novembro do
funcionalismo, pagou todos Os seus comprornisSos, pagou o provisionamento
do eurobônus nurna conta depositada no Banco do Brash, pagou o que devia
no seu acerto corn a União, pagou uma parcela irnportaflte do décirno terceiro
salârio aos funcionáriOs que recebiam ate R$300,00, pagou fornecedoreS e
pagou prestadores de serviços. Enfim, foi feito urn grande esforço para pagar
as pessoas e as empresas as quals o Governo devia. Isso não é crime. Pelo
contrário, isso deve ser exaltado como urn esforço para entregar o Governo
na meihor situação possivel, mesmo na situação de penUria e dificuldadeS
que a adrninistracäo püblica brasileira, não apenas a de Minas Gerais, se
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encontrava.

Penso que quem faz esse tipo de acusaçào tern de estar preparado para
demonstrá-la. Quando se fala de desvio e de fatos que sugerem improbidade
administrativa, a pessoa tern de estar preparada para levar essas acusacöes
ate o fim. Era o que gostaria de dizer, Sr. Presidente.

o Sr. Presidente - Registrem-se as palavras dos Deputados Paulo
Pettersen e Amilcar Martins.

o Deputado Sebastião Costa - E nesse sentido que gostaria de intervir,
Para dizer a V. Exa. que, regirnentalmente, a questao levantada pelo
Deputado Paulo Pettersen e respondida pelo Deputado Amilcar Martins nâo
seria oportuna neste mornento. A questào de ordern é para ordenar os
trabaihos do Plenário.

2a Parte (Ordern do Dia)
1a Fase

Abertura de Inscriçöes
0 Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte, a Presidència

passa 2a Parte da reuniâo, corn a P Fase da Ordem do Dia,
compreendendo as comunicaçöes da Presidência e de Deputados e a
apreciaçao de pareceres e requerimentos. Estâo abertas as inscriçöes para o
Grande Expediente da prOxirna reunião.

Questào de Ordem
0 Deputado Adeirno Carneiro Leão - Gostaria que a Presidência informasse

a este Plenário se a legislacao do Estado de Minas Gerais estabelece urna
data para o pagamento dos servidores pUblicos e qua[ seria a data do
pagamento do décimo terceiro salário aos servidores pUbhicos do Estado.

0 Sr. Presidente - A Presidéncia responderá a questao de ordern levantada
pelo Deputado em outra oportunidade.

ACORDO DE LIDERANAS
- 0 Acordo de Liderancas foi publicado na edicao anterior.

DECISAO DA PRESIDENCIA
- A Decisão da Presidéncia fol publicada na ediçâo anterior.

Questão de Ordern
0 Deputado Carlos Pimenta - Baseado no art. 165 do Regirnento Interno,

sobre o assunto de que V. Exa. dava conhecimento ao Plenário. Nesse
Acordo de Lideres, salvo engano, não consta a assinatura do Lider da Maioria
nem a do LIder da Minoria. Gostaria de pedir a V. Exa. que todos os Acordos
dessa natureza fossem encaminhados a Maioria e a Minoria, para que
pudéssemos participar do Acordo, senão acredito que ele não terá plena
validade.
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o Sr. Presidente - Assirn será feito, logo que decidirmos sobre a questão

das Lideranças da Maioria e da Minoria.
Leitura de Comunicacöes

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das cornunicaçöes
apresentadas nesta reunião pelas Liderancas das Bancadas - (A
cornunicacão informando os membros efetivos das cornissöes permanentes
da Casa foi publicada na edicâo anterior.): pelos Deputados Jorge Eduardo
de Oliveira - informando que estará ausente do Pals no periodo de 27/2199 a
3/3/99 (Ciente. Publique-se.): Agostinho Silveira - informando a filiacão do
Deputado George Hilton no Partido Liberal (Ciente. Publique-se. COpia a Area
de Apoio as Comissöes e as Liderancas.).

Despacho de Requerimentos
- A seguir, o Sr. Presidente defere, nos termos do inciso XXXII do art. 232

do Regimento Interno, cada urn por sua vez, requerimentos dos Deputados
Miguel Martini (5), solicitando o desarquivamento dos Projetos de Lei n

o
s 227

e 473/95, 1.570/97, 1.897 e 1.921/98: Joâo Batista de Oliveira (3), solicitando
o desarquivamento dos Projetos de Lei n

o
s 309/95, 1.083/97 e 1.962198:

George Hilton, solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei no 2.007/98:
Washington Rodrigues, solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei no
1.954/98: Adelmo Carneiro Leào, solicitando o desarquivarnento do Projeto de
Lei n o 1.841/98; e Jorge Eduardo de Oliveira, solicitando o desarquivamento
do Projeto de Lei n o 1.764/98: nos termos do inciso VIII do art. 232 do
Regimento Interno, requerirnento do Deputado Sebastião Navarro Vieira,
solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Resolucâo no 24/99: nos
termos do inciso XXV do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do
Deputado Durval Angelo e outros, em que solicitam a constituição de urna
comissâo parlamentar de inquérito para, no prazo de 120 dias, apurar o
desvio de verbas pertinentes aos fundos do Poder Executivo e transferidos da
União: nos termos do inciso XXII do art. 232 do Regimento Interno, deixando
para fixar a data em outra oportunidade, requerimento do Deputado Durval
Angelo e outros, em que solicitam a destinação da 1a Parte de uma reunião
para receber o Cardeal-Arcebispo de Belo Horizonte, Dom Serafim Fernandes
de Aratijo, que fará urna exposicâo sobre a Campanha da Fraternidade de
1999; e, nos termos do inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno, deixando
para fixar a data em outra oportunidade, requerimentos da Deputada Elaine
Matozinhos e outros, em que solicitam a realizaçâo de uma reunião especial
para comemorar o Dia Internacional da Mulher; e dos Deputados Paulo Piau e
outros, em que solicitam a realizaçào de uma reunião especial para
homenagear o jornal "Lavoura e Comércio", de Uberaba, pelos seus 100 anos
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de fundação: e Durval Angelo e outros, em que solicitam a realizacão de uma
reuniâo especial em comemoracäo a chegada das reliquias de Santo
Agostinho, em Belo Horizonte, em 29/3/99.

Questöes de Ordem
o Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, apenas para justificar a

apresentação do requerimento da CPI, gostaria de dizer que ha suspeitas -
houve deriüncias do prôprio Secretário do Planejamento, Dr. Manoel Costa -
de que ocorreram desvios de verbas destinadas ao Fundo de
Desenvolvimento do Estado por parte do ex-Governador Eduardo Azeredo.
Além disso ha diversas denncias de que verbas repassadas pelo Governo
Federal para determinadas atividades foram parar no caixa Cnico do Estado,
para pagamento de dIvidas outras, feitas pelo próprio ex-Governador Eduardo
Azeredo.

Portanto, ate mesmo respondendo ao Deputado Amilcar Martins, a
Assembléia Legislativa terá a oportunidade de comprovar desvios de verba,
em que o ex-Governador é reincidente, pois, quando Prefeito de Belo
Horizonte, ele agiu da mesma forma, desviando verbas do ensino
fundamental para o pagamento, no final do seu Governo, de empreiteiras e
outras empresas, e não para aquele fim para o qual foram destinadas.

Portanto, que a Assembléla Legislativa possa apurar as várias deniincias
que são feitas de desvios de verbas por parte do ex-Governador Eduardo
Azeredo.

• Sr. Presidente - Registrem-se as palavras do Deputado Rogério Correia.
• Deputado Carlos Pimenta - Parece-me que o PT apresentou trés

requerimentos, solicitando a instalacão de comissöes parlamentares de
inquerito, e ha mais dois pedidos, um do PL e outro do PMDB. Gostaria de
saber como a Mesa Diretora ira tratar esse assunto. Vamos constituir as cinco
comissöes ou vai haver uma discussâo para saber quais terão prioridade no
inlcio dos trabalhos?

O Sr. Presidente - Essa matéria foi objeto de discussâo na reunião do
Colegio de LIderes realizada hoje, pela manhã. Realmente, o Regimento
Interno permite o funcionamento de seis comissôes parlamentares de
inquérito ao mesmo tempo, mas achamos, por uma questão de bom-senso,
que não devemos iniciar os trabalhos legislativos corn a constituiçào imediata
das seis CPIs. Já marcamos para amanhã, pela manhã, uma reunião da
Mesa, para discutir essa questão.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Prosseguimento da votacão de requerimento dos

Deputados Márcio Cunha, João Paulo e José Milton, em que solicitam a
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convocaçao dos Secretários da Fazenda, Sr. Alexandre Dupeyrat; do
Planejamento, Sr. Manoel Costa; da Educacao, Sr. Murilo Hingel; e da
Procuradora-Geral do Estado, Sra. Mizabel de Abreu Machado Derzi, para,
em Plenário, prestarem inforrnaçöes sabre a atual situaçáa financeira do
Estado e sabre as medidas legais adotadas pelo Governo. A Presidência
informa ao Plenário que foram apresentadas ao requerirnento trés ernendas:
uma dos Deputados Márcio Cunha e José Milton, a qual recebeu o no 1; uma
do Deputado Sebastião Navarro Vieira, a qual recebeu o n o 2; e uma do
Deputado Sebastião Costa, que recebeu o no 3. A Presidéncia solicita ao Sr.
Secretário que proceda a leitura das emendas.

0 Sr. Secretário (Deputado Gil Pereira) - (- Lê:)
"EMENDAN° 1

Acrescente-se ao requerirnento a seguinte parágrafo: "As autoridades
convocadas deverão comparecer em datas distintas, as quais serão
oportunamente estabelecidas."

Sala das Reuniöes, 18 de fevereiro de 1999.
Marcia Cunha e José Milton"

"EMENDAN°2
Acrescente-se onde convier: "E que sejam convocados a Cel. Mauro Lücio

Gontijo, Coma ndante-Geral, e a Ce!. José Antoninho de Oliveira, Chefe do
Estado-Maior da Policia Militar do Estado de Minas Gerais, a prestarem
esclarecimentos sabre a reuniâo mantida corn a Exmo. Sr. Governador a
respeita do risco iminente de a Estado ser atingido pelo caos social. Casa
entendam as rnencionadas autoridades que a assunto a ser esclarecido, em
razãa de ofIcio, exija sigilo, que a reunião destinada a ouvi-los seja
convocada pela Exmo. Presidente da Assernbléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais, nos termos do art. 40 do Regirnento Interno desta Casa".

Sala das Reuniöes, 18 de fevereiro de 1999.
Sebastião Navarro Vieira"

"EMENDAN°3
Acrescente-se onde convier: "E que sejam convidados as ex-Secretários da

adrninistraçao anterior, Walfrido Mares Gula, e seu sucessor, Marcus
Pestana, João Batista dos Mares Guia, Joâo Heraldo Lima e Arésia Dârnaso,
possibilitando a criação do contraditOrio nas mesmas reuniöes destinadas aos
depoirnentos dos atuais Secretários ja norninados, ou em data diferente
designada para tal fim, sendo que a cada secretário convidado, seja incluldo
na reunião seguinte a secretário da mesma pasta do Governo anterior."

Sala das Reuniães, 19 de fevereiro de 1999.
Sebastião Costa."
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o Sr. Presidente - Corn a palavra, para encaminhar a votaçâo, a Deputado

Miguel Martini.
o Deputado Miguel Martini - Apenas de anternäo, gastaria de fazer urn

reparo na observação do Deputado Marcia Cunha. Ate a imprensa tern
tentado me classificar. Uns jogam-me para apoio ao Governo, outros jogarn
para a oposicão ao Gaverno, e outros dizern que sou independente. Gostaria
de ser considerado urn Deputado do PSN nesta Casa, que defende as
interesses de Minas Gerais, onde possam ser atendidos.

Em segundo lugar, gostaria de dizer que acho que já foi urn grande avanco
a Deputado Marcia Cunha ter atendido a nossa solicitação no sentido de que
urn par urn seja ouvido. Acha que ganha a debate. Queremos inforrnaçoes,
querernos esciarecimentas. Mas volta a dizer que acho que seria muito rnais
rico a debate, acho que coiherlamos muito mais inforrnaçoes se a debate se
desse nas cornissöes ternáticas. Alias, as carnissöes existern exatamente
para isso, para discutir exaustivamente todas as questoes. 0 Plenário serve
coma lugar onde são referendadas as decisöes e as discussöes que são
feitas nas comissöes. Acho que já hauve urn avanço, mas terlarnos urn
avanço ainda rnaior se esse debate fosse feito nas carnissöes.

O Sr. Presidente - Em votaçaa, a requerimento, salvo emendas. Os
Deputados que a aprovam perrnaneçarn coma se encontrarn. (- Pausa.)
Aprovado. Em votaçao, a Ernenda n o 1.

Questöes de ordem
O Deputada Carlos Pirnenta - Sr. Presidente, em razão de as trés emendas

terern cantetdo distinto, gostaria de prapor que elas fossern votadas em
canjunto, para que possamos completar a requerirnenta do Deputado Marcia
Cunha, que já teve a nosso acatarnento. Assirn, terlarnos urn requerimento
bastante ampla e a passibilidade de urna discussão mais profIcua no Plenário.

0 Deputado Marcia Cunha - Exatamente par serern matérias distintas,
devernos dar a elas urn tratarnento distinto. Salvo melhor juizo, "data venia",
deverlamos vatar emenda par emenda, para que a P!enário pudesse fazer urn

0 juIzo perfeita daquilo que estamos solicitanda. Acho que seria impartante
fazermos urn breve histOrico, para conhecimento de alguns Deputados, que,

E talvez, nãa tenham estada na reuniãa passada, quando abordamos esse
assunto. Apresentarnos urn requerimento que e também da lavra dos
Deputadas José Milton e João Paulo, solicitanda que, em Plenário, as
Secretárias da Fazenda, do Planejamenta, da Educacão e a Procuradora-
Geral do Estado prestem informacoes a respeito da situaçãa financeira atual
do Estado.

Esta 6 uma grande opartunidade para que tados possamos, junta corn
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essas autoridadeS, debater e esciareCer a situacão financeira do Estado.
AchamoS por bern adiar a discussãO daquele assuntO, porque houve urna
proposta da OposicãO, da Bancada do PSDB e do Deputado Miguel Martini de
que deverlamoS fazer esta convocacãO a cada autoridade, uma por uma.
Acolhemos a sugestâo, ouvidos também os Deputados presentes àquela
reuniäo. Mas, em razão do horário, nâo foi possIvel aprovarmos aquele
requerimento. Entäo, coihemos a assinatura dos companheiros José Milton e
João Paulo e apresentarnos a emenda. No dia de hoje, entäo, fomos
informados de que haveria duas outras emendas. Como diz o própriO
Deputado Carlos Pimenta, absolutamente distintas daquilo que é objeto da
nossa propositura.

Sr. Presidente, gostaria de ouvir do Plenário que a votacâo das emendas
será feita uma por uma, entendendo que a Ernenda no 1, de nossa autoria,
acolhe a sugestão do conjunto dos Deputados de que essas autoridades
seräo ouvidas separadamente, uma por urna.

o Sr. Presidente - Em votacãO, a Emenda n o 1.
o DeputadO SebastiâO Costa - Sr. Presidente, gostaria, prirneiramente de

obter a palavra pela ordem, caso V. Exa. dê a concessäO.
o Sr. Presidente - Deputado SebastiãO Costa, a PresidênCia comunica a V.

Exa. que estamoS em processo de votacãO.
o Deputado SebastiãO Costa - Para encaminhar a votacãO.
o Sr. Presidente - Näo cabe encaminhameflto também, nobre Deputado. A

PresidênCia cornunica que a regra regimental determifla que as ernendas sem
parecer sejam votadas individual mente. Em votacão, a Emenda no 1.

o DeputadO SebastiâO Costa - Para encaminhar, Sr. Presidente.
o Sr. Presidente - Não cabe encaminhameflto, Sr. Deputado. Vou ler para

V. Exa. o art. 264 do Regimento Interno. "Anunciada a votação, esta poderá
ser encaminhada pelo prazo de 10 minutos, incidindo o encaminharnento
sobre proposicãO no seu todo, em conjunto corn as emendas, mesmo que a
votacão se dê por partes", como é o caso desta votacão.

o Deputado SebastiäO Costa - Apesar da leitura do Regimento, Sr.
Presidente, gostaria de cobcar, para que o PlenáriO apreciaSSe, o que foi
concedidO, então, ao DeputadO Mârcio Cunha.

o Sr. Presidente - A Presidéncia, logo que terminarmos o processo de
votacão das outras duas emendas, passará a palavra a V. Exa. Em votacâo,

a Emenda n o 1. Os Deputados que a aprovam permanecam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em votacäo, a Emenda no 2.

QuestãO de Ordem
0 Deputado Carlos Pirnenta - Pediria a V. Exa. que fizesse a leitura da
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Emenda no 2 e solicitasse aos Deputados que tomem seus lugares.

O Sr. Presidente - E regimental. Solicito ao Sr. Secretário que proceda a
leitura da Emenda no 2.

O Sr. Secretário - (- Lê:)
- A Emenda no 2 lida é a publicada nesta ata.
O Sr. Presidente - Em votacão, a Emenda no 2. Os Deputados que a

aprovam permanecam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada.
O Deputado Sebastião Costa - Solicito verificação de votacào, Sr.

Presidente.
O Sr. Presidente - E regimental. Solicito aos Srs. Deputados que ocupem

seus lugares. Os Deputados que votaram a favor queiram se levantar. (-
Pausa.) Podem se assentar. Os Deputados que votaram contra a emenda
queiram se levantar. (- Pausa.) Podem se assentar. Votaram contra a emenda
23 Deputados; votaram a favor 2 Deputados, totalizando 25 Deputados.
Portanto, nao houve "quorum" para votacão da Emenda no 2, e a Presidência
a torna sem efeito.

Questão de Ordem
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, não queremos enfrentar nesta

legislatura o mesmo problema corn o painel. A Assembléla Legislativa tern urn
painel caro, para ser utilizado justamente nesses momentos, e ficamos nessa
verificaçâo, novamente privados do painel, portanto, queremos que o
Presidente observe isso, a fim de que tenhamos urn processo democrático
nas verificaçôes, corn o nosso painel sendo utilizado. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Deputado João Leite, a Presidéncia comunica a V. Exa.
que e intençao desta Presidência utilizar, em todas as votacoes, o painel
eletrOnico. Porém, comunica a V. Exa., também, que, em razão da instalação
do novo sistema, que funciona de forma integrada corn o referido painel, ele
nâo pode, ainda, entrar em funcionamento. A Presidência, nos termos do art.
§ 6° do art. 249 do Regimento Interno, determina seja feita a chamada para
recomposiçâo de "quorum". Corn a palavra, o Sr. Secretário para proceder a

0 chamada dos Deputados.
0
	 o Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
E o Sr. Presidente - Responderarn a chamada 40 Deputados, nUmero

suficiente para votaçao. A Presidência val renovar a votaçao da Emenda n o 2.
Para tanto, solicita aos Deputados que ocupern seus lugares. Em votação, a
Emenda n o 2. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitada.

O Deputado Sebastião Costa - Solicito verificação de votacão, Sr.
Presidente.
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O Sr. Presidente - E regimental a pedido. A Presidência val proceder a
verificação de votação. Para tanto, solicita aos Deputados que ocupem seus
lugares. Os Deputados que votaram a favor da emenda, queiram levantar-se.
(- Pausa.) Podern assentar-se. Os Deputados que votaram contra a emenda
queiram levantar-se. (- Pausa.) Podem assentar-se. Votou "sim" 1 Deputado;
votaram "näo" 32 Deputados, nurn total de 33 Deputados. Portanto, nâo
houve "quorum" para votação, razão por que a Presidência a torna sern efeito.
Não ha "quorum" para votacão, mas a ha para a prosseguimenta dos
trabalhos. Vern a Mesa requerimenta do Deputado Alberto Pinto Coelho, em
que solicita, na forma do art. 70 do Regimento Interno, a palavra para tratar
de assunto relevante e urgente. A Presidência defere a requerirnento e fixa
para a orador a prazo de 25 minutos.

O Deputado Alberto Pinto Coelho* - Sr. Presidente, e Srs. Deputados, a
singularidade do mornento politico que vivemos contribui, certamente, para
dar ao inicia desta legislatura a dirnensâo que pudemos constatar nos
primeiros debates parlamentares da semana passada. Nào obstante, nos
permitimos advertir para o perigo do entusiasma corn a critica pessoal e a
indesejável campo da altercacâo incivilizada.

Hoje, tenho a satisfaçao de assornar a esta tribuna, na honrosa condicàa de
Lider do Governo do insigne Governador Itamar Franco, para expor nosso
pensamento e delinear a nossa acào parlamentar. Estou consciente de que
assumo uma missäo árdua e desafiadora, também por isso, se nâa a fosse
pelas afinidades de pensamento e ação politica corn a Governador Itamar
Franco. Por outro lada, estou certo de que as responsabilidades que assumo
serão compartilhadas corn lUcidas e experientes liderancas partidárias e corn
as nobres colegas que, compondo uma confortável maioria, procurarern dar
nesta casa sustentacáo e apoio ao programa e as açöes do Governo Itamar
Franco.

Ao iniciar-se a 14a Legislatura, queremos expressar nossos votos de boas-
vindas aos novos Deputados e Deputadas, que, ao lado dos ilustres colegas
que tiverarn seus mandatos renovados, passam a integrar a quadro
parlamentar desta egrégia Casa. Quadro parlamentar que vivencia urn novo
tempo de vida politica e administrativa de nosso Estado.

Momento histOrico precisamente porque governa nosso Estado urn homem
püblico inatacável, urna das mais ricas biografias politicas de nosso tempo.
Prefeito por duas vezes de Juiz de Fora, Senador da RepUblica por duas
vezes, representando Minas Gerais, estadista que assumiu a Presidéncia da
Repüblica em circunstâncias excepcionais do processo institucional brasileiro,
cancluindo seu mandato corn o maor indice de aprovaçao popular já
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conferido a urn Chefe de Estado no Pais, agora, o estadista Itamar Franco foi
consagrado nas urnas pelo mais alto reconhecimento da gente montanhesa.

A biografia e a consagradora vitOria eleitoral Ihe confere incontestável
autoridade moral e palitica para falar dos interesses rnaiares de nosso Estado
e propugnar por reformas rnais humanitárias no Pals.

Governo que se pauta pelo respeita a independência e a harmonia entre as
Poderes, mesmo porque a Governador Itamar Franca viveu a instância
parlarnentar em seus valores, atributos e prerrogativas. Soube manifestar seu
apreço e respeito a esta instituição, camparecenda, cam seu secretariado, aa
ata de posse da nova Mesa desta augusta Casa, em tao boa hora presidida
pela inteligéncia palitica e pela devoçao a uma causa pUblica do ilustre
Deputado Anderson Adauto.

Exemplo recente e concreto dessa pastura foi a revisão, publicada no
"Minas Gerais" de sábado ültimo, de mensagern designando titulares de cargo
de confiança nas autarquias e nas fundaçoes do Estado, que deverão ser
subrnetidos, para norneaçâa efetiva, a prévia argüicäa oral dos Deputados,
fata que acontecera pela prirneira vez na administraçaa püblica do Estado.

Podern, pals, as nobres colegas de Oposiçäo, em muitos dos quais
distinguimos elevado espirita pblica, reservar suas forças e energias para a
debate dos grandes temas, aqueles de relevante interesse politico,
econOmico e social, que haverão de inserir nossa Casa no exame sereno e
objetivo das paliticas gavernamentais no decorrer deste quadriênio.

Temos na Chefia do Poder Executivo urn homem püblico que não teme a
contraditOrio. Mas estimula a livre debate das idélas - consciente de que
exercitar a liberdade de pensamenta e a palavra responsável é essencial ao
principia de que "as homens destacam-se na natureza porque nào se
satisfazem apenas em responder aos seus instintos, acrescentando a vida a
cansciência social". Coma tembrada em sua mensagem a esta Casa.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, 0 Governador Itarnar Franca encarna hoje
a prOpria sentimento civica, que, ao lango da histOria, tern feito de Minas a
pedra angular da Federaçao brasileira. Sentimento que a inesquecivel
Presidente Tancredo Neves, naquela memorével tarde de sua posse no
Governo de Minas, soube exprirnir corn a voz embargada par forte e incontida
emoçáa: "0 primeiro campromisso de Minas é corn a liberdade".

Daquele momenta em diante respirarnos no Brasil o clima politico de
liberdade - nâo rnais candicionada pela monopOlio e pelo controle exercido
pelo poder central. Clima marcado par urn ampla debate, que inaugurou urn
momenta de análise responsavel dos programas nacianais, de revisão critica
do poder concentrador da União, apOs urn largo perlada de apatia social.
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A voz de Minas fol afinal ouvida pelo Brasil afora. 0 poder olimpicarnente

concentrado em Brasilia comeca a sinalizar aberturas ao diálogo dernocrático
e construtivo. Os gestos de grandeza devem preceder as solucoes de
problernas que angustiam o povo sofrido ante a insensibilidade e a indiferença
do poder central.

E me entusiasma constatar que esta Casa, corn sua reconhecida vocação
de vanguarda no cenário legislativo do Pals, ira dar o passo seguinte corn a
realizacâo no més de marco de urn grande debate sobre os desafios da
Federaçào brasileira.

0 Deputado Sebastiâo Navarro Vieira (Em aparte) - Nobre Deputado
Alberto Pinto Coelho, cumprirnento V. Exa. pelo exerciclo da funcao de Lider
do Governo, que ocupa, pela prirneira vez nesta sessão legislativa, a tribuna,
dando a sua linha de defesa do Governo nesta Casa. Cumprirnento também,
dentro do seu discurso, como ja o fiz da tribuna nessa rnesma tarde, 0 Sr.
Governador do Estado, que teve a grandeza de reconhecer o erro e de
retificar as nomeaçöes feitas ao arrepio da Constituicâo mineira, conforme
tive oportunidade de denunciar desta Casa dia 18 passado, quinta-feira.

Gostaria de ressaltar o rneu apelo, nobre Lider do Governo, porque nâo tive
tempo de faze-lo da tribuna, ja que o Presidente concedeu-me apenas três
minutos. Já que o Governador ouve esta Casa, ouve a voz de Minas, através
desta Casa que representa o povo de Minas - e ouviu quando a denincia foi
feita e retificou o seu ato -, que ouca também esse clamor grande de Minas,
para que esse impasse e essa crise artificialmente criada tenham urn firn.
Contamos corn a autoridade que o Governador Itarnar Franco exerce, que
tern respaldo nas urnas do povo mineiro que o elegeu e que fez dele
Governador deste Estado, urn dos mais importantes Estados da Federacâo, o
segundo Estado em economia e o primeiro na história poiltica deste Pals,
para conduzir Minas como condiz a Minas, como condiz aos mineiros, como
sernpre fez parte da tradicão de Minas, usando a grande arrna da politica: o
diálogo. Nâo é corn convocação das nossas forças militares em reunião
secreta no Palácio da Liberdade que vamos encontrar o carninho do
progresso, do desenvolvimento e da paz. A grande arrna não está na Policia
Militar, está no diábogo. 0 nosso Governador Itamar Franco foi Senador por
16 anos, por isso sabe o valor do parlamento, o valor do diálogo e da
argurnentacão; tern por trás de Si 0 respaldo de ter sido Presidente da
RepUblica. Por que não diabogar corn o Presidente Fernando Henrique? Por
que nâo encontrar uma salda para essa crise artificialrnente criada, que
tantos males tern causado a Minas e ao Brasil? Minas está ficando na
contramâo da história.
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Gostaria de inserir no seu discurso esse apelo ao Governador. Ele gosta

muito de citar a sua saudosa e veneranda mae, D. btália, que Ihe ensinou que
ninguérn aplaina as rnontanhas de Minas. Esperarnos que o Governador,
nessas montanhas de Minas, nâo fique no vale; que suba 0 dm0 da
montanha, corno fizerarn tantos Governadores ilustres do passado, e dê a nós
todos, de Minas, através do diálogo, da ponderação e da rnoderacao, urn
novo horizonte.

0 Deputado Marco Regis (Em aparte) - Tambérn quero associar-me ao
Deputado Sebastiâo Navarro Vieira, quando parabeniza V. Exa. pelo honroso
cargo de LIder do Governo nesta Casa. Estivernos ornbreados corn V. Exa.
naquela luta árdua e inglOria no episódio da privatização ou "doação" da
Companhia Vale do Rio Doce aos testas-de-ferro do capital internacional.
Fico orguihoso de ter palmilhado a rnesma trilha corn V. Exa. nesta Casa.

Ern oposicâo ao nobre Deputado Sebastiào Navarro Vieira, rneu
cornpanheiro de região, parlarnentar que prezarnos rnuito e que ternos corno
urna das grandes inteligências desta Casa, gostariarnos de diScordar da sua
posicão, quando o aparteia, dizendo que Minas deve buscar esse diábogo. 0
diálogo tern sido buscado por Minas por interrnédio dos vários segrnentos.
Nâo ha a necessidade de o Governador, que é a autoridade maxima do
Estado, humlbhar-se diante daquebe poder central, a quern caberia a iniciativa
de buscar esse diábogo. 0 Governador Itamar Franco, quando ocupou a
Presidéncia da Repüblica, teve gestos rnagnânirnos. Esperamos que S. Exa.
o Presidente Fernando Henrique Cardoso os tenha tambérn. Näo será corn
provocaçöes do teor das que foram publicadas pela imprensa hoje - no
Espirito Santo, urn Estado subrnisso a volUpia do poder central, urn ex-
Senador, hoje Governador, José macb, toma a rnedida absurda de reter 20%
do salário de todo ser-vidor estadual para consertar o Estado e agradar o
Presidente da Repüblica e o FMI - que Minas Gerais ira curvar-se, enquanto o
Presidente insinua que o Governador de Minas é urn dos Silvérios dos Reis.
O Presidente da RepUbbica nâo tern moral, nern a melhor qualidade, porque
ele não tern o sentirnento de brasibidade dos mineiros e não tern condicao
moral corno urn ernpreguista que joga este Brasil nas rnãos do capital
internacional, para charnar alguém de Silvério dos Reis, pois isso faz parte do
nosso sentimento libertário e do sentirnento de brasilidade, que nasceu em
Minas Gerais, e não em São Paulo ou em outros Estados.

Por isso, quero hipotecar o meu apoio a V. Exa. e, por intermédio da sua
pessoa, dizer que protocolamos, hoje, o seguinte requerirnento, assinado por
47 Deputados, expressando a maioria desta Casa, porque, no mornento,
encamparnos as atitudes do Governador de Minas Gerais, que representa o
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sentimento de muitas pessoas, ao contrário do que afirma a Deputado
Sebastião Navarro Vieira. Ontern, em urn taxi, vindo para a Assembléia
Legislativa, o taxista pediu-nos que levássemos aos Deputados o apoio da
classe dos taxistas, porque os mineiros estão orgulhosos corn isso. Domingo,
houve uma entrevista do Governador do Estado, concedida
dernocraticamente pela Rede Record de Televisão, ao contrário do que fazem
a Rede Globo e o SBT, do Silvio Santos, na qual ele pôde mostrar para o
Brasil a atual conjuntura brasileira. Depois, houve uma entrevista corn urn
Senador do meu partido, Roberto Freire. Pouco depois, começava urn
programa de urn pastor, Marcelo Pires, da Igreja Universal do Reino de Deus,
o qual se intitula "Fala que eu te escuto". Naquele dia, o terna era a crise.
Ficamos irnpressionados corn os diversos telespectadores, de Brasilia e de
São Paulo, principairnente, que apoiavarn as entrevistas que acabaram de
assistir naquele canal, rninutos ou horas antes. Os telespectadores
rnostravam-se realmente bern informados sobre a atual crise brasileira, ate
que, inexplicavelmente, a Rede Record sumiu do ar. Cobrei explicacOes,
tentei falar corn São Paulo, mas consegui em Minas Gerais. Gostaria de
transrnitir esse inconformismo ao nosso colega Deputado George Hilton, da
Igreja Universal, ligada a Rede Record, que, inexplicavelmente, foi retirada do
ar no momento em que telespectadores não de Minas Gerais, rnas do Brasil
hipotecavam apoio as medidas do Governador Itarnar Franco, por ocasiäo de
discurso do Senador Roberto Freire sobre o caos e a nossa submissão ao
FMI. A emissora, simplesrnente, alegou que saira do ar para efeito de
manutencão. Por isso registro a meu protesto contra essa atitude lamentável
da TV Record de Minas, que, no momento em que ouviamos pessoas de
outros Estados hipotecando solidariedade ao Governador, retirou sua irnagern
do ar.

De qualquer maneira, a emissora foi dernocrática em nIvel nacional, e isso
não se coaduna corn a opinião do nobre colega Deputado Sebastião Navarro
Vieira, segundo o qual Minas está, em sua maioria, favorável ao Presidente e
contrária ao Governador. Sabemos que as opiniöes estão bastante divididas e
que a Governador de Minas Gerais gaza de grande prestIgio e apoio junta a
cornunidade rnineira, devido a suas medidas.

Para terminar, a nosso requerimento diz a seguinte: "Os Deputados que
este subscrevem, ao iniciar-se a 14a Legislatura desta egrégia Assembléia,
requerem seja enviada macão de apoio irrestrito ao Exmo. Sr. Governadar do
Estado, Dr. Itamar Franca, por suas medidas politico-adrninistrativas e
juridicas que buscarn resguardar as interesses de Minas Gerais, no que tange
ao atual relacionamento conflituoso corn a Unão, decorrente da dIvida
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estadual, em relação a qual propugna por exeqüivel renegociação, atendendo
A primazia das nossas carências sociais sobre a imagem e as interesses do
capital especulativo e volátil." Quarenta e seis Deputados subscrevern esse
requerimenta, e tenho certeza de que as nobres pares a aprovarão na reunião
de amanhã. Muito obrigado pela aparte, nabre Deputada.

O Deputada Amilcar Martins (Em aparte) - Agradeco a V. Exa. e serei
breve. Antes de mais nada, gastaria de cumprirnentar V. Exa. Por ocasiãa de
seu primeira pronunciamento corno Lider do Governo nesta Casa, quero
desejar-Ihe sucesso no trabaiho. V. Exa. goza de prestigio e tern o apreço de
todos as Deputadas, de diferentes partidos politicos, que compoem esta
Casa, e tenho certeza de que sera urn excelente canal de rnediaçäo e
comunicacão entre a Poder Executivo e a Legislativo.

Se me perrnite a Deputado Marco Regis, gostaria de apoiar a manifestaçao
do Deputado Sebastião Navarro Vieira, no sentido de que Minas, hoje,
Deputado Alberto Pinto Coelho, precisa de paz. Minas precisa retomar a
serenidade e a tranquilidade para enfrentar corn bom-senso as seus graves
problemas. Dessa maneira, faco urn apela a V. Exa., como urn interlocutor
desta Casa corn a Governador Itamar Franco, a fim de que se dé uma chance
a paz, coma disse urn dos rnaiores poetas do nosso século: John Lennon. E
precisa que Minas retome sua tradição de serenidade, de politica feita corn
civilidade e respeito, enfim, é precisa acalmar as ãnimos e baixar a poeira.
Tenho vista manifestaçoes de diversos segmentas, par exemplo, do
Presidente da DAB, de populares nas ruas, de entidades de classe, da
FIEMG, da Associaçào Cornercial, da CDL, enfim, muitas manifestacöes no
sentido da necessidade de haver paz. Não vamos colocar lenha na fogueira.
Vamos, tados juntos, defender as interesses de Minas e do Brasil.
Modestamente, coloco-me coma mais urna voz, se for a desejo do
Governador Itamar Franca, disposta a interlocução para aproximar a Governo
de Minas do Governo da União. Muito abrigado.

O Deputado Alberta Pinto Coelho* - Agradeço as gentis palavras do nobre
Deputado Amilcar Martins corn relação a minha pessoa e retornarei a
pranunciamento.

Aqul trazendo as mais expressivas liderancas politicas nacionais para
formalizar a criacão da "Frente Parlamentar em Defesa da Autonomia dos
Estados", essa iniciativa tern, par sinaI, a iideranca do próprio Presidente,
Anderson Adauto, e conta corn a integral apoio da União Nacional dos
Legislativos Estaduais - UNALE -, presidida pela campeténcia e superior
visão do nobre colega desta Casa, Deputada Miguel Martini. E urn passo
significativo para a nova pacta federativo.
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E, agora, o próprio Presidente da Câmara Federal, Deputado Michel Temer,
corn a responsabihdade do cargo que ocupa e em sua condiçäo de professor
de Direito Constitucional, vem a püblico para afirmar: "Hoje, mais do que
nunca, impöe-se repactuar a Federacão. Sabemos que a formacäo federativa
no Brasil deu-se de maneira centrIfuga: aqui imperou sempre a
centralização". E acrescenta: "0 que não se pode mais é rolar perenemente
as dIvidas, a ponto de os Estados ficarem impossibilitados de pagá-las."
Conclui o Presidente da Câmara dos Deputados: "Que esta é a grande
missão a que deve dedicar-se corn afinco o Congresso Nacional".

Fol exatamente neste lirnite extrerno apontado pelo Deputado Michel
Terner: a impossibilidade de o Estado pagar suas dIvidas, sob pena de
comprometer suas atividades básicas e essencials, que o Governador Itamar
Franco encontrou as financas de Minas Gerais.

Era urn "fato consumado" posto diante do novo governante de Minas. Uma
moratória, alias, ja de fato estabelecida pelo Governo de Minas Gerais na
gestào anterior, ao deixar de efetuar o pagamento, de rnaio a novembro do
ano passado, das amortizaçães mensais devidas a União pelo
refinanciamento da dIvida de nosso Estado, sem receber por essa reiterada e
sisternática inadirnplência nenhurna sancão nern penalidade do Governo
Federal.

Ironicamente, uma Unica e exclusiva parcela foi paga no dia 30 de
dezernbro. E, mais ironicarnente ainda, 12 dias depois, em 11 de janeiro, o
Governo Federal passou a bloquear o repasse de recursos para Minas
Gerais. Ou seja, a regra que nao valeu para todo o exercIcio de 1998 tornou-
se inflexivel e de aplicacão imperiosa nos primeiros dias após a posse do
Governador Itamar Franco, que recebeu o legado de uma dIvida flutuante
superior a R$3.000.000.000,00 e corn urn deficit mensal em conta corrente de
R$93.000.000,00. Todas essas informacães e todos esses dados, corno
sabern Os nobres colegas Deputados, estão firmados em relatório técnico do
Tribunal de Contas do Estado, exarado em 25 de janeiro deste ano.

Não caberia na lIrnpida biografia do Governador Itamar Franco coonestar o
encobertamento da situacào falimentar do Estado, sob pena de tornar-se,
corno ja disse desta tribuna o ilustre Lider do PT, Deputado Rogério Correia,
urn mero lugar-tenente ou simples agente do poder federal em Minas.

Vale lernbrar ainda que, em rnaio do ano passado, o atual Presidente do
Tribunal de Contas do Estado, ilustre Conselheiro Sylo Costa, então relator de
matéria, alertava as autoridades püblicas para o inquietante, assustador e,
sobretudo - são palavras suas -, "galopante processo de endividamento de
Minas Gerais", corn a dIvida fundada ultrapassando, ja naquele momento, a
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irnpagável cifra de R$22.000.000.000,00.

PoderIarnos afirmar, pals, que estávarnos em Minas Gerais diante da
"crônica de uma rnoratOria anunciada", corn a seu prefácio e primeiros
capitulos já totalmente escritos na gestão anterior de governo.

0 Governador ltarnar Franco agiu, portanto, corn o elevado senso patriótico
e Impar coragem cIvica ao expor publicarnente a quadro das financas
rn ineiras.

Mas em nenhum momenta, e posso disso dar testemunho pelos constantes
cantatas que corn ele mantenho, negou-se a negociacao e ao diálogo.
Mantém, sim, a firme e serena determinação de conhecer, e previamente, as
verdadeiras bases dessa negociacão e desse diálogo, já que, do contrário,
estaria acobertando a dramático perfil da divida interna do setor püblico,
envolvendo a prOpria União, as Estados e as municipios.

Urna dIvida interna que se torna impagável corn a atual polItica de juros,
quando sabemos que a acréscimo de 1% nos juros representa mais de
R$2.000.000.000,00 de compromissas financeiros anuals para a mesmo setor
pü bI co.

E uma autêntica "reaçâo em cadela" que, em médio praza, nãa havendo
uma real disposicão para rever as contratos e as campromissas dessa divida,
levaria a moratOria não apenas uma unidade da Federaçao, mas sim a
própria Estado brasileiro, corn a União a frente. Al, sim, teriarnos
consequências imprevisIveis para a ordem polItica, social e econômica do
Pals.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, por tudo isso, espanta-nos auvir da
mais atta autoridade do Pals, o Sr. Presidente da Repiiblica, conforrne
noticiararn as jarnais de hoje, a difamação fácil e gratuita aos que ousam
discordar de sua cartllha oficial.

Minas não aceita a insulto coma prernissa de qualquer diálogo. Em termos
de caráter e honradez, a história recente da moratOria da divida de Minas,
coma vimas, lança uma luz potente e clara sobre quern mudou as regras do
jago, na stibita guinada do Governo Federal.

A cirurgia institucional de emergéncia operada pelo Governador Itarnar
Franco rnerece, portanto, a mais firme solidariedade das forças politicas
conscientes de Minas e do Brasil, como ja a manifestaram representaçoes
sindicais e notáveis expoentes da cultura e da sociedade brasileira. Els
parque, nesta hora, canclamo as instituiçoes e entidades da saciedade civil
mineira a cerrarem fileiras em tomb da bandeira erguida pela Governador
Itarnar Franco, da qua[ a pedido de moratória das dividas estaduais pelo
prazo de 90 dias 6 apenas urn episOdio contomnável, de natureza factual e
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conjuntural.

o sentido profundo dessa medida envolve toda uma filosofia de governo,
que busca recuperar para o Brasil espaços de soberania e o poder interno de
ditar suas opcöes como Nação e sociedade que convivern, hoje, corn imensos
dramas sociais, na angüstia do desemprego alarmante e nos Indices cada
vez maiores de injustica social e de inseguranca coletiva. Este sentimento de
auténtico amor a Pátria, a este Brasil que ainda mantém a consciência
histôrica de ser uma Naçao, baliza e preside o pensamento e a acào do
Governador Itamar Franco.

Como LIder do Governo Itamar Franco no Legislativo, estarei
permanentemente a disposicão da Mesa da Assembléia, das Liderancas que
apOiam o Governo e comigo desempenham uma funçâo colegiada, do
conjunto de todos os Deputados, inclusive os da Oposição, para o exame de
assuntos do interesse do Legislativo.

Diálogo e entendimento que irei estender as demais esferas de governo, do
Executivo ao Judiciário, abrindo igualmente essa interlocucão ao grande
campo da sociedade civil.

Para finalizar este pronunciamento, corn meus cumprirnentos e
agradecimentos a todos, reafirmo minha conviccào, amadurecida ao longo
dos Ultimos quatro anos, de que este Poder tern uma enorme contribuição a
dar na construçao, em Minas Gerais, de urn sociedade melhor, mais justa e
mais humana. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
2a Fase

o Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada 1' Fase, a Presidéncia
passa 21 Fase da Ordem do Dia. Não ha matéria a ser apreciada. Vern a
Mesa requerimento do Deputado Hely TarqüInio, em que solicita a palavra,
pelo art. 70 do Regimento Interno, para, nos termos do seu § 10, transferi-la
ao Deputado Amilcar Martins. A Presidência defere o requerimento e fixa para
o orador o prazo de 10 minutos.

o Deputado Amilcar Martins - Sr. Presidente, Srs. Deputados, faco, neste
momento, uma pausa no caloroso debate que ocorre nesta Casa, para tratar
de urn assunto grave e extremamente triste para todos nás.

Quero comunicar o falecimento, ocorrido nesta Capital, de uma das maiores
inteligências brasileiras, de urn dos mineiros que rnais honrou a vida
acadêmica de Minas Gerais e do Brasil. Refiro-me, é claro, ao Prof. Francisco
Iglesias. Mineiro de Pirapora, exerceu as mais altas funcöes da vida
acadêrnica em Minas e no Brasil. Foi professor, por concurso, na Faculdade
de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG e na Faculdade de Ciências
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Econômicas da mesma Universidade, no Departarnento de Economia, no
qual, por mais de 30 anos, foi o titular da cadeira de História Econômica de
Minas e do Brasil. Representou o Brasil na comissào da UNESCO que estava
escrevendo a histôria universal; representou o Brasil ern vários congressos
internacionais e foi autor de alguns dos mais importantes livros sobre a
história de Minas e do Brasil e sobre a historiografia de Minas e do Brasil.
Esse homem, além de urn grande professor e de urn grande mestre, foi
também urn mineiro apaixonado por Minas Gerais e defendia a nossa cultura,
o nosso patrimônio, em todos os fóruns de que participava. Também foi urn
critico feroz dos regimes autoritários. Corn seu jeito correto de "gentleman",
educado, ele sempre teve uma palavra forte para condenar aqueles que
atavam a democracia. Foi, portanto, urn grande mineiro, urn grande brasileiro,
urn grande democrata. A comunidade acadêmica de Minas Gerais e do Brasil
está de luto. E, mais do que isso, todos nós estamos de luto pelo seu
falecirnento. Pessoalmente, tive o privilégio de acornpanhar de perto o
trabalho do Prof. Iglesias. Fui seu discipulo e amigo pessoal e tive o privilégio
de sucedé-lo na Faculdade de Ciências Econômicas, na cadeira de História
EconOmica, que leciono ate hoje, estando neste mornento licenciado.

Portanto, deixo desta tribuna uma palavra de saudade e de homenagern a
rnemOria desse que foi urn dos maiores rnineiros, urn dos maiores brasileiros
de nossa época: o grande Prof. Francisco Iglesias, cuja memôria estará
presente na vida de Minas Gerais, em todas as faculdades, em todas as
pessoas de bern, em todas as pessoas que gostam do nosso Estado e do
nosso Pals. Esse homem, através de sua palavra, através de seus escritos,
defendeu corn grande empenho as coisas da nossa terra e interpretou com
muita sensibilidade e competência o avançar da nossa histOria, o
emaranhado de fatos que produziu a histOria de Minas e do Brasil. Muito
obrigado.

o Deputado Miguel Martini - Apenas de antemão gostaria de fazer urn
reparo na observacäo do Deputado Márcio Cunha. Ate a irnprensa tern
tentado me classificar. Uns jogam-me para apoio ao Governo, outros jogam
para a oposiçâo ao Governo e outros dizem que sou independente. Gostaria
de ser considerado urn Deputado do PSN nesta Casa, que defende os
interesses de Minas Gerais onde possam ser atendidos.

Em segundo lugar, gostaria de dizer que acho que já fol urn grande avanço
o Deputado Márcio Cunha ter atendido a nossa solicitação para que urn por
urn seja ouvido. Acho que ganha o debate. Queremos informaçoes, queremos
esclarecimentos. Mas volto a dizer que acho que seria muito rnais rico o
debate, acho que colheriamos muito mais informaçoes se o debate se desse
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nas comissães temáticas. Alias, as comissöes existem exatamente para isto:
discutir exaustivamerite todas as questöes. 0 Plenário serve coma lugar onde
são referendadas as decisöes e as discussöes que são feitas nas comissães.
Acho que ja houve urn avanco, mas teriamas urn avanco ainda maior se esse
debate fosse feito nas comissães.

o Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - Vern a Mesa requerimento do
Deputado AntOnio Andrade, LIder do PMDB, em que solicita a palavra, pelo
art. 70 do Regirnenta Interno, para, nos termos do seu § 1 0 , transferi-la ao
Deputado Paulo Petterseri. A Presidência defere a requerirnento e fixa para a
orador a prazo de 30 minutas.

o Deputada Paulo Pettersen* - Sr. Presidente e Srs. Deputados, depais de
urn relato do nossa Lider, Alberta Pinto Coelho, podernas ter corn mais
certeza e clareza, a alcance de sua expasiçãa para que provaque, sem
sombra de dOvida, toda a forca inerte deste Estado para se juntar nãa apenas
ao nasso Governadar, mas a tados nós, numa grande soma, para transformar
e fazer de Minas urn Estado agente do desenvalvimento. E necessária,
precisamas acreditar em algurna caisa. Tenha a certeza de que essa vontade
é urgente, necessária e suprapartidária. Mas, quando discarremas em
qualquer raciacInia, dentre dezenas de parlamentares que aqui passaram,
apartearam, suscitaram questãa de ordem ou encarninharam algum prajeto
em Plenária, vemos que nOs, Deputadas, temos de ter responsabilidade par
aquila que falamos. Ouvi atentamente a ilustre e atuante Deputado Amilcar
Martins, hamem de larga experiência na Câmara de Vereadores e também de
Governo, que nos honra corn sua presenca neste parlamento. Mas, quando
dizemos alguma coisa e tentamas passar para nossos colegas e para a
sociedade aquilo que realmente ocarreu no Estado, nãa pense V. Exa. que
este Deputada a faz no sentido de difamar a pessoa do ex-Governadar
Eduardo Azeredo, mas sim suas açOes, as açOes de Governo que não foram
felizes. As acOes do ex-Governadar nãa trouxeram a verdade, nãa trouxeram
a objetivo daquila que foi destinado, daquila que fol solicitado. Muitas vezes
este Deputado falou sabre irresponsabilidade, desvia, apropriacãa indébita, e
V. Exa. a abordau. Na realidade, tenha tada a tranquilidade, todo a
desprendimenta para afirmar a V. Exa. que realmente a destina do 13° salário
foi outra. Par que issa? Parque se efetuau uma antecipacãa no apagar das
luzes do Governo Eduardo Azeredo. Na calada da naite, Sr. Deputada, foi
feita uma antecipaçãa de R$109.000.000,00 pela Sr. Governador, em name
do funcianalisma püblica, para pagar a funcionalisma püblica. 0 Sr.
Governadar deveria ter pegada esse recursa e realmente ter pago a 13°. Não
deveria ter desviado esse recurso para outras pagamentas que em
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aportunidade anterior tinham de ter sido pagas, mas nãa nessa opartunidade.
Foi uma salicitaçãa carimbada.

0 Deputado Errnana Batista (Em aparte) - Agradeca a V. Exa. a concessãa
do aparte. Estou perceberida que neste inicio da 14a Legislatura a tribuna
desta Casa fai transformada em urn pülpita de pregacãa maniqueIsta. E um
periga tremendo. Prega-se praticamente a forca do bern, que é a presente,
contra a farca do mal, que é a passada. Acredito que é temerária um
pracedimenta dessa natureza, quanda a pava mineira pede açãa. Não leva a
nada, naa canstrOi, nãa se realiza ficar aqui a Situacão justificando as
pracedimentas de S. Exa. a Governadar do Estado, que neste momenta está,
sem dávida algurna, e sO as cegos nãa querem ver, comportanda-se coma
aquele capitãa-de-fragata cantemplativa, que fica vendo a barco afundar e se
cantenta em reclamar da incansistência das águas em vez de procurar tapar
• vazarnenta, coma é conveniente a qualquer bam camandante. Enganam-se
• Sr. Itamar Franca e a sua trupe, pais a povo mineira não a elegeu, nãa a
cantratau, para carpideira das exéquias do Estado, mas coma medico para a
cura de seus males. Haje, pela que estou percebendo, tomando
canhecimenta da falta de habilidade daquele cidadãa, da falta de senso
critica, nãa pagaria jamais para v6-lo assumir a Governa nas circunstâncias
em que Eduardo Azereda assumiu, ha quatra anas, tendo que robar uma
divida ao custa de 40% e ate 50% ao mês. Mesmo assirn, ninguém jamais viu
au ouviu pranunciamenta daquele cidadão tripudianda sabre a hanra, a
caráter ou a incompetencia, se for a casa, de seus antecessores, mas sempre
procuranda negaciar. Hoje, a divida ralada seria de R$40.000.000.000,00 a
R$50.000.000.000,00, e nãa de R$18.000.000.000,00. DIvida que nãa fai ele
que cantraiu, que não era dele, coma, é clara, a de hoje näa é do Sr. Itamar.
E do Estada de Minas Gerais. E necessário que tomemas consciência dissa.
0 que precisamas é sair da palavra e partir para a acãa. Se formos
convocados, participaremas. Estamos aqui para dizer que a Sr. Fernando
Henrique Cardoso está assentado no seu trana de orguiha, mas também não
padernas deixar de admitir que a Sr. ltamar Franca pracede da mesma
maneira. Seria barn que ambos descessem desse trana de argulha, vaidade e
revanchismo e se encantrassem na planicie, no meia do carninha.

Srs. Deputadas, Minas precisa de menos discursa e mais acãa. 0 povo
mineira nãa pade pagar par urn pecado que nãa cometeu. Tern culpa a pava
mineiro par a PMDB ter humilhado a Sr. Itamar? Segundo ele, par ardem do
Presidente, a partida abriu-lhe as partas, nurn dada momenta, cam sainetes
atrativas, e, depais que ele entrou, fechou-lhe a porta, frustrou-o, afogau a
seu sonho de ser a Presidente. Minas nãa tern culpa alguma do acontecida. 0
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que pedimos ao Sr. Governador, como também o fazemos ao Sr. Presidente,
é que ambos se dispam desse orguiho, porque o Brasil e Minas esperam
deles gestos de estadistas, e não de infantes mimados.

o Deputado Paulo Pettersen* - Reconheco a preocupacâo do nobre e
ilustre Deputado, que tern urn vasto conhecimento, mas confesso a V. Exa.
que essa fragata não pode sequer ancorar em Minas, que, por sorte, não e
banhada pelo oceano. Mas tenho a certeza de que nenhum tipo de aventura,
de atentamento que enverga essa estrutura, o que é a sua preocupacão, será
permitido. Não podemos deixar - não de defender ou de acusar - de explicitar
para que o povo de Minas Gerais possa ter conhecimento das causas que
levaram nosso Estado a aurnentar a sua voz.

Não podemos debitar ao Governador Itamar Franco, de maneira alguma,
essa conta, conforme ouvimos aqul neste Plenário. Não temos culpa de
pegarmos essa nau, ainda que sem água, mas mesmo assim jamais este
Governo decepcionará o povo mineiro.

Sei que o Sr. Itamar Franco está passando por dias que não desejo para
nenhum Governador, mas ele está tendo a inteligéncia e a sabedoria, porque,
nesse sofrimento, busca uma saida honrosa, sem nunca humilhar o nosso
Estado, sem se curvar a essa tirania imposta pelo Sr. Presidente da
RepCblica, que, constantemente, como V. Exas. acompanham diuturnamente,
faz agressöes ao nosso Estado. Acue-se Itamar Franco, a sua pessoa, mas
nunca o Estado de Minas Gerais. Saberemos, nessas vias tortuosas de nosso
Estado, de sacrifIcio árduo, polindo a pedra bruta, fazer corn que a nossa
inteligência, se a tivermos, dê o toque da coerência, da concórdia, mas nunca
a submissão. E, na realidade, a vontade da nossa bancada governamental -
ten ho a certeza de que na sua voz ouvi aquilo que o povo quer - e tambérn o
sentimento de mineiridade.

0 Deputado Alberto Bejani (Em aparte) - Deputado, irei usar ate rnenos do
que 3 minutos, mas gostaria de perguntar a V. Exa. - já que tern urn
relacionarnento estreito corn o ex-Prefeito de Juiz de Fora, ex-Senador, ex-
Vice-Presidente, ex-Presidente da RepUblica e agora Governador Itamar
Franco - se o povo que trabaiha para o Governo do Estado, essa populacão
que nos está assistindo, neste momento, e que tern o direito de receber, todo
més, o seu salário, para sustentar a sua famIlia, pode ter alguma esperanca
de receber esse salário. Ha pouco, o senhor disse sobre o 13 1 salário: ouvi as
duas partes. Uma parte falou que a responsabilidade é do ex-Governador
Eduardo Azeredo; a outra parte falou que a responsabilidade é do
Governador Itarnar Franco. 0 funcionário pUblico não quer saber de quern é a
culpa, quer saber quando vai ter dinheiro no bolso. E isso que quer saber.
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o Deputado Paulo Pettersen* - Perfeitamente. A autenticidade de suas

palavras talvez seja o acalento do funcionário püblico. Tenho a certeza de
que, após V. Exa. ouvir alguma explanação que não é do alcance de todos,
talvez não apenas concorde comigo, rnas tenha o rnesmo sentimento que nos
traz, neste momento, para atender a preocupação major do funcionário
püblico do nosso Estado, o qual necessita, realmente, já que são parcos os
salários, dessa decisão. A conta deixada pelo Sr. Eduardo Azeredo será
honrada por Itamar Franco, mas é preciso flexibilidade. Talvez precise de
mais alguns dias, sernanas, e ate rneses, para tentar solucionar esse grave e
fundamental problema de nosso Estado e de nossa sociedade. Mas, quanto a
antecipacão de receita, gostaria que V. Exa. acompanhasse este raciocinio:
Eduardo Azeredo fez antecipação de receita no final do seu Governo.

Qual a finalidade dessa antecipacao? Ele falou para o Estado inteiro: pagar
o 13° salário do funcionalismo. Mas esse recurso foi desviado. Corn esse
recurso, que iria para 0 pagarnento do funcionalisrno, pagou as empreiteiras.
E corno aconteceu isso, Sr. Deputado? V. Exa. precisa saber, como também
todo o povo de Minas.

Dos R$109.000.000,00, tirou 05 25% referentes aos municIpios. Sobrararn,
aproximadarnente, R$80.000.000,00. Desse restante, Sr. Deputado Alberto
Bejani, que representa o povo de Juiz de Fora, coincidenternente, a terra do
nosso Governador e tambérn ex-Presidente, ele destinou apenas
R$27.000.000,00 para pagar o 13 1 salário do funcionalismo. 0 que fez corn os
outros R$53.000.000,00, Sr. Deputado? Pagou as empreiteiras. Naquele
momento, quando necessário, faltou-lhe coragem, dignidade para se dirigir ao
povo e dizer que tarnbém usaria parte desses recursos de antecipacão de
receita para prestigiar o aquário, os empresários que Ihe eram próxirnos.

z Essa verdade tern que ser dita, tern que ser falada. Estarnos aqui para
discutir o certo e o errado. E aqui que buscarernos a verdade, para que a
sociedade não continue a ser enganada.

Então, Sr. Deputado Alberto Bejani, que ja fez, por duas vezes, essa
0 colocação a minha pessoa, ele pegou parte desses recursos e pagou a
0 TERCAN, empreiteira em Minas Gerais, R$16.559.000,00; a Barbosa Melo,
E R$16.400.000,00; a ENGESA, R$12.715.000,00; a AERG, R$7.600.000,00; a

ERCAL, R$4.600.000,00; e a outras empresas mais. Pergunto a V. Exa.,
ilustre e inteligente Deputado Amilcar Martins, que admiro, politico combativo,

0 se consta, na folha de pagamento do Estado, o nome desses funcionários. 0
que não se pode fazer aqui e esconder o sol corn a peneira, porque a nossa
função, neste parlamento, é defender, de forma inconteste, os interesses do
nosso Estado, do nosso povo e tambérn do funcionalismo püblico, como V.
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Exa. - tenho certeza - defende e todos Os outros Deputados também.
E isso que muitos precisarn ouvir, Sr. Deputado. V. Exa. acompanhou o

acordo de Eduardo Azeredo corn a União. La se buscararn
R$4.034.000.000,00. Desses recursos, ele tirou, aproxi madam ente,
R$3.600.000.000,00 para sanear o BEMGE, o CREDIREAL e transformar 0

BDMG em Banco de fomento e outras obrigaçöes da ex-MinasCaixa.
Pergunto a V. Exa., aos Srs. Deputados e ao Sr. Presidente: por quanto ele
vendeu esses dois Bancos? Fez empréstimo junto a União de
R$3.600.000.000,00 aproxi madam ente, e os vendeu por pouco mais de
R$600.000.000,00.

DIvidas se fazem, mas não irresponsavelmente, como o ex-Governador do
Estado fez. Isso não se faz. V. Exa. não faz urn negócio desses, porque o
patrimônio é do povo, näo é dele. Se fosse, respeitava.

Tenho certeza, Srs. Deputados, de que haveremos de acompanhar esse
raciocinlo e trazer a luz do dia as muitas questães que o povo e a sociedade
querem saber. Necessito, independentemente de partido, de cada urn dos
senhores para ajudar nessa trajetOria, para que possamos informar a opinião
pUblica. E por isso que gostaria que o Deputado Amilcar Martins estivesse
aqul, para acompanhar-me, apartear-me, porque não viemos a tribuna
questionar a pessoa do ex-Governador, mas as suas acoes, a sua
irresponsabilidade, porque somos fiscalizadores do interesse do povo mineiro.
Do contrário, nao haveria necessidade de nenhum de nós assumir essa
defesa inconteste, desses interesses que são de responsabilidade de todos
nos.

Vou mais alérn. V. Exa., Sr. Presidente, sabe que o CREDIREAL foi vendido
por R$121.000.000,00 na privatizacão imposta pelo Governo Federal, goela
abaixo. Após 40 dias, Sr. Presidente, ele foi vendido por R$800.000.000,00.
Temos ou não o direito de questionar a idoneidade, a seriedade desse
Governo? No balanco do BRADESCO, que é o adquirente do BCN, está
constatado o valor da aquisiçâo. Por isso, Srs. Deputados, Sr. Presidente,
temos que, noite e dia, acompanhar, e é necessário que a Oposicão faca o
seu trabaiho, que é de sua responsabilidade também. Queremos que a
Oposicão atue, como vem fazendo, e querO, mais uma vez, em nome do
nosso ex-Presidente, Governador Itamar Franco, agradecer essa participacão
responsável que tern a qualidade que o povo deseja.

0 Deputado Washington Rodrigues (Em aparte) - No mornento em que fiz a
exposição sobre o requerimento da CPI, que, graças a Deus, foi aprovado
corn 41 assinaturas, e a CPI está instaurada, foi contestada pelo Deputado
Arnilcar Martins a preocupação que tinhamos em questionar que o ex-
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Governador devia isso ou aquilo, ate colocando em cheque as afirrnaçães
feitas por este Deputado, nesta tribuna. Gostaria de ressaltar que a
credibilidade dessas informaçães é muito séria. Realmente, nâo you dizer que
o ex-Governador Eduardo Azeredo cometeu desvio de verbas, cometeu crime
de apropriação indébita, quando deixou de repassar as obrigaçöes patronais
e os descontos de vencimentos dos policias militares, deixando cerca de 80
mil familias numa situaçao dificil. Hoje, o PM, além de ganhar urn salário
muito ruim, diga-se de passagem, não tern o direito sequer de pegar urn
remédio na farmácia, quando está doente ou alguérn de sua familia, seus
dependentes legais.

Gostaria de deixar bern claro ao Deputado Arnilcar Martins que,
infelizmente, retirou-se do Plenário, não sei por qual motivo, que não existe
düvida quanto a essas denUncias.

Estou afirmando: o ex-Governador do Estado cometeu crime de
apropriação indébita, coisa que, ate então, não poderia dizer desta tribuna.
Mas, hoje, como representante legitimo do povo, e em especial de urna
classe tao sofrida, posso expressar desta tribuna o sentimento dessa classe.
E o fato e que, enquanto havia esse desvio, essa apropriação, nosso pessoal
rnorria a mIngua, sem sequer ter urn digno atendimento de saUde. Então,
novamente, gostaria que isso ficasse registrado. tnfelizmente, na legislatura
passada, não podia vir a esta Casa expor publicamente esses fatos, mesrno
porque, ainda na condiçao de sargento da Policia Militar, na ativa, quando
tentel faze-b, quando ele apresentou urna ernenda a Constituicão nesta
Casa, fui punido corn trés dias de quartel, por ter vindo manifestar
publicarnente a insatisfaçao dos policiais militares corn a forma como o
Governo pretendia fazer a indicação do Comando da PolIcia Militar. Então,
infelizmente, aos polictais militares ainda são vedados a liberdade de
expressão e o direito de ir e vir, e, naquela época, portanto, eu não poderia
ter feito essas declaraçoes, antecipando-as. Hoje, como legItirno
representante dessa classe, posso vir a esta tribuna expor publicamente 0
que estão passando, na area da saUde, os guardiOes da comunidade mineira.
Esse, sim, é o maior crime. 0 pior não seria nern a apropriação do dinheiro,
mas o fato de que, enquanto ele estava Ia, enclausurado, no Palácio das
Mangabeiras, cercado de tudo o que ha de born e de todas as mordomias,
como Governador do Estado, nosso pessoal estava rnorrendo a mingua,
tendo ainda de se sujeitar as péssimas condiçöes de assisténcia a satide.

0 Deputado Paulo Pettersen* - 0 Deputado Washington Rodrigues foi muito
feliz em seu pronunciamento. Graças a Deus, seu segmento tern
representação nesta Casa. Quiséramos que cada segmento da sociedade de
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Minas tivesse urn representante legItimo nesta Casa. lsso vem dar brllho e
autenticidade a esta Casa e colaborar para que os mesmos segrnentos
tenharn justica e sejarn assistidos ern seus quadros corn gente de sua própria
casa. Tenho a certeza de que vocés, da PM, passaram por dias ruins, mas
não quero relembrar, para nossa tristeza, o que ocorreu em nosso Estado, o
que nosso Estado exportou, naquele momento, para os demais Estados da
Federacão. Minas ficou corn aquela imagem negativa graças a urn
Governador sern pulso, sem autoridade e sern forte, que não teve a visão
nem a sensibilidade de sentar-se a mesa e tratar de urn assunto institucional
da maior gravidade, que era a situação por que a corporacão passava
naquele mornento e a que toda a sociedade de Minas Gerais, pávida, assistia.
Mais urna vez, Deputado Washington Rodrigues, quero felicitar a sua gente
por tê-lo nesta Casa, cheio de ideal, perspectiva e visao, para alcançar
melhores dias para a instituição bicentenária que todos admiramos.

Mas, Srs. Deputados, Sr. Presidente, por gentileza, gostaria que V. Exa.
prestasse atencäo. Temos que dar prosseguimento a todos esses
procedimentos em defesa de nosso povo e em defesa de nosso Estado
contra as agressöes do Presidente da Reptblica, para que se curve ante a
realidade e, corn urn gesto de grandeza, busque urn diálogo corn Minas, para
que possamos ter paz, prosperidade e emprego em nosso Estado.

* - Sem revisâo do orador.
3a Parte

o Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a 2a Ease da Ordem do
Dia, a Presidéncia passa a 3a Parte da reunião, destinada a comunicacöes e
a pronunciamentos de oradores inscritos.

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

apresentadas pelos Deputados George Hilton - falecirnento do Pastor
Enemias Nunes de Lira, na cidade de Cabo Frio; Amilcar Martins - falecirnento
do Prof. Francisco Iglésias, em Belo Horizonte; Fábio Avelar (2) - falecirnento
do Sr. Marconi lssa, ex-Prefeito Municipal de Vespasiano, e da Sra. Luzia do
Carmo Faleiro da Cunha, na cidade de Capetinga (Ciente. Oficie-se.).

Oradores lnscritos
o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Miguel Martini.
o Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, pUblico

presente nas galerias, membros da irnprensa, minhas senhoras e rneus
senhores, primeiramente, gostaria de anunciar que amanhä estarernos
inaugurando, em Brasilia, a sede própria da União Nacional dos Legislativos
Estaduais - UNALE -. Nessa oportunidade, também estaremos
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homenageando os Deputados Estaduais que se elegeram para a Cârnara dos
Deputados, principalmente aqueles que fizeram parte da diretoria da UNALE.
Tarnbérn estaremos inaugurando a galeria dos ex-Presidentes, na qual os
retratos dos Deputados Geraldo Magela, do Distrito Federal, e Agostinho
Patrts serao os prirneiros a constar.

Querernos dar conhecirnento, também, de que nessa sede da UNALE, alérn
do suporte administrativo da entidade, existe espaço reservado para apoio ao
parlamentar estadual que vai a Brasilia e as Assembléias Legislativas. Vamos
inaugurar urn auditOrio. Faz parte do complexo da nossa sede urn auditOrio
para aproximadamente 50 pessoas, de forma que qualquer parlamentar ou
partido politico que desejar urn encontro em Brasilia para esse nürnero de
pessoas terá a sua disposiçâo toda a infra-estrutura necessária. Essa é, corn
rnuita honra e orgulho, a nossa realizaçao malor, presidindo honrosarnente
essa entidade.

Todos os Deputados receberarn convite. Renovo aqui o convite para que
todos estejam presentes em Brasilia nessa inauguração.

Sr. Presidente, estamos dando inIcio aos trabalhos da 14a Legislatura do
Poder Legislativo do Estado de Minas Gerais.

O povo decidiu, nas eleiçoes de outubro do ano passado, dar uma nova
composiçâo a este Poder, esperando, sern düvida, que seus direitos sejam
rnelhor defendidos, que seus problemas se resolvam e que seus interesses e
aspiraçöes sejam melhor representados.

Cornpãem esta Assembléia Legislativa colegas parlamentares que ja
exercem vários mandatos. Deles esperamos que, corn sua experiência e
exemplo, nos alicercem e estimulern para debates e trabalhos altamente
produtivos nesta Casa.

Ternos colegas que foram reeleitos para urn segundo mandato, como é o
meu caso, e outros ainda rnais jovens, que agora se iniciarn neste Poder.

Sado e parabenizo a todos!
De maneira especial, gostaria de dar as boas-vindas as colegas, as

parlamentares que cornpãem esta Assembléia e que nos honrarn corn a sua
particular sabedoria, sensibilidade e criatividade.

Dou as boas-vindas aos colegas recérn-eleitos, pela confiança e pelo
respaldo que mereceram nas eleiçoes passadas e pela possibilidade que
teremos de trabalhar juntos para servir aos mais elevados interesses do
nosso Estado, da nossa sociedade rnineira, da nossa Naçâo e do nosso povo
brasileiro.

No meu prirneiro pronunciamento como parlamentar, debutante nesta Casa,
em fevereiro de 1995, fiz questão de esboçar as motivaçöes e Os

I
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compromissos que alicercavam o meu envolvimento na politica, frisando Os
valores e os princIpios a luz dos quais eu orientaria o meu desempenho e
meu comportamento.

Eu disse, naquela oportunidade, Clue abracei a polItica a luz de uma fé Clue
me convocava profundamente para urn compromisso corn a mudanca social e
corn o destino do meu povo, ou seja, para agir como urn agente de
transformacão social, criando as condicães para o bern comum no âmbito da
nossa sociedade.

Fiz tudo o que esteve a meu alcance para atingir esses objetivos. Mas a
autocritica me diz Clue poderia ter feito muito mais, porque sempre poderemos
fazer muito mais e melhor. E nào ha dUvida. Sim, poderia ter feito muito mais.

Os nossos esforcos, porém, estão plasmados nas diversas leis da nossa
iniciativa aprovadas nesta Casa e em todas as iniciativas de outros
parlamentares que, sendo reconhecidas como de extremo interesse püblico,
foram aprovadas corn o nosso pleno respaldo.

Nesses Oltimos quatro anos ternos participado de todos os debates sobre
questoes sociais, econãmicas, politicas e culturais, sejam elas de interesse
estadual ou nacional.

Nossa participacão foi constante, corn o objetivo de contribuir; as vezes foi
ate beligerante quando em consciência considerávamos que assim deviamos
nos posicionar, sern transgredir nunca a verdade nern a ética.

Sernpre estivemos abertos ao diálogo e ao consenso, visando a urna
meihor percepcäo da realidade e ao bern comurn, conscientes que somos de
Clue sernpre existirá rnais de urn carninho para enfrentar e resolver os
problemas, e porque superar as nossas diferencas é urna exigéncia e urna
condiçâo para servir aos mais elevados interesses do nosso povo.

O consenso é pois urn valor que precisarnos resgatar, na medida em Clue
ele tern a virtualidade de ajudar-nos a superar as controvérsias, aproximando-
nos mais, para avançarrnos na soluçâo dos problernas.

Dessa rnaneira, ainda Clue não atinjarnos nossas particulares idealidades,
darernos continuidade e prosseguimento a processos Clue mudem e
transformem nossa realidade.

Sabernos, por experiência, que nenhurn processo social vai em frente por
causa de unanirnidades, e sirn devido a consensos que se articulam em
decorrência de urn arnplo debate procurando o bern comum.

lntransigências so dividem, debilitam, emperrarn e paralisam os processos
sociais, enquanto os problemas se acurnularn, as crises se agravarn e o povo
sofre cada dia mais.

A circunstãncia em que o nosso Pals e o nosso Estado se encontrarn neste
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momento é grave e rnuito delicada, e pode, ainda, piorar se o Governo
Federal näo for capaz de renunciar a sua arrogância, prepotência e
autoritarismo, abrindo-se para urn diálogo aberto, franco e construtivo corn
todas as forcas politicas, ecoriOrnicas e sociais e corn todos os governos
regionais, a firn de adotar politicas e viabilizar medidas que levem a superar
os gritantes problemas que provocam impacto e afetarn a nossa sociedade.

Perdeu-se j6 urn longo e precioso tempo nos quatro anos passados,
distraindo e tumultuando o Congresso Nacional e esfacelando partidos,
porque se deu prioridade a reeleiçäo presidencial, em detrirnento de outras
reformas essenciais e fundarnentais para urna efetiva reativação da econornia
e para urn desenvolvirnento nacional auto-sustentável.

E foi em função dessa mesma prioridade do Presidente e de seu partido
que se rnanteve urna politica cambial administrada e uma paridade ficticia do
real corn relação ao dólar, corno todos sabemos, sem irnportar-lhe os
intrneros alertas dentro e fora de seu prOprio partido.

As conseqüências dessa politica casuistica e dos dernais erros estâo al:
elevado indice de desernprego corn suas terriveis conseqüências e sequelas
sociais; insolvéncia financeira dos Estados e dos municipios; fuga
descontrolada de capitals; funcionalismo corn seus vencirnentos atrasados;
desvalorização violenta do real; juros tao elevados que estão paralisando o
processo produtivo; arneaca de uma inflaçao descontrolada, e quern sabe ate
de hiperinflação; brutais condicionarnentos dos credores internacionais, Clue
querem mandar e desmandar neste Pals; enorrne vulnerabilidade do pacto
federativo, etc.

Agora, já reeleito e ernpossado, é hora de o Governo Federal se dedicar a
trabalhar e não a continuar perdendo tempo, procurando encontrar bodes
expiatOrios e tentando justificar o injustificável, atitude que tampouco
gostarlarnos que o nosso Governo de Minas adotasse.

O Pals reclarna, especialmente, de sua liderança politica e de seus
governantes, rnuito respeito entre si, diálogo e consenso. Essas são as
exigéncias e as condiçOes para atingirmos os grandes objetivos da Nacao.

Nâo é hora de adjetivaçaes, denorninando-se a uns corno governistas e a
outros corno oposicionistas. Está na hora, sim, de conforrnar-se urn cornando
politico conjunto, corn os 27 Governadores em tomb do Presidente, para
encarar de forma unitária e coesa os graves problernas internos e externos do
nosso Pals.

Cabe então urn pouco de hurnildade, para reconhecer que houve erro em
todos os lados, e tranquilidade, para discernir rnelhor o que está em jogo.

Senhores! 0 que está em jogo 6 o Pals todo, 6 a Naçao, 6 a economia
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riacional, e o desenvolvimento naciorial, é o destino do nosso povo, que está
espantado corn as atitudes e retaliacöes de sua liderança politica. Enfim, está
em jogo a credibilidade da poiltica, dos politicos e das instituicães
democráticas.

Obviamente, cabe ao Sr. Presidente desarmar-se de seus preconceitos e
tomar a iniciativa de convocar para esse diálogo sincero, para esse consenso
e para essa impreterivel composição.

E urgente que, uma vez levantados os erros, os defeitos e os desmandos
dos Governos anteriores, nos dediquemos a tomar decisöes, a definir
politicas, a ditar med idas corajosas e a prover recursos para a realizaçâo dos
projetos de transformacão econômica e social que o povo espera.

A globalizacão, como fenômeno e como processo, nos impacta e nos afeta
trernendamente. Frente a ela temos que ser realistas e muito objetivos,
porém, ser realista não implica acomodacão de espécie alguma.

Ser realista implica conhecer bern a realidade que nos atinge e nos afeta
para transformá-la em funcao das nossas necessidades, interesses e
aspiracoes.

A cada dia se percebe mais nitidamente que a tal globalizacão objetiva
submeter os nossos povos a mais absoluta dependéncia em relacao as leis
do mercado, sern se importar nem urn pouco com a questão social. Mats
ainda, a globalizacão evidencia uma marcada tendéncia a fragilizar e
enfraquecer os Estados, reduzindo ao máximo seu potencial e sua
capacidade de negociaçâo.

Assim, os Estados acabarão de joelhos perante os organismos de
cooperação financeira internacional, cujos fundos provêm dos paises mais
ricos e na dependência dos quais so poderemos coiher mais pobreza e ate a
perda gradativa da nossa própria identidade.

Dai que, para nós, social-cristãos solidaristas, a tal globalizacão não se
reduz simplesmerite a globalizacão da economia, senão que ela embute de
fato muito materialismo, muito economicismo, muita injustiça social, enfirn,
muito de tudo que visa o ter em detrimento do ser humano.

Para nós, a globalizacão está muito bern alicercada numa estrategia muito
bern montada para servir aos interesses do mais puro capitalismo, arraigado
nos paises mais ricos do mundo, e é ideologicamente sustentada pelo mais
puro liberalismo.

A contrapartida a tamanhos maus-tratos e a tanta injustiça social embutidos
nessa globalizacão materialista, empobrecedora e recusante de qualquer
apelo ético e moral sO pode ser uma auténtica solidariedade.

Como nos diz, numa linda carta, D. Demetrio Valentini, Bispo de Jales, no
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Estado de São Paulo: "Acertaram em cheio na bandeira que, corn certeza,
será levantada no terceiro milénlo: a Solidariedade".

No conceito de solidariedade está embutida uma riqueza enorme de
conteüdo, de idéias e de propostas concretas. Sem solidariedade, os recursos
da ciência e da tecnologia se tornam veneno a perverter a ordem do Criador.

Sem solidariedade, a globalizaçao se reduz a novas formas sofisticadas de
dominação dos poderosos sobre os fracos, de exploraçao dos ricos sobre os
pobres, de colonização dos paises centrais sobre os periféricos.

lsso tudo, senhores, configura as dimensöes do desaflo que aqui
deveremos enfrentar. Estamos diante de um pals maltratado pela mesquinhez
de quem faz cálculos curtos, submissos ao interesse da preservação dos
privilegios de minorias sern altruismo e generosidade.

Certarnente, deveremos encarar corn presteza os problemas urgentes, do
dia-a-dia da nossa sociedade, porém sem perder de vista as questôes
irnportantes e de mais longo prazo, na perspectiva de uma profunda
transformaçâo estrutural em nosso Estado e na União, visando a construção
de urna nova sociedade, marcada essencialmente pela justica social e pelo
bern cornum.

Quando sornos visionários e não temos poder, o nosso drama é não poder
realizar os nossos sonhos. Quando detemos poder e não somos visionários,
frustramos os sonhos e as ilusOes dos que em nós confiaram.

Que a circunstãncia de convivermos nesta Casa como protagonistas da 14a
Legislatura nos enriqueça e nos inspire, para legislarmos corn toda a eficácia
e eficiência para os rnais pobres e por urn futuro meihor para todos; e para
assumirmos e exercermos a plenitude da nossa funcão fiscalizadora das
politicas püblicas em nosso Estado. Muito obrigado.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Paulo Pettersen.
o Deputado Paulo Pettersen* - Acabarnos de ouvir do Deputado Martini a

realidade da politica neoliberal em nosso Pais. A politica neoliberal, que
consegue fazer uma facanha, consegue fazer corn que roubem os nossos
empregos e deixem o rastro da miséria instalado em nosso Estado e também
em nosso Pals.

o Deputado Martini teve luz e brilhantismo, que são cornuns no seu
cornportamento, sendo tambérn impecável na sua inteligência. E quando
discorre e mexe no sentirnentalismo, na mineiridade e na solidariedade, faz
corn que nOs, homens pUblicos, defendamos de unhas e dentes os interesses
de nosso Estado e do Pals. Meus parabéns, Deputado Miguel Martini.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, estãvamos ate em falta corn essa
Presidéncia, corn os Srs. Deputados e também corn a opinião püblica, rnas,
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hoje, o Deputado do PMDB e ex-Vereador Márcio Cunha, fez aqui uma
explanação esclarecendo o fato que envolve o DER-MG. Esse esciarecimento
fol sobre a aquisicäo de asfalto, emulsães asfálticas feitas pelo DER-MG a
Petrobrás Distribuidora. (- Lê:)

"1 - A Petrobrás Distribuidora, subsidiária da Petróleo Brasileiro S.A. -
PETROBRAS -, foi criada para operar a distribuição de derivados de petróleo,
podendo, pela lei, atender a sociedades de economia mista, orgãos
governamentais e segmentos da atividade püblica ou privada.

2 - 0 DER-MG está incumbido de zelar pelo patrirnOnio rodoviário do
Estado, ou seja, a rnanutenção das rodovias, para tanto devendo realizar os
serviços de conservação da malha rodoviária. Esses serviços não podern
ficar paralisados, em vista do interesse püblico e comunitário envolvido, pelo
que a contratacão de bens e servicos que se fazem necessários exige
procedimento dinâmico.

3 - 0 art. 24, inciso VIII, da Lei n o 8.666, de 1993, dispöe que é dispensável
a Iicitaçâo para aquisiçâo, por pessoa jurIdica de direito pUblico interno, de
bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a
adrninistracão püblica e que tenha sido criada para esse fim em data anterior
a vigéncia da lei, desde que o preco contratado seja compativel corn o
praticado no mercado.

4 - No caso da operaçäo questionada, o DER-MG é pessoa jurIdica de
direito püblico interno, a Petrobrás Distribuidora é entidade que integra a
administracão pUblica federal indireta e que foi criada para esse fim, de
acordo corn os termos da Lei n° 2.004, de 1953 (anterior a Lei n° 8.666, de
1993); e o preço contratado foi cornpativel corn o praticado no mercado. No
caso do preco, alias, a tabela da Associacão Brasileira das Ernpresas
Distribuidoras de Asfalto. - ABEDA - estabelece que o preco dos materials
asfálticos é de R$213,80 por tonelada; o DER-MG pagou a Petrobrás
R$185,76 por tonelada, e houve tambérn desconto de 10% sobre o frete."

Se formos corn parar esse contrato, do atual Governo, corn o contrato
anterior, do Governo passado, verernos que não houve o cuidado nern a
preocupacão de exigir que fosse concedido desconto, como conseguiu o
Governo atual, o Governo Itarnar Franco. (- Lé:)

"5 - Além do dispositivo legal, a dispensa de Iicitação foi confirrnada por
pareceres do Tribunal de Contas da União e dos juristas Toshio Mukai e
Paulo Neves de Carvalho.

6 - Tanto a acão popular ajuizada pelo advogado Fernando Antonio
Santiago JUnior como a denUncia do Deputado João Leite na Assernbléia, de
que a compra teria sido feita sem licitacão e corn preços superfaturados, não
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se sustentarn: Os preços não foram superfaturados e a dispensa de licitaçâo e
garantida por lei.

Por outro [ado, é irnportante salientar que a liminar concedida na acâo
popular proposta pelo advogado Fernando Antonio, corn o intuito de impedir a
rnencionada operaçao, foi suspensa, hoje, 23/2/99, e deverá ser publicada
amanhã, pelo Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador LUcio
Urbano."

Dentro dessa nossa preocupaçâo em trazer a Casa essas possiveis
denUncias, é necessário tarnbérn que tenharnos a preocupaçâo e a garantia
de trazer aqui explicaçoes, dando aos Deputados que colaboram conosco a
resposta a altura quanto ao que está devidamente ocorrendo no Governo
Itamar Franco. No Governo Itarnar Franco não existe superfaturarnento, no
Governo de Itarnar Franco não existe e nâo vai existir corrupção. Se isso
ocorrer, o Governador tornará as devidas providências, como as que tornou
quando era Presidente da RepUblica. 0 Governador tern essa preocupaçâo
maior de governar conosco e tambérn corn a Oposiçao corn urna fiscalizaçao
correta, equilibrada, para que o Governo Itarnar possa ser urn exernplo para a
Federaçâo. E tenho a certeza de que, se hoje passamos por sacrifIcios e
mais sacrifIcios, sairernos desta turbulenta ocorréncia, porque ela não satisfaz
nern a nOs nern a sociedade. Vamos sair desta penumbra corn sacrifIcios
para vivermos rnelhores dias. E tendo em vista em pressuposto que estarnos
preocupados em garantir o futuro das farnIlias de Minas Gerais.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, tenho a certeza de que todos os
parlamentares tern responsabilidade para corn o nosso Estado. Tenho a
certeza de que näo haverá esmorecimento de nenhurn de nOs. Haverá, sim, a
preocupaçâo de todos para que possamos tornar realidade o sonho rnuito
bern Iernbrado pelo Deputado Ermano Batista, que tambérn se preocupa corn
a prosperidade e corn o desenvolvimento, mas não deixando nunca o Estado
de ser agente do desenvolvirnento. Chegarernos Ia assim. 0 que
encontrarnos nào desejarnos para ninguérn, mas temos que ter a
responsabilidade e a lucidez de não deixar nunca o funcionalismo, que recebe
pouco, "na mao de calango" ou, rnelhor dizendo, a ver navios.

Isso é urna obrigacão de todos nós. Tenho a certeza e a convicçao, Sr.
Presidente e Srs. Deputados, de que Ia encontraremos urn Governo melhor.
Aqui estamos preocupados corn a prosperidade, corn o emprego, corn o
desenvolvirnento. Tenho a mesma certeza que os senhores tern: que
haveremos de sair juntos desta situação penosa irnposta a nosso Estado.
Haverernos de sair juntos da herança que o nosso Governo herdou. Mas isso
não basta: deveremos ter a coragem ate rnesrno de incentivar o ex-
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Presidente Itamar Franco, hoje Governador de Minas, para que busque, na
sua trajetOria, rumo para este Estado e para o nosso Pals, quern sabe urn dia.

* - Sern revisão do orador.
Encerramento

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a Presidência
encerra a reuniào, convocando os Deputados para a ordinária de arnanh, dia
24, as 14 horas, corn a ordem do dia regimental. Levanta-se a reuniâo.

ATA DA 1  REUNIAO CONJUNTA DAS COMISSOES DE DEFESA DO
CONSUMIDOR E DE ADMINISTRAcAO PUBLICA

As quinze horas e quinze minutos do dia três de setembro de mu
novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Cornissöes os
Deputados Geraldo Nascimento, José Militäo, Ambrôsio Pinto, Antânio
Andrade e Joâo Leite, membros da Comissão de Defesa do Consumidor;
Antãnio Andrade, Marcos Helénio, João Leite, Antonio Genaro e José Militão
(este em substituiçâo ao Deputado Arnaldo Penna, por indicacão da
Liderança do PSDB), membros da Comissão de Administraçäo Püblica.
Encontra-se presente, também, o Deputado Ivo José. Havendo nUmero
regimental, o Presidente, Deputado Geraldo Nascimento, declara aberta a
reunião e informa aos Deputados que nâo ha ata a ser lida, por se tratar da
primeira reuniâo dessas ComissOes e que a reuniäo se destina a ouvir
representantes de entidades pUblicas e privadas, os quais debaterão sobre a
cobranca de taxas e tarifas püblicas de trabaihadores desempregados. Em
seguida, a Presidência registra a presenca dos Srs. Luciana Mundim de
Mattos Paixão, Gerente de Assuntos Tributários, representante do Dr. Stefan
Bogdan Salej, Presidente da FIEMG; Daniela Souza Mendes, Assessora do
Secretário Municipal da Fazenda, representante do Dr. Marcos Vilella
Sant'Anna, Vice-Prefeito Municipal de Belo Horizonte; Shakespeare Martins,
Marcos AntOnio e Danilo Alves, Coordenadores, e Oraldo Scares Paiva,
Coordenador-Geral da Federação Democrática dos MetalUrgicos de Minas
Gerais; LIgia de Oliveira Lara, Diretora de Emprego e Renda, representante
do Deputado Federal Eduardo Luiz Barros Barbosa, Secretário de Estado do
Trabatho, da Crianca e do Adolescente; José Artur Ferreira, Coordenador
pelo DIEESE, Pesquisa, Emprego e Desemprego da Regiâo Metropolitana,
representante do Dr. Frederico Luiz Barbosa de Melo, do Departamento
Intersindical de EstatIsticas e Estudos Sôcio-EconOmicos-DIEESE. Ato
continuo, o Presidente passa a palavra ao Deputado Ivo José, para que
explique o objetivo da reunião e, logo após, passa a palavra aos convidados
para que façam a sua exposiçäo e respondam as perguntas formuladas pelos
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Deputados, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos convidados e dos
parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra Os trabaihos.

Sala das ComissOes, 18 de dezembro de 1998.
Geraldo Nascimento, Presidente - Marcos Helênio - AntOnio Andrade -

Ambrósio Pinto - Joào Leite - José Militâo - AntOnio Genaro.

COMUNICAçOEs DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAçAO

- 0 Sr. Presiderite despachou, em 24/2/99, comunicaçào dos LIderes de
bancadas, indicando os membros suplentes das ComissOes Permanentes
para a 14a Legislatura:

* - Os quadros referentes as lideranças de bancadas fol publicado na
edição do "Diário do Legislativo" de 25.02.99.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 26 DE FEVEREIRO DE 1999

ATAS

ATA DA 3a REUNIAO ORDINARIA, EM 24/2/99
Presidéncia dos Deputados José Braga e Antonio Roberto

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: P Fase (Expediente): Ata -
Correspondência: Mensagens n°s 5 e 6/99 (encaminham pedido de retirada
de tramitacão do Projeto de Lei no 2.021/98 e o Veto Total a Proposiçâo de
Lei no 14.068, respectivamente), do Governador do Estado - OfIcios - 2a Fase
(Grande Expediente): Apresentacão de Proposiçöes: Proposta de Emenda a
Constituicào no 3/99 - Projetos de Lei n°s 31 a 34/99 - Requerimentos n

o
s 14 a

19/99 - Requerimentos da Comissão de Turismo e dos Deputados Rêmolo
Aloise, Elbe Brandâo, Carlos Pimenta (2), Hely TarquInio (4), Wanderley Avila
(4), José Henrique (2), Paulo Piau (4) e Alberto Bejani e da Bancada do PSDB
- Comunicaçöes: Comunicacöes das Liderancas e dos Deputados Dalmo
Ribeiro Silva (2), Gil Pereira (2) e Wanderley Avila - Oradores Inscritos:
Discursos dos Deputados Sebastião Costa, Paulo Piau, lvo José e Márcio
Kangussu - 2a Parte (Ordem do Dia): 1 Fase: Abertura de lnscricöes - Leitura
de Comunicacöes - Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos
Deputados Wanderley Avila (4), Hely TarqüInio (4), Paulo Piau (4), José
Henrique (2) e Carlos Pimenta; deferimento - Votacão de Requerimentos:
Prosseguimento da votação do requerimento do Deputado Márcio Cunha e
outros; renovacâo da votacäo da Emenda no 2; aprovaçäo; questão de ordem;
leitura da Emenda n o 3; questão de ordem; votação da Emenda no 3;
aprovacäo; declaracães de voto - Requerimentos dos Deputados Carlos
Pimenta e Alberto Bejani; aprovação - Requerimento do Deputado Márcio
Kangussu; discursos dos Deputados Rogério Correia, Márcio Kangussu, Elbe
Brandâo, Márcio Cunha, Joâo Leite, Marco Regis e Alencar da Silveira JUnior;
questão de ordem; aprovação - Requerimento da Bancada do PSDB;
discursos dos Deputados Alberto Pinto Coelho, João Leite, Paulo Pettersen,
Mauro Lobo e Amilcar Martins; apresentacâo da Emenda n o i; leitura da
Emenda no 1; votaçao do requerimento, salvo emenda; aprovacão; verificacáo
de votacäo; ratificação da aprovação; votacâo da Emenda n o 1; aprovacão -
Requerimento do Deputado Rogério Correia; deferimento; discurso do
Deputado Rogérlo Correia - Questão de ordem; existéncia de "quorum" para a
continuacâo dos trabalhos - 2' Fase: Inexist6ncia de matéria a ser apreciada -
3a Parte: Leitura de Comunicaçöes - Oradores Inscritos: Discursos da
Deputada Maria Tereza Lara e do Deputado Márcio Cunha - Encerramento -

1
289

Ordem do Dia.
Comparecimento

- Comparecem os Deputados:
José Braga - Durval Angelo - Gil Pereira - Adelino de Carvaiho - Adelmo

Carneiro Leão - Agostinho Silveira - AIlton Vilela - Alberto Bejani - Alberto
Pinto Coelho - Alencar da Silveira JUnior - Alvaro Antonio - AmbrOsio Pinto -
Amilcar Martins - Antãnio Carlos Andrada - Antonio Genaro - Antonio JUlio -
AntOnio Roberto - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos
Pimenta - César de Mesquita - Christiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva -
Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Edson Rezende - Eduardo
Brandão - Eduardo Daladier - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe
Brandão - Elmo Braz - Ermano Batista - Fábio Avelar - Francisco Rafael -
George Hilton - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio - Irani Barbosa - Ivo José
- Joáo Leite - Joao Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira -
José Alves Viana - José Henrique - José Milton - Luiz Fernando - Luiz
Menezes - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco
Regis - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Maria Tereza Lara - Mauri Torres
- Mauro Lobo - Newton de Morals - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo
Piau - Rémolo Aloise - Rogério Correia - Ronaldo Canabrava - SebastiOo
Costa - Sebastiâo Navarro Vieira - Wanderley Avila - Washington Rodrigues.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado José Braga) - As 14hl3min, a lista de

comparecimento registra a existência de nUmero regimental. Declaro aberta a
reuniOo. Sob a proteçâo de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabalhos. Corn a palavra, o Sr. 2 0-Secret6rio, para proceder a leitura
da ata da reuniâo anterior.

1  Parte
1  Fase (Expediente)

Ata
- 0 Deputado Gil Pereira, 2°-Secret6rio, procede a leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restriçOes.
Correspondência

- 0 Deputado Alberto Bejani, 1 1-Secret6rio "ad hoc", lê a seguinte
correspondéncia:

"MENSAGEM No 5/99*
Belo Horizonte, de fevereiro de 1999.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para solicitar a devolucâo

da mensagem através da qual foi submetido a apreciacOo dessa Casa o
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Projeto de Lei no 2.021/98, que autoriza a contratacâo de profissionais por
tempo determinado por fundaçöes da area de saOde.

Antecipo agradecimento, prevaleco-me da oportunidade para reiterar a
Vossa Excelência as expressöes de meu elevado apreço e distinta
consideração.

Itamar Franco, Governador do Estado de Minas Gerais."
* - Publicado de acordo corn o texto original.

"MENSAGEM No 6/99*
Belo Horizonte, 23 de fevereiro de 1999.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência que, no uso

de atribuição que me confere o artigo 90, inciso VIII, combinado corn a artigo
70, inciso II, da Constituição do Estado, opus veto total a Proposicão de Lei no
14.068, que cria a Serviço de Orientaçäo Psicopedagôgica nas escolas da
rede püblica estadual.

Para apreciacão dessa egrégia Assembléia Legislativa, encaminho-Ihe, em
anexo, as razães do veto.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressöes de meu elevado
apreco e distinta consideracão.

Itamar Franco, Governador do Estado de Minas Gerais.
Razöes do Veto

Ao considerar a Proposicão de Lei n o 14.068, resultante de projeto de
iniciativa parlamentar, que cria o Servico de Orientação Psicopedagógica nas
escolas da rede pOblica estadual, razães de interesse pUblico indicam-me a
conveniência de opor-Ihe veto total.

E que as escolas da rede estadual de ensino já dispãem, em seus
respectivos quadros de pessoal, de profissionais das areas de orientacão
educacional e supervisão pedagógica, que tern coma tarefa principal a
atendimento aos alunos em suas necessidades educacionais, inclusive em
relação aos aspectos psicopedagógicos.

Além do mais, a proposta, pela amplitude do seu alcance, se acolhida, viria
acarretar insuportável sobrecarga financeira ao erário, em mornento de
reconhecida carëncia de recursos.

São essas as razOes que me conduzem a opor veto total a Proposicão de
Lei no 14.068, que devolvo ao reexame da egrégia Assembléia Legislativa.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 19 de fevereiro de 1999.
Itamar Franco, Governador do Estado de Minas Gerais."
- A Corn issão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.
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OFiCIOS

Do Sr. Djalma Bastos de Morals, Presidente da CEMIG, informando que
essa empresa procedeu aos estudos necessários a instalacão de rede
elétrica em parte da Av. das Oliveiras, em Pompéu, e apresentou a Prefeitura
desse municIplo as condicöes técnicas e comerciais para a viabilização da
obra. (- Anexe-se ao Requerimento no 2.719/98.)

Do Sr. Flávio de Lemos Carsalade, Presidente do IEPHA, solicitando a
indicacão de urn representante desta Casa e respectivo suplente para compor
o Conselho Curador do IEPHA.

2 a Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposiçoes

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas a Mesa as seguintes proposiçöes:
PROPOSTA DE EMENDA A C0NSTITuIçA0 N° 3/99

Dá nova redação ao inciso V do art. 170 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 0 - 0 inciso V do art. 170 da Constituicão do Estado passa a ter a

seguinte redacão:
"Art. 170 - ..............................
V - promoçâo do ordenamento territorial, mediante planejamento e controle

do uso, do parcelamento e da ocupacão do solo urbano, ficando dispensada a
exigéncia de alvará, ou qualquer outro tipo de licenciamento, para a
funcionamento de templos religiosos, e proibida a fixacão de limitaçães de
caráter geográfico a instalação dos referidos templos;".

Art. 20 - Esta emenda a Constituição entra em vigor na data de sua
publicacão.

Sala das ReuniOes, de de 1999.
João Paulo - Olinto Godinho - Hely TarqüInio - Alberta Bejani - Alencar da

Silveira JUnior - Djalma Diniz - Adelino de Carvalho - Washington Rodrigues -
George Hilton - Arlen Santiago - Rogério Correia - Fábio Avelar - Miguel
Martini - João Batista de Oliveira - Durval Angelo - Antonio Andrade - Elaine
Matozinhos - Eduardo Hermeto - Dalmo Ribeiro Silva - Sebastiâo Navarro
Vieira - Luiz Menezes - Glycon Terra Pinto - Carlos Pimenta - Rêmolo Aloise -
Elbe Brandão - Dinis Pinheiro - Irani Barbosa - Alberta Pinto Coelho -
Francisco Rafael - Marco Regis - José Braga - Eduardo Daladier - Dimas
Rodrigues - Marcia Kangussu - Paulo Pettersen - Luiz Fernando - Marcia
Cunha - João Pinto Ribeiro - José Henrique - Ailton Vilela - Agostinho Silveira.

Justificaçao: A Constituição da RepUblica dispOe, no inciso VI do art. 5 0 , que
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e inviolável a liberdade de consciência e de crenca, sendo assegurado 0 Iivre
exercicio dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos
locais de culto e suas liturgias.

E obrigatório entender-se que os cultos religiosos são definitivamente Iivres
e que a legislaçao estabeleceu, tão-sornente, garantia de proteção aos locals
onde eles se realizam.

Ademais, o inciso VIII do art.30 da mesma Constituicão, em harmonia corn
O dispositivo citado, perrnite aos municIpios promoverem, apenas "no que
couber", o adequado ordenamento territorial, mediante o planejarnento e o
controle do uso, do parcelamento e da ocupacão do solo urbano.

A expressao "no que couber" mantém a liberdade dos cultos e o dever de
se garantir a proteção aos locals onde eles se realizarn.

A proposicão em tela visa a explicitar, no texto da Constituicão Estadual, a
liberdade do culto religioso, comprometida em muitos municIpios, por
intoleráveis equ Ivocos.

- Publicado, vai a proposta a Comissão Especial, para parecer, nos terrnos
do art. 201 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N O 31/99
Declara de utilidade ptiblica a Associacão de Pais e Amigos dos

Excepcionais de Ribeirão das Neves - APAE'de Neves, corn sede no
MunicIplo de Ribeirão das Neves.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade püblica a Associacão de Pals e Amigos

dos Excepcionais de Ribeirâo das Neves - APAE de Neves, corn sede no
Municlpio de Ribeirão das Neves.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 3° - Revogam-se as disposicOes em contrário.
Sala das Reuniöes, de fevereiro de 1999.
Eduardo Brandão
Justificacão: Fundada em 15/5/96, a APAE de Neves é urna sociedade civil,

filantrOpica, de caráter cultural, assistencial e educacional, corn duraçao
indeterminada, sediada no rnunicIpio que Ihe ernpresta o nome.

Dado o seu caráter eminentemente assistencialista, não tern fins lucrativos,
e os membros de sua diretoria, reconhecidamente pessoas idôneas, não são
remunerados pelo exercIcio de suas funcoes.

Desde a sua fundacão, a entidade vem cumprindo, fielmente, as suas
final idades estatutárias, prestando relevantes servicos direcionados aos
indivIduos excepcionais, além de orientar, esclarecer e motivar a comunidade
a meihor conhecer essa causa.
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Pelas razöes aduzidas, conto corn o apoio dos nobres pares a aprovaçãc

deste projeto.
- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justiça, para exarne preliminar,

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

PROJETO DE LEI N o 32/99
Deterrnina a obrigatoriedade da divulgação dos velculos apreendidos por

autoridade policial.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - 0 Estado divulgará, por meio do diário oficial e de sisternas

inforrnatizados de cornunicação de dados, ern periodicidade não inferior a
noventa dias, inforrnaçoes sobre os velculos apreendidos por autoridade
policial, sob suspeita de terern sido roubados ou furtados.

§ 1 ' - As informaçaes a que se refere o "caput" deste artigo deverão
contemplar, sempre que possivel, o modelo, a cor predorninante e os
ntimeros do chassi e da placa dos veIculos apreendidos desde a Ultima
divulgação.

§ 2° - COpia da inforrnaçao publicada no diário oficial deverá ser afixada em
todas as delegacias de trânsito do Estado, em local de fácil visualização e de
acesso ptblico.

§ 30 - A primeira divulgação conterá as informaçoes referentes aos velculos
apreendidos nos noventa dias anteriores a sua publicação.

Art. 2° - Os velculos não reclarnados por seus proprietários no periodo de
trés anos, contados da publicação a que se refere o art. 10, serão levados a
hasta püblica, repartindo-se o produto do Ieilão, igualrnente, entre o Estado e
o municIpio de emplacarnento do veIculo.

Parágrafo Cinico - Quando o velculo apreendido houver sido emplacado em
outro Estado, ou não for possIvel a identificação do local de emplacamento, o
produto do IeiIão de que trata este artigo será repartido, igualmente, entre o
Estado e o rnunicipio onde ocorreu a apreensáo.

Art. 30 - Esta lei entra ern vigor na data da sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposicoes em contrário.
Sala das Reuniöes, de fevereiro de 1999.
Maria José Haueisen
Justificaçao: A cada ano, são roubados milhares de velculos, e muitos deles

acabarn recuperados pelas Policias Civil e Militar. No entanto, em boa parte
desses casos, o poder pUblico encontra dificuldade de localizar os
proprietários dos veIculos, e estes acabam abandonados nos patios das
delegacias de trânsito.
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Da mesma forma, Os proprietários desses velculos tern grande dificuldade
de saber se Os veIcuios foram ou não recuperados, já que não ha urn canal
de comunicação entre a autoridade policial e a sociedade, próprio para este
fim.

Nosso projeto, que aproveita idéia do Deputado Arnaldo Penna apresentada
na legislatura passada, tern a pretensâo de instituir urn canal especIfico de
comunicação entre o poder pUblico e a sociedade, corn a finalidade de facUitar
a localizaçao dos veIculos recuperados.

Outro dispositivo de nosso projeto trata do prazo para o leilão dos veiculos
que não forem reclamados por seus proprietários e, ainda, da forma de
reparticão dos recursos arrecadados. Entendemos ser justo que parte desses
recursos sejarn entregues aos municIpios, conforme previsto no art. 2° da
nossa proposta.

A matéria näo se encontra relacionada junto àquelas cuja competência o
constituinte mineiro reservou para o Poder Executivo, podendo ser objeto de
projeto de qualquer dos integrantes desta Casa.

- Publicado, vai o projeto as Cornissöes de Justiça, de Defesa do
Consumidor e de Fiscalizacao Financeira para parecer, nos termos do art.
188, c/co art. 102, do Regimento lnterno.

PROJ ETO DE LEI NO 33/99
Assegura aos portadores de deficiência locornotora rnatrIcula na escola

piblica rnais prôxima de sua residéncia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica assegurada aos portadores de deficiência locornotora

rnatrIcula na escola pUblica rnais próxima de sua residência.
Art. 20 - Esta lei entra ern vigor na data de sua publicacão.
Art. 31 - Revogarn-se as disposicöes ern contrário.
Sala das Reuniöes, de fevereiro de 1999.
Wanderley Avila
Justificação: 0 tratamento especial dispensado ao portador de deficiência

fisica, longe de discriminá-lo, dernonstra o respeito pelo ser humano,
independentemente de suas limitaçöes. Facilitar seu acesso a prédios e
contribuir para amenizar as dificuldades que ele enfrenta no dia a dia é nosso
dever de cidadãos.

Nada mais justo que Ihe assegurar matricula na escola póblica mais
próxima do local onde reside, medida que vai eliminar, na maioria dos casos,
o transtorno e o desgaste na lida corn o transporte coletivo.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justiça e de Educacâo para
parecer, nos terrnos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI NO 34/99

lnstitui a garantia do controle do nIvel de aflatoxinas em alimentos
destinados ao consumo humano em acöes de Orgãos ptiblicos.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Os órgäos pUblicos que adquirern alimentos "in natura" ou

formulados a base de milho, feijâo, amendoim, soja, girassol ou sementes de
algodâo garantirão o controle, nesses produtos, do nivel de aflatoxinas
permitido por norma editada pela Comissäo Nacional de Normas e Padröes
para Alimentos ou norma que venha a substitu 1-la.

Art. 21 - A garantia a que se refere o art. 1° desta lei será efetivada mediante
o seguinte:

- exigência da apresentacäo, pelo fornecedor escoihido no processo de
aquisiçào dos produtos, de laudo de exame laboratorial atestando a
adequacäo exigida;

- realizaçâo de contraprova laboratorial pelo adquirente do produto.
§ 1 0 - 0 recebimento do produto e o pagamerito do fornecedor sornente

poderão ser feitos após a apresentacao do laudo e do resultado da
contra prova laboratorial.

§ 20 - 0 laudo e a contraprova poderâo ser realizados em laboratOrio
federal, estadual, municipal ou privado que utilize técnica de cromatografia em
camada delgada ou técnica de crornatografia liquida ou de alta resoluçao.

§ 30 - As despesas corn a realizacâo do laudo e da contraprova laboratorial
correräo a expensas do fornecedor.

Art. 30 - A constatacâo de que os alimentos referidos no art. 1 0 desta lei sâo
inadequados ao consumo humano devera ser comunicada, pelo adquirente,
ao Orgão responsavel pela saUde, no prazo maximo de dois dias apOs o

z recebimento da contraprova laboratorial, juntamente corn os resultados do
laudo laboratorial e da contraprova e corn o endereco do depOsito dos
produtos, corn vistas a adocâo das medidas legais.

Art. 40 - Os fornecedores de alirnentos em cujos produtos forem
0 constatados, no exame de contraprova, nIveis de aflatoxinas superiores aos
0	 permitidos pela legislação vigente ficaräo sujeitos, na forma de regularnento,
E
	 As seguintes penalidades:

I - advertencia;
- multa de cern por cento sobre o valor da proposta de venda;

Ill - suspensão, pelo prazo de urn ano a contar da data do resultado da
contraprova laboratorial, da participação em novos processos para
fornecirnento de alimentos ao poder pUblico.

Paragrafo ünico - 0 valor arrecadado por rneio das multas será destinado
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ao Programa de Urgência e Emergéncia da Secretaria de Estado da Saüde.
Art. 5° - Os fornecedores referidos no artigo anterior ficarn responsáveis

pela destinação final dos produtos em aterros sanitários, sob a fiscalização do
Orgão responsável pela saüde.

Parágrafo tnico - Os fornecedores poderão viabilizar a utilização dos
produtos para outros fins que não o consurno humano, desde que
devidarnente tratados, de acordo com os limites de tolerância vigentes e sob
a fiscalizaçao do órgao responsável pela saUde.

Art. 6° - Em caso de doação de alimentos, o exame laboratorial do produto
será feito a expensas do órgão püblico beneficiado.

Paragrafo ünico - Na eventualidade da constatacão da inadequação de
produtos ao consurno humano, nos termos desta lei, o doador sujeitar- se-6
ao disposto no art. 5 0 desta lei, e o fato será comunicado pelo donatário ao
órgão responsável pela saide.

Art. 70 - As despesas de responsabilidade do poder pUblico decorrentes
desta lei correrão por conta de dotacöes consignadas no orcarnento do
Estado.

Art. 8° - Esta lei entra em vigor noventa dias a contar de sua publicação.
Art. 9° - Revogam-se as disposicöes em contrário.
Sala das Reuniöes, de fevereiro de 1999.
Carlos Pimenta
Justiflcação: As aflatoxinas são produzidas por fungos das espécies

"Aspergillus flavus e "Aspergillus parasiticus. As condicoes para
desenvolvimento desses fungos são temperatura ambiente de 30°C e
umidade relativa do ar entre 80% e 90%, elementos presentes no clima
tropical de nosso Pals.

O controle das aflatoxinas nos alimentos é plenamente justificãvel, uma vez
que tais toxinas, além de causarem lesöes hepáticas, são capazes de
produzir tumores nos pulmöes, nos rins e nos intestinos. A atividade
patogenica dessas substãncias ja foi comprovada em testes realizados corn
animais de laboratório.

Acredita-se mesmo que a presença dessas micotoxinas seja a causa do
cancer primário do figado em seres humanos. 0 alimento contaminado
apresenta elevado potencial cancerIgeno e efeitos tóxicos agudos, que
podern ser fatais em recém-nascidos e criancas.

As aflatoxinas podem ocasionar, ainda, cirrose hepática e redução da
resisténcia imunolOgica, propiciando surtos de hepatite B. Alérn disso, ha
estudos que as relacionam corn a sindrome de Reye.

As aflatoxinas Bi, B2, Gi e G2 são as rnais conhecidas e as mais tóxicas.
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As aflatoxinas Ml e M2 são metabólitos da substância Alfa-B1 encontrados
no leite de mamIferos, inclusive o leite de vacas que consomem raçöes
contaminadas por Alfa-131 e o de muiheres que ingerem alimentos
contaminados.

A preocupação corn os efeitos das aflatoxinas é evidenciada pelo fato de
que a medição dos rilveis dessas substâncias está prevista, no ãmbito
federal, pela Resolução n° 34/76, da Cornissão Nacional de Normas e
Padröes para Alirnentos (a ser ampliada pela Resoluçao n° 56/94, do
MERCOSUL), que estabelece parãmetros para a aplicação da legislação
estadual.

Sentirnos, assim, a necessidade de editar, em favor da sociedade, no
âmbito do Estado, regras de aplicação ampla, tendo em vista o controle das
aflatoxinas nos alirnentos.

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

REQUERIMENTOS
NO 14/99, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando sejam consignados

nos anais da Casa votos de congratulaçoes corn os Deputados 6 14a
Legislatura - Elaine Matozinhos, Elbe Brandão, Maria José Haueisen, Maria
Olivia e Maria Tereza Lara - pela cornernoração do Dia Internaciona! da
Muiher, em 8 de marco. (- A Comissão de Direitos Hurnanos.)

NO 15/99, do Deputado Marco Regis e outros, em que solicitam seja
encaminhada ao Governador do Estado moção de apoio irrestrito as medidas
politico-administrativas e juridicas, por ele adotadas, as quais buscam
resguardar os interesses de Minas Gerais. (- A Cornissão de Administração
PUblica.)

NO 16/99, do Deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja encaminhado
oficio ao Presidente da RepUblica, pleiteando a suspensão dos codes dos
recursos das areas soclais, particularmente os referentes ao Programa de
Erradicação do Trabaiho Infantil - PETI.

No 17/99, do Deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja encaminhado
oflcio ao Presidente da Repüblica, pleiteando a Iiberação de recursos para Os
Estados e municipios, destinados a implantação de programas de
recuperação e reeducaçao de meninos de rua e menores infratores. (-
Distribuldos a Comissão do Trabalho.)

NO 18/99, do Deputado Newton de Morais, em que solicita seja formulado
apelo ao Governador do Estado e ao Secretário da Fazenda para que, dentro
da escala mensal de pagamento do Estado, sejam priorizadas as Poilcias
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Militar e Civil. (- A Comissão de Administracao PUblica.)

N° 19/99, do Deputado Márcio Cunha, solicitando seja consignado nos
anais da Casa voto de congratulaçães corn o jornal "Hoje em Dia" pelo 110
aniversário de sua fundaçào. (- A Corn issão de Educacão.)

Do Deputado Rémolo Aloise, em que solicita seja encaminhado a Mesa da
Assembléia, para apresentacão, projeto de resolução alterando o art. 9 0 do
Regimento Interno, que dispãe sobre a eleiçao da Mesa da Assembléia. (- A
Mesa da Assembléia.)

Da Comissão de Turismo, lndtstria e Comércio, em que solicita a
realização de seminário legislativo para discutir e propor acöes e politicas
pUblicas que visern a atenuar o flagelo do desemprego no Estado. (- A Mesa
da Assernbléia.)

- São tambérn encarninhados a Mesa requerirnentos dos Deputados Elbe
Brandão, Carlos Pimenta (2), Hely TarquInio (4), Wanderley Avila (4), José
Henrique (2), Paulo Piau (4) e Alberto Bejani e da Bancada do PSDB.

Comunicacães
- São também encaminhadas a Mesa comunicacöes das Lideranças e dos

Deputados Dalmo Ribeiro Silva (2), Gil Pereira (2) e Wanderley Avila.
Oradores lnscritos

• Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Sebastião Costa.
• Deputado Sebastião Costa* - Sr. Presidente, demais membros da Mesa,

Srs. Deputados, Sras. Deputadas, senhores da irnprensa, minhas senhoras,
meus senhores, aproveito a minha inscrição de ontem para usa-la hoje na
tribuna deste Plenário.

Tento justificar minha pretensão de ontern, quando pedi a Presidência a
palavra pela ordem, e, se não fosse possIvel, que me permitisse encaminhar
as dois requerimentos, o de autoria do Deputado Sebastião Navarro e o de
minha autoria, formulados em forma de emendas ao requerimento do
Deputado Márcio Cunha. Naquela oportunidade, alguém que me antecedeu
disse que se tratava de requerimentos de natureza absolutamente diferentes
e que, portanto, não poderiarn ser votados juntamente corn o prirneiro.

Todavia, ao analisá-los corn mais calma, posso adiantar que tern a mesmo
objetivo, uma vez que - pelo que estou entendendo - o requerimento do
Deputado Márcio Cunha e seus cornpanheiros quer esclarecer a Assembléia
Legislativa sobre a situacão em que a Estado se encontra, convidando trés
Secretários de Estado para virem aqui. Consequentemente, corn o mesmo
objetivo, formulei uma ernenda, para que convidassern tarnbérn as
Secretários correspondentes do Governo anterior. Isso permite que as
nUmeros, por uns apresentados, possam ser confirrnados ou não pelos
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outros. No entanto, entendo que a ernenda do Deputado Sebastião Navarro
difere urn pouco da nossa, porque tern autra natureza: a de convocação.

Assim, a que queria, ontern a tarde - e que não me foi permitida, por isso o
estou fazendo agora - é dizer que as Emendas n°s 1 e 3 ao requerirnento do
Deputado Márcio Cunha deveriarn ter sido votadas juntas. 0 Unico aspecto
diferente é que uma fol formulada pelo grupo da Situacão e a outra por rnirn,
que me posiciono exatarnente na Oposicãa. A diferença é so essa. Não ha
diferenca na natureza jurIdica. As duas tern a mesrno objetivo: convidar as
atuais e as ex-Secretários correspondentes a mesma Pasta.

Portanto, flca aqui a rneu pedido aos colegas, para que avaliern as
Emendas n°s 1 e 3, entendendo que tern a mesma natureza juridica, porque
daqui a pouco irernos votá-las. Quanto a Ernenda n o 2, quero tambérn
encaminhá-la favoravelrnente, dizendo que, quando a Deputado Sebastião
Navarra apresentau-a, não o fez corn o objetivo de que a Coma ndante-Geral
da PolIcia Militar e a Cornandante do Estado Major aqui viessern nas mesmas
datas dos Secretários.

Tanto é verdade que, ao final do seu requerirnento, ele sugere que, caso a
assunto por eles tratado corn S. Exa. a Governador do Estado não pudesse
ser tornado pãblico, que fosse permitido fazer urna reunião secreta para que
aquelas duas autoridades pudessern comunicar aos representantes do povo,
que são as Deputados, a que se tratou ali. Claro e evidente que todos nós
temos responsabilidade civica, todos nos temos consciência de que não
podemos de forma nenhuma influir nern tampouco atrapaihar a segurança
püblica no Estado de Minas Gerais.

Portanto, independenternente de eu ser ou não da Situacãa, não vejo mal
nenhum em que as Comandantes viessem aqui, numa reunião especial, nas
condicoes que impusessem, para dizer aos Deputados a que foi tratado
naquela opartunidade, ou a que eles pudessem esciarecer.

o que não pode acantecer é a Assembléia ficar alheia a esses
acontecimentas. Aqui, sirn, temos representantes de todos as partidos. Aqui,
sirn, temos representantes de todos as segmentos da sociedade. Aqui, sim,
temos aqueles que apOiam a Governo e aqueles que responsaveirnente
fazem aposicão. Não estamos aqui para fazer oposição irresponsável,
inconseqüente. Lange disso. 0 que estamos fazendo e iremas fazer é urn
trabalho responsável, inteligente, corn sugestöes. E par falar em sugestöes,
gastaria, para vermos se conseguimas pôr fim a essa teimosia recIproca que
existe hoje entre a Estado de Minas Gerais e a Governo da União, que alguns
passos pudessern ser desenvolvidos, tanto par urn coma par outro. Deixanda
de lado as questães pessoais e encaminhando
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o Deputado Sebastiâo Navarro Vieira (Em aparte) - Nobre Deputado e
companheiro Sebastiäo Costa, agradeco a manifestaçâo de defesa que faz a
ernenda que apresentarnos e gostaria de ressaltar, em acréscirno, a
mportància que tern a Assernbléia Legislativa corno urn Poder do Estado. Urn
Poder que tern a prerrogativa e tarn bern a obrigacâo da fiscalizaçao dos atos
do Executivo. Essa convocaçâo do Governador do Estado ao Cornandante da
Poilcia Militar e ao Chefe do Estado-Maior surpreendeu e deixou perplexo
todo o Pals. A Assernb!éia Legislativa tern por obrigacào, corno Poder do
Estado, acompanhar o que acontece hoje no nosso Estado. Ninguem sabe o
que ali foi tratado. Causou-se essa perplexidade nacionaL essa grande
surpresa a Minas, e o Poder Legislativo está alheio àquilo que ali foi tratado.

Por isso apresentamos essa ernenda de convocacâo, para que, em reuniäo
secreta, resguardando o caráter reservado que o Sr. Governador deu a ela,
que a Assembléia pudesse, corno Poder do Estado, participar dos gaves
problemas que Minas Gerais vive e enfrenta.

Causa-me surpresa, Deputado Sebastiâo Costa, que a Situacào nâo queira
aceitar, conhecer e cumprir o papel do Legislativo. E aqui quero ressaltar as
palavras do nosso Presidente Anderson Adauto, quando de sua posse na
investidura de Presidente desta Casa, afirmando a sua posição de prevalecer
a posiçâo da Assernbléia corno urn Poder independente e nào subalterno ao
Executivo. Por isso faco urn apelo a bancada governista, para que a
Assembléia não se furte de sua obrigaçao de acornpanhar e fiscalizar as
pollticas püblicas de Minas Gerais. Muito obrigado.

o Deputado Sebastiâo Costa* - Agradeço ao Deputado Sebastiao Navarro
Vieira. Como havia dito anteriormente, a ernenda dele tern urna natureza urn
pouco diferente da que eu apresentei. Porérn, a objetivo é sernelhante.
Estarnos convidando, e ele estaria convocando. Portanto, a natureza juridica
é diferente daquela apresentada por mim.

o Deputado Carlos Pimenta (Em aparte) - Quero curnprirnentá-lo pelo seu
pronunciamento e dizer que, em quatro anos, nunca vi urn requerimento
causar tanta polémica quanto esse ora apresentado. Ate rnesmo antevejo que
muitas discussães polIticas, que irao certamente acontecer, não poderáo ter
urn born desfecho se não tiverrnos uma oportunidade de diálogo.

o diálogo já não está sendo exercitado das portas deste Poder Legislativo
para a Estado. Notarnos a teimasia do Governador Itamar Franco em sentar a
mesa corn autros, alias, corn todos as outros Governadores de Estado e
discutir as problemas de Minas Gerais. Acho ate que o Governador Itamar
Franco perde a oportunidade de mostrar claramente e corn ênfase para toda
a Nação o que está acontecendo, quals säo seus pontos de vista e qual a
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ponto de vista do povo do Estado de Minas Gerais.

Agora a falta de diálogo começa a querer acontecer tarnbém dentro do
Poder Legislativo. Mas terernos pela frente várias praposiçães que precisarn
do diálogo entre Situaçao e Oposiçao. Não queirarn calar a boca da Oposicão
- essa é uma prernissa que deve prevalecer em qualquer processo
democrático, e a Casa do povo de Minas Gerais nâo pode ser exceção.

SO quero dizer a V. Exa., Sebastião Costa, que a ernenda apresentada ao
requerimento do Deputado Marcia Cunha, integrante do PMDB, quer apenas
abrir a possibilidade de diálogo corn os Secretários anteriares. Em reuniâo
passada, a Deputado Durval Angelo, da tribuna, desafiava-me a encarar de
frente o problema da retencäo dos fundos na area da educacao. 0 que
queremos é que a Secretário anterior, Sr. João Batista dos Mares Guia, esteja
aqui presente, no Plenário ou em corn issào, porque serei a prirneiro a rnostrar
a ele a situaçäo de dificuldade pela qual passarn alguns municIpios,
principairnente da minha regiãa, a Norte de Minas. Hoje rnesrno estive corn
alguns Prefeitos que me disserarn que estâo tirando recursos do FPM para
pagar as professores, porque nâo tiveram acesso aos recursos especificos do
fundo, e mostravam-me a dificuldade juridica que iräo enfrentar.

Então a que queremos é que se estabeleça a diálogo. Urn dialogo tao
aclamado, airnejado e perseguido par outros cornpanheiros, coma os
cornpanheiros do PT. Quantas e quantas vezes auvi a rneu colega Adelmo,
que aqui está, lutar pela oportunidade do diálogo. Näo querernos outra caisa.
Querernos nos apraximar do Sr. João Batista dos Mares Guia, do Sr. Waifrido
dos Mares Guia, do Sr. Joäo Heraldo e argüi-los, coma estaremos arguindo
as atuais Secretários. Essa é nossa praposta. Nâo queremos nenhum conflito
politico de imediato, mesmo porque isso não e benéfico ao Poder Legislativo,
e ternos mais de 40 emendas que deveräo ser analisadas. Na legislatura
passada, a PT, corn oito Deputados, quando queria, conseguia parar este
Legislativo. Talvez não tenhamos a campeténcia do grande PT, rnas estamos
nos esforcando para que a Oposiçáo tenha vez e voz. Se näo conseguimos
parar as trabaihos desta Casa queremos que a diálogo prevaleça. Queremos
dialogar, conversar corn a PMDB, corn a PT e corn as outros partidos.

Par ültirno, estranha-me rnuito ver a situação de alguns Deputadas que ha
pouco tempo faziarn parte do Gaverno Eduardo Azereda e hoje ajudam a
Situaçâo a evitar nosso diálogo cam os Secretários daquele Gaverno.

Peco aas Deputados que levern em cansideracão a emenda de V. Exa.
Estamos prantas para a diálogo. E, se näo houver diálogo, certamente rnuita
dificuldade ira rolar par este salão da Casa do povo de Minas Gerais.

0 Deputada Sebastião Costa - Logo apOs a conclusão de meu raciocinio,
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se o tempo permitir, daremos urn aparte ao Deputado Durval Angelo.

Gostana de lembrar que o objetivo não é fazer o confronto.
A Mesa ate poderia designar datas diferentes. Não precisa ser no mesmo

dia. Mas, o que não podemos é perder a oportunidade de convidar, também,
pessoas que passararn por Secretarias, para vir a este Plenário.

Queremos isso, nada mais além disso. E urn absurdo irnpedir que alguérn
possa ser convidado para vir prestar esciarecirnentos perante a Assembléia,
so pelo fato de a emenda ser minha. Isso não é democrático, não é justo.

o Deputado Durval Angelo* - Gostaria que marcasse o meu tempo de
questão de ordem, porque fui citado aqui pelo nobre Lider, Deputado Carlos
Pimenta. Gostaria de fazer urn cornentário, antes de chegar a proposta final,
porque já conversei corn o Carlos, já ouvi tarnbém o Deputado Sebastião
Costa, a quem rnuito respeitarnos nesta Casa. E interessante, porque esta
Casa, durante todo o ano passado, tentou trazer o Sr. João Batista dos Mares
Guia para explicar a questão do fundo da educação. Ele não atendeu ao
convite feito por meio do requerirnento do Deputado Gilrnar Machado,
aprovado em Plenário, dizendo que estava viajando. Agora, esse senhor se
coloca solicito, quando não tern poder para prestar esciarecirnentos. Isso é
contraditório, Sr. Presidente.

Outra coisa. Estamos convocando regirnentalmente autoridades pUblicas
estaduais, as Secretários. Ha diferença. Não estamos prornovendo debate,
rnas usando a funcão regimental de convocar Secretário, porque este fala
corn a responsabilidade de Secretário. No caso de ele prestar algurna
informacâo falsa, inclusive, pode-se argüir a sua incompatibilidade para a
cargo.

Estou de acordo corn a proposta de V. Exa., de convocar para outra data,
inclusive para o dia seguinte, corn a qual o Carlos concorda. São questães de
natureza diversa. Precisamos ter nocão de que são nIveis diferentes de
debate, para caminharmos. Concordo plenarnente e podemos reformular a
emenda. Existe aceitação do LIder do Governo, Deputado Alberto Pinto
Coelho. Essa proposta mostra claramente a intenção de esciarecer, e não de
protelar. E uma demonstracão de boa-vontade, de quern quer realmente
debater, porque urn Secretário se torna responsável pelo que diz e pelo que
afirma.

Quanto a questão da convocacão do Cornandante da PolIcia Militar, para
que preste esciarecirnentos sobre a reunião privativa que teve corn 0

Governador, causa-me admiração que urn Deputado sempre zeloso corn a lei
e corn os assuntos do Estado, corno é o Deputado Sebastião Navarro Vieira,
faca uma proposta que, acredito, não seja dele, pois não está de acordo corn

303
a sua indole, corn a sua seriedade. Isso deve ter sido urn assessor que
assoprou em sua cabeca, e ele não percebeu que era urna proposta
irresponsável, porque - o nobre colega Sebastião Costa vai concordar - essa
proposta tira do Governador do Estado, de alguma forma, a autoridade do
cornando. Por qué? Porque urn assunto dessa natureza é privativo. Senão
varnos ficar na balbürdia do Governo anterior, quando o Governador não tinha
controle ou comando de suas Poilcias. Ele era fraco, frágil, indeciso e Ievou o
Estado a esse caos. Não podernos perrnitir isso. Se Itarnar Franco quiser ter
controle da sua Poilcia, tern de agir dessa forma.

Vou fazer a convocação do Cornandante da PolIcia Militar. Mas, diga-se de
passagern, o anterior não atendeu a convocação alguma da Cornissão de
Direitos Humanos.

Concluindo, Sr. Presidente, you fazer a convocação do Cornandante para
prestar esciarecimento... Tenho ainda urn minuto e no final you citar.

Concluirei dizendo que convocarei o Cornandante da Poilcia, para que
preste esciarecimentos sobre a postura da PolIcia Militar corn relacão aos
sem-terra e aos sem-teto. Na ültima terça, a noite, tivernos no Barreiro urn
grande constrangimento em urn enfrentamento dessa PolIcia corn os sem-
casa. Convocá-lo-ei, não para tratar de urna reunião privativa que é interesse
de Estado. Acredito que os ex-Secretários não venharn aqui, porque terão
rnedo de haver urn camburão do lado de fora esperando par eles.

o Deputado Carlos Pimenta - Gostaria de dizer que essa proposta que está
sendo rnotivo de diálogo e de acordo é muito interessante. Não gostarlamos
de fazer deste Plenário urn palco politico eleitoral. As eleiçoes já passaram, e
o rnomento é de colocar Os pés no chão e de arregaçar as mangas, dando
urna satisfacão ao povo de Minas Gerais.

Não gostaria de atrapaihar a conducão dos trabathos de V. Exa., Sr.
Presidente. A proposta foi feita e está serido oficialrnente aceita corn relacão
ao assunto que estamos discutindo. Para concluir, gostaria de dizer que urn
Secretário de Estado, mesmo que tenha deixado as suas funçOes, não tern
encerradas as suas responsabilidades da época em que ajudou a governar a
Estado de Minas Gerais.

* - Sern revisão do orador.
o Sr. Presidente - Corn a palavra, o deputado Paulo Piau.
o Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Srs. Deputados, caros mineiros

que nos vêem, gostaria, inicialmente, de manifestar a rninha adesão ao
pronunciarnento do Deputado Sebastião Costa, sobretudo no que diz respeito
ao contraditOrio, que e urna tônica bastante debatida aqui, principairnente pelo
PT, o qual admirarnos tanto, que se soma nesta empreitada, para que esta



304
Casa seja cada dia mais eficiente.

Sr. Presidente, pela primeira vez apOs as eleiçoes, ocupo esta tribuna e a
minha expressão inicial é de agradecimento aos quase 50 mil eleitores que
acreditaram no meu trabalho. 0 que está prometido a todos é trabaihar corn
muita vontade e colocar a minha inteligéncia e o meu coração a disposiçao
das causas de Minas Gerais e do Brasil.

o nosso desafio é muito grande rumo a colocação do Brasil entre os palses
desenvolvidos, porém, a realidade mostra-nos que é perfeitarnente viável,
bastando para tal que mudemos de atitude.

o mundo vive movimentos constantes de evolução e domInio. 0 primeiro
significativo movimento mundial foi pela ocupaçâo do territôrio. Depois o
conflito global envolveu a guerra ideolOgica entre comunistas e capitalistas,
que durou praticamente todo o século que se encerra. 0 capitalismo venceu o
comunismo, sobretudo, pelo fato de que o hornem foi desafiado a ser
produtivo.

Entretanto, se o capitalismo promoveu o grande milagre de produzir mais
bens e serviços corn menor esforço humano, fruto do desenvolvimento
tecnologico, ele gerou também urn monstro assustador, que é a ociosidade do
trabaihador ou o desemprego.

Cada dia mais, as máquinas substituem a mão-de-obra, no campo e na
cidade, produzindo marginais e trazendo a insegurança para todos.

Mas, enquanto o Brasil, neste Ultimo século, so conseguiu enxergar a
necessidade de desenvolver tecnologias para produzir bens e serviços, os
paises poderosos de hoje já se preparavam para outro grande movimento
mundial que é a globalização dos mercados ou a guerra pelos mercados.
Basta ver que o Mercado Comum Europeu, que recenternente lançou a
moeda Euro, começou a ser construldo na década de 40, demonstrando uma
grande visão e capacidade de planejamento estratégico.

Entretanto, antes mesmo de o Brasil avançar satisfatoriamente na produção
tecnolOgica, nos mercados interno e externo de "commodities" e, sobretudo,
na educação de qualidade, o entusiasmo juvenil de cornpetir no mercado
financeiro internacional deixa o povo brasileiro enfraquecido, dependente e
ate mesmo humilhado.

Nesse contexto, o Brasil hoje é urn grande problerna, rnas é, acirna de tudo,
urn grande desaflo. E o desaflo é transformar as suas vantagens
cornparativas, que são tantas - extensão territorial, costa marItima, clima,
pessoas de bern e muitas outras -, em vantagem competitiva, ou seja, usar
toda a nossa riqueza para produzir bens e serviços de quahidade e a precos
cornpetitivos, capazes de abastecer o povo brasileiro, exportar o excedente,
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aumentando, cada dia mais, o nivel de empregos oferecidos, melhorando a
distribuição da renda e respeitando o rneio ambiente.

Agora, será possIvel encontrar uma solucão satisfatOria para a crise dos
paises subdesenvolvidos e em desenvolvirnento, sem outro grande conflito
mundial? As crises sempre foram o ingrediente fundamental para a
transformação da sociedade e para que ela experimente saltos de
desenvolvimento. Portanto, devemos olhar a crise atual no seu sentido mais
amplo e - quem sabe? - ate no seu lado positivo corno prentincio de
mudancas profundas na sociedade brasileira.

Assim sendo, gostaria de conclamar os prezados colegas Deputados, para
que, na nossa rnissão de legislar, de fiscalizar, de discutir corn a sociedade,
não nos perdéssemos na superficialidade da crise econômica, social, polItica
e de justica, porque na verdade elas são apenas conseqüências. As
verdadeiras crises pelas quais passa a sociedade brasileira, que são as
verdadeiras causas para todas as mazelas do nosso povo, são a crise de
caráter, em primeiro lugar, de cidadania e de competéncia. A cultura da
corrupcão e da vida fácil, que trazem acomodaçao e incompetência,
encontram-se fortemente enraizadas na sociedade brasileira. Caráter,
cidadania e competência se alcançam construindo a famihia, fortalecendo a
educacão e cultivando a fé em Deus, através da igreja cristã. E é somente por
esse caminho que vamos construir a cultura de uma sociedade organizada,
das politicas pUblicas inteligentes e transparentes e da massa critica de bons
profissionais, sobretudo de negociadores de mercados internacionais.

Nessa direcão, justificaremos a nossa presença neste parlarnento, que é
uma amostra da sociedade mineira e de que o povo deseja exemplos de
transparência, competência, dignidade e respeito. Assirn, estarernos ajudando
a construir uma sociedade mais justa, mais solidária, mais feliz.
Consequentemente, novos lideres daqui surgirão, para que Minas Gerais
volte a emprestar verdadeiros lideres para o Pals corno ja o fez em épocas
passadas.

Para concluir, Sr. Presidente, gostaria de aproveitar esses minutos finais
para fazer urn apelo - como cidadão mineiro, independente do lado politico
partidário - ao nosso Governador Itamar Franco, a firn de que faca aquilo que
o povo de Minas Gerais mais deseja, isto é, buscar o entendirnento, o diálogo
e, quem sabe, participar, no dia 26, na prOxima sexta-feira, da reunião para a
qual foi convidado pelo Presidente da Repüblica. As faixas espalhadas por
Belo Horizonte mostram esse desejo da sociedade mineira. Assim, queremos
que S. Exa. mostre o seu espirito pUbhico e a sua vontade de construir urna
Minas Gerais cada vez mais pujante e mais desenvolvimentista.
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Concordamos em tese corn o pedido da moratória. No entanto, eta tern
várias facetas. A tese se refere a politica econôrnica mat conduzida neste
Pals. Na legislatura passada, ocupamos esta tribuna várias vezes para
denunciar a ma conducäo da poiltica brasileira. Muitas causas nos levam a
essa situaçäo. Uma delas é a revisão da Constituicão, que deveria ter sido
feita em 1993, cinco anos apOs sua promulgação. Naquela época, nosso atual
Governador, Itamar Franco, estava na Presidéncia da Reptiblica. Em julho de
1994, veio o Plano Real. Os analistas politicos já diziam que duraria dois anos
se as reformas constitucionais nâo fossem feitas. Pois bem. 0 Sr. Presidente
Fernando Henrique Cardoso passou quatro anos sem que tais reformas
fossem feitas. No entanto, sabemos por qué. 0 Plano Real era o grande cabo
eleitoral do Sr. Fernando Henrique Cardoso, mas a urn custo elevadissirno
para a sociedade brasileira. Isso é o que repugnamos nessa politica de
conveniéncia que acontece em todos os cantos do nosso Pals.

O Deputado Amilcar Martins (Em aparte) - Caro Deputado Paulo Piau,
gostaria de cumprimentá-lo pelo seu pronunciamento. V. Exa. tern todas as
condiçöes para fazer esse apelo a volta do equilIbrio na vida politica de Minas
Gerais, pois, pelo seu comportamento e sua postura, V. Exa. personaliza a
serenidade e o equilibrio do hornem pUblico rnineiro.

Quero cumprimentá-lo pelo seu pronunciamento e por mais esse apelo que
V. Exa. faz em nome do povo de Minas Gerais, da populacão que o elegeu,
em nome de todos os Deputados, para que o Governador Itamar Franco
tenha pelo menos urn mornento de Iucidez e, em nome dos interesses
superiores de Minas Gerais, aceite essa mao estendida ao apelo, ao
entendimento, ao consenso, a firn de que os interesses mineiros não sejam
prejudicados. Meus parabéns.

O Deputado Paulo Piau - Muito obrigado, nobre Deputado Amilcar Martins.
Concedo aparte ao Deputado Paulo Pettersen.

O Deputado Paulo Pettersen (Em aparte)* - Gostaria de lernbrar ao nobre
Deputado Amilcar Martins, essa inteligencia que veio abrilhantar este Plenário
e esta Casa, que o Governador Itamar Franco, durante sua entrevista em São
Paulo, deu o node no momento em que disse que esse gesto deveria partir
da autoridade rnaior. Portanto, tenho a certeza de que se esse gesto partir do
Sr. Presidente da Rep(iblica, não sO o Governador, mas qualquer de nOs
nunca deixaria de atender a urn convite do Sr. Fernando Henrique Cardoso.

O Deputado Paulo Piau - Agradeço as palavras do Deputado Paulo
Pettersen e concedo aparte ao Deputado Hely Tarquinio.

O Deputado Hely Tarqulnio (Em aparte) - Gostaria também de
cumprimentar o nobre Deputado Paulo Piau pelo seu discurso, pelo seu
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espIrito de entendirnento, ao trazer para este Plenário a voz do PFL, que
também já se fez ouvir pelo nosso LIder, Deputado Sebastião Navarro Vieira.
Portanto, é corn esse entendimento que o PFL e o PSDB se irrnariarn para
buscar a paz. Parabenizamos o ilutre Deputado Paulo Piau por tudo que
expressou, pedindo que a voz de Minas se levante para buscar a paz, o
entendirnento, porque ele decretou moratOria ao entendirnento e a razão, e
está esperando trés meses, quando os fornecedores ja estão mandando seu
SOS, pedindo para salvar suas almas. No entanto, o Governador Itamar
Franco está insensIvel a situação econOmica, deixando que os seus
ressentirnentos pessoais para corn o Presidente da Repüblica fiquem acima
dos interesses do povo.

Fazemos este apelo. Percebemos que ja apelararn ate para Deus,
representado por D. Serafirn, para ser o intermediário da voz de Minas, que
se levanta por intermédio de seus Prefeitos, de seus Deputados e dos seus
Vereadores, buscando o entendimento. Mas isso nâo tern sido suficiente para
que o nosso Governador Itamar Franco repense sua posicão. Buscamos a
paz, precisamos de paz para viver, precisamos enfrentar as dificuldades de
rnãos dadas, em que pese as diferenças partidárias. Neste mornento, neste
Plenario, vernos esta luta para que o nosso requerimento - digo nosso porque
endosso o requerimento do ilustre Deputado Sebastiâo Costa em que solicita
que venham a este Plenário quatro Secretarios do atual Governo para expor a
situacão de suas secretarias - seja aprovado. Mas pedimos tambérn,
concomitanternente, que comparecessem aqul Os Secretários responsáveis
pelas suas secretarias no Governo Eduardo Azeredo. Por que não no Poder
Legislativo, que é a Casa do povo, que quer a virtude, que quer a verdade,
não se pode apresentar o contraditOrio perante os Deputados, que
representam toda a soma do povo de Minas Gerais? ContraditOrio é o minimo
que se pede no Poder Legislativo.

Gostaria de apelar, neste momento, para todos os colegas Deputados,
ilustres pares de todos os partidos, para que aprovem o requerimento do
ilustre Deputado Sebastião Costa, para que dessem oportunidade a todo o
Plenário, a todo o povo de Minas Gerais, aqui representado, de conhecer o
contraditOrio. A equipe de transição fez a transição, mas os prOprios
Deputados nâo conhecem o conteádo disso. Ternos düvidas, sim, precisamos
conhecer o lado do Governo anterior, que terminou, e o lado do Governo que
está iniciando seu mandato. Isso é o mInimo. Queremos apelar e soticitar a
todos os Deputados, em nome do bom-senso, da harmonia e em nome da
verdade, para que votassem favoravelmente ao requerimento do ilustre
Deputado Sebastiäo Costa. Agradeço pelo aparte ao Deputado Paulo Piau.
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o Deputado Paulo Piau - Obrigado, Deputado Hely Tarquinio.
Para concluir, quero dizer que é funcão nossa, como Deputado, ouvir a

sociedade e tentar traduzir o que ela está querendo expressar. E o
sentimento Ia da base é apenas uma diferenciacão de verbo: "Não you pagar
dentro de 90 dias". Soou para a sociedade o confronto. Se tivesse falado: não
p0550 pagar, na rnoratória, al, sirn, soaria a diálogo.

Ternos tambérn percebido, e alertarnos o nosso Governador Itarnar Franco,
que existem outras razöes que a sociedade está identificando pela
decretacão da rnoratória. A prirneira delas são os compromissos de
campanha. 0 PMDB usou aquela maxima da politica de que vale tudo, menos
perder a eleição. Os comprornissos são enormes e sabemos disso. E dizer
que não sabia que as contas do Estado de Minas Gerais eram dificeis, como
em todos Os Estados, não é possIvel, porque qualquer Deputado da Situação
ou da Oposição analisa as contas do Estado, e sabia que era de aperto. Em
segundo lugar, numa condição bastante preocupante, é a deflagracão da
campanha eleitoral de 2002. Enquanto o Brasil precisava juntar Os municipios,
Os Estados, a União e a sociedade para resolver a crise, hoje se encontra
dividido em virtude da eleição para Presidente da Repüblica em 2002. E,
evidentemente, essa rixa corn o Presidente Fernando Henrique, em relacão
ao PMDB, também faz parte desse conteüdo.

E born que a sociedade mineira possa ter as informaçöes para tirar suas
conclusöes, porque estamos entrando num caminho perigoso. Nosso
Governador reuniu-se corn a PolIcia Militar secretamente, está indo a OAB,
em Brasilia, onde começou o processo para derrubar o Presidente Fernando
Collor de Mello. Isso nos assusta. Minas já conhece esse fume. Minas não
deseja esse caminho, Minas pede o diálogo e o entendimento, Minas quer
solucão, Minas quer a paz, não pode sofrer as conseqüências da
intransigência do Presidente da Repüblica e do Governador do Estado de
Minas Gerais. Quem ganha essa briga, não sabemos, mas quem perde, nós
sabemos: é o povo mineiro.

Quero dizer ao nosso Lider, Deputado Sebastião Navarro Vieira, que, na
sua Vice-Liderança, estaremos de rnãos dadas juntamente corn os outros
Deputados, para fazermos desta Casa uma Casa cada vez mais forte. Tenho
confianca na sua Lideranca, porque V. Exa. é uma pessoa de bern, é urn
profissional desta area e tenho a certeza de que dará uma grande
contribuicão para o desenvolvimento desta Casa.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Ivo José.
0 Deputado Ivo José - Sr. Presidente, como disponho de 15 rninutos e
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penso que não precisarei desse tempo, o Deputado Amilcar Martins poderá
fazer uso da palavra.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, amigos presentes nas
galerias e pessoas que nos assistern pela TV Assembléia, o sisterna de
concessão para o funcionarnento de radio e televisão no Pals transformou-se
em moeda de troca do Governo, que sempre se beneficiou dessa barganha
polItica em beneflcio próprio. lnfelizrnente, o Congresso Nacional, também por
espelhar Os mesmos interesses, ate hoje não teve a coragem de propor
mudanças nesse sisterna.

Esse sistema é hoje o principal empecilho para a tao almejada democracia
na comunicacão e colide corn urn dos direitos fundamentais de todo cidadão,
que é o direito a informaçao.

Mas, felizmente, a ousadia e a persisténcia de algumas pessoas,
arriscando-se ate mesmo fisicamente, provararn que a democracia não é
dadiva, mas conquista, e que eficiência não é qualidade exclusi ya dos ricos.

Estou falando de uma experiência pioneira em nosso Estado, nascida da
obstinação de alguns jovens, que hoje é o maior fenômeno radiofônico do
Pals.

Desde a sua primeira transmissão, em 1981, a Radio Favela, alheia a
ditadura das concessöes, vem conquistando urn pUblico cada vez maior,
prestando inestimáveis servicos a populaçao de mais de 160 mil pessoas da
favela Nossa Senhora de Fatima e conseguindo reconhecimento nacional e
internacional pelo seu trabaiho.

A Radio Favela 104,5 FM criou, nesses 18 anos de vida, urn espaço próprio
e auténtico para divulgar a müsica e a cultura negra, falar abertamente sobre
os problemas yiy idos no dia-a-dia pelos favelados, conscientizar a populacão
sobre os riscos da droga e da violéncia, enfim, distribuir, de forma "sui
generis", pacotes de cidadania, de respeito e de dignidade para a população
pobre do morro.

E o morro falando para o asfalto. E a favela reivindicando o seu espaco na
democracia. E o pobre, o negro, o trabalhador, o biscateiro, as crianças sern
escola dizendo que estão vivos. Que tern cultura, que tern estilo de vida e que
também tern direitos.

Mas a histOria da Radio Favela ja é muito major do que o transmissor
instalado num barraco no alto do Bairro Serra, em Belo Horizonte. Atrás deles
estão hoje Mizael Avelino dos Santos, Nerimar Teixeira, Rogério Baracho,
que se encontra presente nas galerias, Raquel, Hugo e tantos outros que
fazem a alegria de todos que sintonizam corn a 104,5 FM.

Foi corn a Radio Favela que os cidadãos do morro passaram a conhecer o
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significado de direitos humanos e a ter coragem para denunciar as
arbitrariedades cometidas, na maioria das vezes, pelos policias militares e
civis.

Pelo trabalho de prevenção contra drogas e de combate ao tráfico a Radio
Favela ganhou duas vezes o Prêrnio Dia Mundial sern Drogas, da ONU, e, em
agosto do ano passado, representou as radios comurutárias brasileiras no
Congresso Mundial de Radios Cornunitârias em Milão, na ltália, convidada
especialmente pelos organizadores.

Não é a toa que as principais estatais do Estado e a Prefeitura de Belo
Horizonte anunciarn na Radio Favela e fazem dela o velculo eficaz e sincero
de comunicacão popular autêntica.

E para consagrar todo esse esforco, a Radio Favela, Srs. Deputados,
também foi matéria de capa do consagrado jornal americano "The Wall Street
Journal", em sua edicäo de 3/2/99. Além disso, a matéria central principal fez
referência ao trabaiho desenvolvido pela radio.

o Deputado Márcio Cunha (Em aparte) - Sr. Deputado, fiz questâo de
aparteá-lo exatamente pelo carinho que tenho pela Radio Favela. Nào so
carinho, na verdade tenho orguiho. E o orgulho de alguérn que tern sua base
politica aqui em Belo Horizonte. Já tive oportunidade diversas vezes de ser
entrevistado pela Radio Favela, bern corno a oportunidade de participar de
debates ao vivo e, sem düvida alguma, podemos ver no exemplo da Radio
Favela a democracia da nossa irnprensa, a democracia a que podem
realmente chegar os rneios de cornunicacâo, de uma forma simples,
comunitária, atingindo aquelas pessoas que muitas vezes tern o radio corno a

nica forma de tomar conhecimento das questoes do seu municipio, do seu
Estado e do mundo. Sem dUvida alguma, a Radio Favela é exemplo e motivo
de orgulho para todos nOs. Gostaria de cumprimentar V. Exa. pelo seu
pronunciamento e também pelo seu carinho por essa radio. 0
pronunciamento de V. Exa. hoje aqui para todos nós, Deputados, ratifica o
que estamos vivendo a respeito dessa radio, motivo de orgulho para nOs, de
Belo Horizonte, e de todo o Estado de Minas Gerais. Muito obrigado.

o Deputado Ivo José - Obrigado, Deputado Márcio Cunha. De fato, suas
palavras vêm trazer urn reforço e urna consolidaçâo do que é o trabaiho da
Radio Favela. Concedo aparte ao Deputado João Leite.

o Deputado João Leite (Em aparte) - Agradeco ao Deputado Ivo José e
gostaria de me juntar a V. Exa. nessa homenagem a Radio Favela, que tern
dado uma grande contribuicâo a comunidade de Belo Horizonte,
especialmente as vilas e as favelas. Por onde andamos em Belo Horizonte,
podernos ver o alcance da Radio Favela e acompanhar a atençao que tern
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dado a todos aqueles pleitos e encaminhamentos que chegam.
Consideramos que essa e uma rnaneira democrática de todos os brasileiros
terem acesso a comunicacão e a oportunidade de se comunicarern. Lembro,
quando dos trabalhos da CPI Carcerária, a quantidade de pessoas que virnos
curnprindo pena, e acornpanhando os noticiários da Radio Favela, recebendo
ate mesrno cornunicação de familiares. Por isso gostaria de me juntar a V.
Exa. nessa homenagem, considerando que é uma maneira democrática de a
cada dia as pessoas terem major acesso a cornunicacão, urn bern tao
irnportante para a nossa popu!ação. Parabéns, Deputado lvo José!

o Deputado lvo José - Obrigado, Deputado Joäo Leite. Suas palavras
também valorizam o nosso pronunciamento e confirrnam toda a importância
dos meios de comunicação alternativos, e de modo especial a Radio Favela.

Dando seqüência, Sr. Presidente e Srs. Deputados, o repOrter Matt Moffet
esteve em Belo Horizonte, acompanhando os programas veiculados pela
ernissora e conhecendo a realidade da favela.

Portanto, Srs. Deputados, gostaria de destacar, além de todas as
carnpanhas educativas contra as drogas, de doaçâo de material escolar para
as criancas carentes, de incentivo ao trabaiho, de valorizacão da cultura
negra, de respeito e cidadania, a Radio Favela como exemplo vivo de
dernocracia, de participaçâo, de coragem e de persisténcia, em sua luta para
tornar cidadâos aqueles condenados a discriminacâo, para dar uma
oportunidade de vida aqueles condenados ao isolamento.

Ernbora a Radio Favela ainda sofra perseguicoes injustas, baseadas nurn
sistema de concessöes abominavel e corrupto, gostaria de frisar o
reconhecimento internacional desta emissora e presto a rninha homenagern
pessoal ao esforco dos companheiros Mizael, Nerimar e Rogério Baracho,
que aqui se encontra, e a todos os que os ajudarn a transformar a vida nas
favelas brasileiras.

E solicito ainda, Sr. Presidente, que se faca constar nos anais o
reconhecimento internacional obtido pela Radio Favela, corn destaque na
irnprensa internacional pela sua luta pela democracia na cornunicação social,
pelo respeito e pela cidadania que ajuda a distribuir entre as pessoas que
pouco se beneficiam das riquezas deste irnenso Estado de Minas Gerais.

Concedo urn aparte ao nobre Deputado Rogério Correia.
o Deputado Rogérlo Correia (Em aparte)* - Deputado companheiro Ivo

José, gostaria de parabenizá-lo pelo seu primeiro pronunciamento nesta
legislatura. 0 terna de que V. Exa. trata é de fato irnportante - a comunicacâo
alternativa. E urn espaço muito importante, que estamos conquistando.
Outrora esses espaços foram fechados, inclusive, rnuitas vezes, corn
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violéncia, sob a alegação de que nâo poderiam ser ocupados pelas
alternativas.

A Radio Favela, citada por V. Exa., é urn exemplo primordial. Essa rádo faz
falta e hoje, em Belo Horizonte, talvez seja a segunda radio mais ouvida. Isso
demonstra a força que tern a imprensa alternativa. Agora näo apenas as
radios, mas também a televisâo, como a tevê a cabo, que vem ganhando uma
grande forca. A Radio Favela ainda presta trabaihos educativos importantes
para a cornunidade. E uma espécie de voz da comunidade. Mas já ultrapassa
ate mesmo a respectiva comunidade, na forma de seu organisrno. Como no
caso da Radio Favela, que hoje tern muita audiëncia em Belo Horizonte.

Esperarnos que esse instrumento possa crescer ainda mats. E claro que ha
necessidade de modificaçoes na Lei de Irnprensa, do ponto de vista nacional,
para que tenha mais liberdade. Esse aspecto precisa ser mais revigorado.
Mas creio que é urn avanco. Então, espera-se que a própria let seja alterada
para que esse espaco seja criado sem constrangimentos. Já se foi o perlodo
em que esses espacos eram fechados corn violência, quando nào se permitia
mesmo o seu funcionamento. Assim, parabenizando V. Exa., desejarnos que
tenhamos urn born trabalho durante esta Legislatura.

0 Deputado Amilcar Martins (Em aparte) - Obrigado, Deputado Ivo José. Sr.
Presidente, quero formalizar a Presidência desta Casa urn protesto, urna
reclarnação, urna palavra de indignacão contra o pronunciamento feito pelo
Deputado Durval Angelo, que fol extrernarnente insultuoso a minha pessoa,
como ex-Secretário que fui do Governo Eduardo Azeredo. E, sern ter a
procuracão de outros colegas dessa Casa, tenho certeza de que este meu
protesto tarnbém faz justica ao Deputado Agostinho Patrtis, ex-Secretário da
Casa Civil do Governo passado, ao nobre Deputado Joâo Pinto Ribeiro, ex-
Secretário do Governo passado, ao Deputado Marcelo Gonçalves, ex-
Secretário do Governo passado, ao Deputado Bené Guedes, ex-Secretário do
Governo passado, ao Deputado Christiano Canêdo, ex-Secretário Adjunto de
Satde, ao Deputado Mauro Lobo, também ex-Secretário do Governo
passado, e a todos aqueles que foram Secretários na administracão passada.

Nâo podemos aceitar provocaçães dessa natureza, quando o Deputado
Durval Angelo vern a esse Plenário dizer que os ex-Secretários do Governo
Eduardo Azeredo não aceitariam convite para comparecer a esta Casa,
porque haveria urn camburão do lado de fora para prendé-los. Esse tipo de
provocação é urn desrespeito inaceitável a dignidade de todos nós. Formalizo
essa denUncia e essa reclamacào contra o Deputado Durva! Angelo, ainda
mais partindo de quem parte, de urn hornern que tern uma notOria Iigaçäo corn
o Vice-Governador Newton Cardoso.
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Todos nOs, que fazemos politica em Contagern, sabemos que essa ligaçao

é antiga. E urn Deputado que consegue ser, ao rnesmo tempo, petista e
"newtista". Isso é sabido em Contagem por toda a sua populaçâo e por todos
nós que fazernos poiltica naquela localidade. De maneira que, se tern urn
carnburào na porta da Assernbléia, é para prender os seus comparsas, é para
prender os comparsas desse hornern que nao tern autoridade moral para vir
aqui, neste Plenário, fazer denüncias vazias, desrespeitosas, ferindo a nossa
honra, a nossa dignidade pessoal.

Não é possIvel, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que o inicio desses
trabaihos legislativos cornecern corn esse nIvel de desrespeito aos colegas
que aqui estâo atuando. Nâo aceitarernos esse tipo de provocaçäo, muito
rnenos partindo de urn Deputado "newtista", de urn rnernbro da bancada
"newtista" nesta Casa. Ele não é adesista da Cjltirna hora; os outros do PT
estão aprendendo a aderir. 0 Deputado Durval Angelo já é adesista ha muito
tempo porque tern urna anttga e notária ligação corn o ex-Governador e atual
Vice-Governador Newton Cardoso. Portanto, rejeito e nao aceito esse tipo de
provocaçâo, esse tipo de desrespeito a nossa pessoa e a nossa dignidade
pessoal.

* - Sem revisâo do orador.
o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Márcio Kangussu.
o Deputado Márcio Kangussu* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhoras

e senhores da irnprensa, senhoras e senhores visitantes, urn pouco a frente
do "rneio do carninho de minha vida", o povo rnineiro honrou-me corn urn
rnandato de Deputado Estadual.

Falando pela prirneira vez nesta tribuna, quero agradecer o privilégio que
me foi concedido por 43 mll eleitores, na rnaior parte dos vales do
Jequitinhonha e do Mucuri.

Aqul registro a honra de conviver entre os meus colegas Deputados. Nestes
próxirnos quatro anos, darei o rnelhor de mim para que esse rnandato seja
digno das rnelhores tradiçoes de nossa terra. Alias, esse desaflo é muito
rnaior neste rnornento, em que Minas Gerais se debate, rnais uma vez, corn a
enorrne responsabilidade de sinalizar os rumos que a Naçäo brasileira deverá
seguir as portas do sec. XXI.

E compreensIvel que urna rnudança politico-adrninistrativa corno a vivida
em Minas Gerais, nas ültirnas eleiçaes, crie areas de turbulência em curto
prazo. Mas é, tambérn, desejável que os encarregados de formular e executar
polIticas pUblicas deem respostas aos anseios populares, tendo sernpre
presentes os comprornissos rnaiores corn o interesse püblico.

Esta 6 uma Casa onde as paixães tern curso regular. Os interesses
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coletivos, muitas vezes, aparecem travestidos de oposiçães entre
personalidades. E, nos enfrentamentos e debates, questionam-se tanto os
homens quanto as idéias que eles defendem. E natural que isso ocorra.
Separar a pecado do pecador é meta a ser perseguida, e sua consecucão,
urn sinai de aprimoramento politico.

A violéncia sofrida por Tiradentes, ha pouco mais de dois séculos, é a viva
exemplo da personaiização de atos politicos, a qual nâo devemos retornar. A
Coroa Portuguesa, cevada nos métodos da Santa lnquisição, não conseguia
suportar as diferencas e a autonomia do outro. So conseguia combater as
idéias combatendo as pessoas.

Srs. Deputados, a grandeza de Minas Gerais está na sua multiplicidade.
Sim, é verdade que são rnuitas as Minas. Os Estados coirmãos sempre se
definirarn no singular: "o" Rio Grande do Sul, "a" Bahia, "a" Mato Grosso e "a"
Pará, para ficarmos apenas em alguns exemplos. "As" Minas, no entanto, são
várias. Pois a verdade é que, representando a caldeamento de diferentes
grupos, desde sua origern, Minas Gerais continuou, ao longo de sua história,
como ponto de convergéncia e de sintese do heterogëneo povo brasileiro.

Vejarn que os processos históricos mais significativos da vida brasileira
começararn em Minas Gerais ou passaram por Minas Gerais, como bern nos
ensinou a saudoso Prof. Francisco Iglesias, recentemente falecido, a quem
presto minhas homenagens.

Eis Minas Gerais, em rápidas pinceladas. Cabe advertir, todavia, que Minas
não e feita de pedacos justapostos, coma pode sugerir a imagem acima. Não.
Somos a expressão integrada de inUmeras realidades, algumas delas
contrad itórias.

Na surpreendente unidade resultante da coexistência de contrários, temos
urn retrato do Brasil ao nosso alcance. Talvez por isso a sentido da
nacionalidade, que marca a história palitica dos mineiros, nos faca afirmar
que Minas é a Brasil visto mais de perto.

Srs. Deputados, as mineiros dos vales do Jequitinhonha e do Mucuri fazern-
nos urn apelo: a da reducão das distâncias que separam as diferentes Minas
Gerais.

Se esta Casa e a Governo do Estado tolerarem, mesmo que
silenciosamente, que uma parte do povo do Jequitinhonha e do Mucuri
continue a margem do processo de desenvolvimento, issa significará que nãa
estamos preparados, ainda, para ajudar a Brasil a sair de sua crise. Pois
como iremos, arnanhã, responder as profundas necessidades de rnudança do
Nordeste brasileiro? Como poderemos acenar para as massas urbanas e
metropolitanas corn a possibilidade de uma vida meihor?
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Srs. Deputados, essa esperança, sem a qual ninguém rnoverá urn dedo em

favor de apelo algum, é componente crucial de qualquer processo politico. E
verdade que tivemos muitas esperanças vãs (quern não se lembra da trágica
eleição e mode do Presidente Tancredo Neves, para ficar apenas num
exemplo recente?), mas também temos exemplos que podem ser
apresentados a esta multidão de jovens que a cada dia buscam alguma
oportunidade de ganhar a vida e que correm a risco de cairem prostrados de
frustração e desencanto.

O saudoso Presidente Juscelino representou para o Brasil a imagern viva
da esperanca de urn novo tempo. Mineiro legitimo do vale do Jequitinhonha,
soube construir pontes que aproxirnassem as irrnãos dos rincöes mais
depauperados dos beneficios que a modernização comportava.

Para dizer urna ünica palavra, mobilizou energias nacionais para, através de
instituiçöes como a SUDENE, alavancar o desenvolvirnento de importantes
areas do Nordeste do Pals.

Olhernos, entâo, o nosso pequeno Nordeste (composto pelo Node de
Minas, pelo Jequitinhanha e pelo Mucuri). A seca secular faz estragos cujas
sequeias aparecem em Bela Horizonte, em sua região rnetropolitana e em
outros grandes centros urbanos. Sern aportunidades em suas regiöes de
arigem, suas vitirnas vêrn engrossar as fileiras dos desempregadas. Pior
ainda, desprovidos de qualquer qualificacão profissional, invariaveirnente
acabarn seduzidos pela crirninalidade.

Se não houver a democratização da prosperidade (e das candiçoes de
acessa a ela), continuaremas a desenvolver polIticas meramente
cornpensatOrias, numa seqüencia que pade se repetir infinitamente.

Para que haja possibilidade de as vales do Jequitinhonha e do Mucuri
alcançarem a prasperidade, é indispensavel discutirmos o usa e a ocupacão
do solo e a problema hidrico.

E permitam-me, Srs. Deputados, fazer urna observação: confessa que
tenho ficado assustado corn algumas colocaçoes aqui feitas nestes primeiras
dias de legislatura. Tern havido maior preocupaçãa em fazer acusacöes que,
efetivarnente, em propor soluçoes para as problemas do Estado.

Ainda ontern, a nobre Deputada Ermano Batista fazia urna adverténcia
quanta a insisténcia de alguns parlamentares em sua tentativa de induzir a

0 popuiaçào a achar que antes existia a mal, e haje, o bern. Se, eventualmente,
o Governador Eduardo Azeredo ou seu Gaverno cameteu alguns equlvocos,
ninguém pode negar a competência e o mérita de seu Governo.

Ha pouco citava a grande deseja que representa para os vales do
Jequitinhonha e do Mucuri a superaçao de seus graves prablemas hIdricas. E
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born lembrar que o Governador Eduardo Azeredo iniciou importantes
programas nessa area, como o de manejo integrado de sub-bacias. Por ser
urn programa pioneiro, pode tr falhas técnicas, o que não tira dele sua
importãncia como opcão eficaz para minimizar o problema da baixa oferta de
água. Cabe ao atual Governo aprirnorá-lo, dando-Ihe major abrangencia,
assim corno ao Programa de Apoio ao Pequeno Produtor - PAPP -, antes
restrito a area de atuação da SUDENE e que foi levado pelo Governador
Eduardo Azeredo para o vale do Jequitinhonha, e ao Paraterra, prograrna que
vern atacar de frente o problema do uso e ocupacão do solo.

Cito também a construcäo da Usina de Irapé, cuja licitacão teve como
vencedor o consárcio liderado pela CEMIG, e o programa Planvale, que pode
propiciar agricultura irrigada em todo o vale do Jequitinhonha.

Esses são, sucintamente, bons exemplos de acães do Governador Eduardo
Azeredo, implementadas ou em processo de implementacão, nos vales do
Jequitinhonha e do Mucuri.

A expectativa da população local é a de que o atual Governo dé seqüência
a esses programas, aprimorando-os naquilo que for pertinente e dando-Ihes
velocidade e ritmo.

Devemos ter a capacidade de separar o sério do leviano e de man ifestar as
divergencias polIticas no campo do debate das idéias, e não, em ataques
pessoais. Os mineiros podem ate divergir da administração Eduardo Azeredo,
porém, atacar a honra e a dignidade do homem pUblico é uma heresia. Os
mineiros sabem que Eduardo Azeredo é urn homem honrado. Fazemos
oposicão ao Governo Itamar Franco, mas também reconhecemos que é urn
homem digno. Não quero e não posso dar licöes a ninguém.

As agressoes verbais e a troca de acusacães, certarnente, não são o
comportarnento que o povo mineiro deseja.

A TV do Legislativo, que cobre corn competéncia e responsabilidade
profissional esta Casa - a quem quero render todas as minhas homenagens,
assirn corno aos seus funcionários -, tem-nos dado oportunidade de levar as
nossas rnensagens, as nossas posicöes a todos os mineiros. E born que a
usemos pedagogicamente, para expressar os nossos pensamentos, as
nossas propostas, e não, ataques pessoais.

Ontem e hoje, ouvimos palavras, como, por exemplo, "desvio", que tentarn
denegrir a imagem do ex-Governador Eduardo Azeredo, sendo que se
realizou apenas urna transferéncia de recursos de uma conta para outra.

E para aprender que quero estar aqul, construindo uma Minas Gerais
melhor. Muito obrigado.

2 a Parte (Ordern do Dia)
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P Fase

Abertura de lnscriçöes
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidéncia

passa 6 21 Parte da reunião, corn a P Fase da Ordem do Dia,
compreendendo as comunicaçöes da Presidéncia e de Deputados e a
apreciação de pareceres e requerimentos. Estão abertas as inscriçöes para o
Grande Expediente da próxima reunião.

Leitura de Comunicacoes
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário da comunicação

apresentada nesta reunião pelos Lideres das bancadas, indicando os
membros suplentes das comissães permanentes, a qual foi publicada na
ediçâo anterior.

Despacho de Requerimentos
- A seguir, são deferidos, cada urn por sua vez, nos termos do inciso X)(Xll

do art. 232 do Regirnento Interno, requerimentos dos Deputados Wanderley
Avila (4), solicitando o desarquivamento dos Projetos de Lei n°s 1.322/97,
1.829, 1.972 e 2.000/98; Hely TarquInio (4), solicitando o desarquivamento
dos Projetos de Lei n°s 1.834, 1.975, 1.988 e 2.015/98; Paulo Piau (4),
solicitando o desarquivarnento dos Projetos de Lei n°s 2.018, 2.019 e
2.020/98 e do Requerimento n o 2.763/98; José Henrique (2), solicitando o
desarquivamento dos Projetos de Lei n°s 1.511/97 e 1.685/98; Carlos
Pimenta, solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei n° 1.178/97.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Prosseguimento da votação do requerimento dos

Deputados Márcio Cunha, João Paulo e José Milton em que solicitam a
convocação dos Secretários da Fazenda, Sr. Alexandre Dupeyrat; do
Planejamento, Sr. Manoel Costa; da Educacao, Sr. Murilio Hingel; e da
Procuradora-Geral do Estado, Sra. Misabel Derzi, para, em Plenário,
prestarern informaçoes, na próxima semana, sobre a atual situacao financeira
do Estado e das rnedidas legais adotadas. A Presidência informa ao Plenário

0 que o requerimento, salvo emendas, e a Emenda n o 1 foram aprovadas na
reunião ordinária de ontem. A Presidéncia vai renovar a votação da Emenda
no 2. Em votação. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram (- Pausa.) Aprovada.

Questão de Ordem
O Deputado Marco Regis - Sr. Presidente, solicito a leitura da Emenda n° 3.
O Sr. Presidente - Solicito a Sra. Secretária que proceda a leitura da

Ernenda no 3.
A Sra. Secretária (Deputada Elbe Brandão) - (- Lê:
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- A Emenda n o 3, lida pela Sra. Secretâria, é a publicada na edicäo anterior.

Questão de Ordem
O Deputado Marco Regis - Paira düvida, Sr. Presidente, se a emenda lida é

a que está em votacàoou see a que é matéria vencida.
o Sr. Presidente - Está em votacão a ernenda do Deputado Sebastião

Costa. Em votação, a Emenda n° 3. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto,
aprovado o requerimento o Deputado Márcio Cunha e outros corn as
Emendas n°s 1 a 3. Oficie-se.

Declaraçoes de Voto
o Deputado Sebastião Navarro Vieira - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

gostaria de cumprimentar este Plenário, porque, ao contrário do que disse o
Deputado Durval Angelo, entendeu que é uma prerrogativa deste Poder
acompanhar as polIticas piblicas e o andamento dos processos
desencadeados pelo Poder Executivo. Este Plenário mostrou sua grandeza
ao convocar os dirigentes militares para que venham a esta Casa, para, em
reunião secreta, prestar esclarecimentos sobre a reuriiào havida corn o Sr.
Governador do Estado. Este Poder Legislativo se afirma como urn Poder do
Estado de Minas Gerais. Cumprimento a todos os membros do Plenário.

o Deputado Hely TarqüInio - Em nome do PSDB, também gostaria de
agradecer aos colegas Deputados pelo apoio a proposta do Deputado
Sebastião Costa. Dessa forma, corn este Plenário, de forma isenta, aplicando
a ética na poiltica, na unidade do Poder Legislativo, o povo de Minas Gerais
ficará satisfeito. E dessa forma que vamos construir urna Minas Gerais mais
livre, mais fraterna e mais solidária. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Carlos Pirnenta, em que
solicita seja criada uma comissão especial para proceder a levantamento, no
Norte de Minas, sobre os efeitos da seca e suas conseqüências para a vida
pUblica, econômica e social da regiâo. Em votacão, o requerimento. Os
Deputados que estiverern de acordo permanecam como estão; os contrários,
que se manifestem. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerirnento do Deputado Alberto Bejani, em que solicita a constituicao de
uma comissão especial destinada a estudar e debater as condiçães
oferecidas pelo Estado de Minas Gerais a indUstria de veIculos automotores
Mercedes-Benz do Brasil, visando a instalação de sua fábrica em Juiz de
Fora, bern como seus reflexos na economia estadual e municipal, urna vez
que essas condicöes apontam para graves prejuIzos ao Estado e ao
municIpio. Os Deputados que estiverem de acordo permaneçam como estão;
os	 contrários, 	 que 	 se	 manifestem.
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(- Pausa.) Aprovado.Cumpra-se.

Requerimento do Deputado Márcio Kangussu, em que solicita a
convocação do Secretário do Planejamento e do Presidente do BDMG, para
prestarem esclarecirnentos e debaterem, na Comissão de Assuntos
Municipais, os bloqueios de recursos dos municipios devedores do Projeto
SOMMA, por meio de suas contas de ICMS e FPM, conforme foram feitos no
dia de hoje.

O Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Rogerio Correia.
o Deputado Rogério Correia* - Acabamos de aprovar a vinda de vários

Secretários, exatamente para vermos esses assuntos. Entâo, charnaria a
atencão dos senhores para o fato de que, agora, estarlamos aprovando
novarnente, nesse requerimento, a vinda de urn Secretário cuja convocação
já está solicitada em outro requerimento. Assim, gostaria de encaminhar
contrariamente a convocaçäo do Secretário, visto que já estava listado na
convocação que votarnos no requerirnento anterior. Evidentemente, o assunto
a ser tratado envolverá também esse assunto para cujo exame o Deputado
Márcio Kangussu apresentou esse requerimento. Entào, como já aprovarnos
O requerirnento anterior, estou encaminhando contrariarnente ao requerirnento
do Deputado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Márcio Kangussu.
• Deputado Márcio Kangussu* - 0 assunto näo é 0 mesrno já votado. Além

disso, precisamos tambérn da presenca do Presidente do BDMG, pois estäo
bloqueando e sacando, nas contas dos rnunicIpios, as parcelas que devem ao
BDMG, ern virtude do Projeto SOMA. Assirn, é necessário que o Secretário
do Planejamento e o Presidente do BDMG venharn discutir e encontrar uma
forma de repactuar ou alongar as dividas dos municIpios. Não se trata de
moratOria nem de calote; queremos apenas renegociar essas dividas que os
municipios não estão querendo pagar, e, para isso, é necessário que os dois
venharn conversar corn esta Casa, em cornissão.

* - Sem revisào do orador.
O Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputad Elbe Brandâo.
A Deputada Elbe Brandão* - Tambérn gostaria de encaminhar

favoravelmente a esse requerirnento, lernbrando ao nobre Deputado Rogério
Correia que o requerirnento solicita a presenca ern comissâo, nâo em
Plenário, corno aparece no requerimento do Deputado Márcio Cunha, aqui
aprovado.

Além disso, acho born que vejarnos a contradição que ha efetivarnente em
tudo isso: se o Governador Itamar Franco tanto recrirnina o Governo Federal
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por sua atitude de reter as recursos de Minas Gerais, por que está fazendo o
mesmo corn os municipios que tern dividas corn o Estado de Minas Gerais?
Creio que nisso ha uma incoeréncia, que, necessariamente, deve ser
esciarecida a esta Casa. Estranha-me muito, Deputado Marcia Kangussu,
que o Deputado Rogério Correia, LIder do PT nesta Casa, urn partido
transparente, que gosta da verdade, que clama e busca pela verdade,
oponha-se a urn requerimento de tal natureza. 0 que temem, na verdade, é a
que eu gostaria de que ele pudesse esciarecer a esta Casa.

Pediria aos nobres pares que realmente aprovem esse requerimento,
porque não ha nada de anormal, de corifronto nem de conflitante nesse
requerimento do Deputado Márcio Cunha, que quer ver a situacâo financeira
do Estado naa para justificar a btoqueio nem essa atitude similar do Governo
Federal para corn Minas Gerais.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Márcio Cunha
• Deputado Marcia Cunha - Sr. Presidente, gostaria de contar, mais uma

vez, corn a cornpreensão de V. Exa. Quero encaminhar e pedir urn
esciarecirnenta, mas antes quero registrar aqui as meus protestos. A Mesa
desta Casa, "data maxima venia", poderia ter atendido a solicitaçâo deste
Deputado no sentido de fazer ver ao Plenário a teor da Emenda n° 2. Quero
que fiquem registrados as meus protestos contra o fato de a Mesa näo ter
propiciado a esclarecimento devido a este Plenário.

Sr. Presidente, gostaria de fazer ver a Mesa o seguinte: corn relacão ao
requerimento que aprovamos em Plenário, para trazer aqui as atuais
Secretários, inclusive a bloco de planejamento, que obviamente poderá
abordar a assunto do SOMMA, a Bancada do PSDB fez objecoes. A objeçâo
rnaior contrapunha-se exatamente corn o fato de que a referida bancada
gostaria de que esse Secretário fosse a comissão. Nesse sentido,
compreendo a requerimento do Deputado Márcio Kangussu. Mas pergunto a
Mesa se ha necessidade de esse requerimento vir a Plenária, já que, em meu
entendimento, as comissöes tern prerrogativa para convidar au convocar Os
Secretários para debaterern corn os Deputadas. Pergunto se ha necessidade
de esse requerimenta vir a Plenária, para que possamos fazer urn juizo sabre
a aprovaçào desse requerimento, au se ele nãa deva ser apravado na
comissãa especifica de assuntas municipais.

• Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Joao Leite.
• Deputado João Leite - Sr. Presidente, gastaria de encaminhar

favoravelmente ao requerimenta do Deputado Márcio Kangussu. Quera
mesmo dar-Ihe os parabéns por essa preocupação. Conhecernos, sabemos,
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a Assembléia Legislativa acampanha, ternas vários prajetas de saneamento
básico no interior e na região metropolitana, dos quais a populaçâo depende.
Ha falta de recursos, ha bloqueio de recursos para as Prefeituras, que não
podem cumprir o cronograrna dessas obras importantes de sanearnenta,
esgata, água. Esse requerimenta é pertinente, e não tenho dUvida de que o
Plenária apravará a requerimenta do Deputado Márcio Kangussu, dada a
relevância da rnatéria e a desejo da população de Minas e dos municipios de
que haja a términa dessas obras impartantes, que traräa satde para a nossa
papulaçao. Par isso, é importante saber par que esses recursos estao
bloqueadas e nãa estãa chegando as Prefeituras para a conclusãa das obras.

0 Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Marco Regis.
0 Deputado Marco Regis - Sr. Presidente, Srs. Deputados, em certas

horas, nâa vemos par que fazer celeurna de alguns assuntos. Diante da
riassa trajetOria nos Ultimos quatro anos da legislatura anterior, sabemas que,
de bom-grado, toda a Casa, quanda nãa hb aspectos politicos mais
prafundas, se manifesta favoravelmente a aprovacâa dos requerimentas dos
colegas, ate par uma questàa de elegância. Entendemos que, no momenta
atual, näo ha par que nos opormos a esse requerimenta. Pedimos que seja
aprovada, porque é pertinente. Sabemas da posiçâa do Projeta SOMMA haje.
Sou a parlarnentar mais contraria ao projeto, principalmente no que tange aos
pequenos municipias. Gostaria da vinda, aqui, do ex-Presidente do BDMG,
Dr. Marcos Pessoa, para perguntar-Ihe par que nâa respondeu a dais
requerimentas nossas na legislatura passada, afrontando a nossa
Constituicâa Estadual. Somos contrários ao Projeto SOMMA, porque, na
verdade, em urn momenta dificil da vida brasileira, quando preconizamos a
resoluçâa, a rolagem e a encaminhamento das dividas, a Governo de Minas
Gerais está estimulando a endividamento de pequenos municipios, através de
arganismos internacianais. Somos contrarios justamente par esse motiva.
Entendemos que as pequenos municipias jamais tiverarn chance de se
endividar, sendo virgens de dividas internacianais, mas estarãa autorizados a
issa diante do Projeto SOMMA, corn a argumento de que resalverãa seus
problemas de saneamento básico e de infra-estrutura. Par issa, na legislatura
passada, questianamas, par duas vezes, o Presidente do BDMG. DeverIamos
aciona-lo, através de rnedidas legais, parque naa nos respandeu.

No caso do requerimenta em questäa, ate par elegancia, temas a dever de
aprova-lo, coma a certas requerimentas dos colegas, para que todos tenham
a aportunidade de se manifestar.

• Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Alencar da Silveira Junior.
• Deputado Alencar da Silveira JUnior - Sr. Presidente, lembrava-me,
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agora, de urn amigo radialista que militava na imprensa em Belo Horizonte.
Ele dizia que, no Brash, especialrnente em Minas, 0 errado era 0 certo.
Apenas gostaria de entender o que o Governo Federal vem fazendo corn 0
Governador de Minas Gerais, retendo os recursos para Minas. Hoje, 0 Estado
de Minas Gerais está retendo o recurso para as Prefeituras. Penso que toda a
exphicaçäo a esta Casa tern de ser dada, de urna forma ou de outra. Urn
requerimento desses e importante. Lembrando aquele ditado: "Pimenta nos
olhos dos outros não arde", o Estado vem sofrendo corn o papel do
Presidente, e sofrem também agora os municIpios. Essa é apenas uma
observaçäo, recordando, mais urna vez, Cafunga, radialista, que dizia que
aqui "o errado é que era o certo".

Questão de Ordem
O Deputado Rogério Correia - Pediria apenas 30 segundos para responder

a pergunta da Deputada, porque agora compreendi o seu esclarecimento.
Pensei que a convocaçao fosse para Plenário. Ela esclareceu que a
convocaçâo era para comissâo. Se é para comissão, o assunto é diferente do
tratado anteriormente. Gostaria de posicionar-me favorável ao requerirnento
do Deputado Márcio Kangussu, para que seja ouvido tanto o BDMG quanto o
Secretário do Planejamento nas cornissães afins.

O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. Os Deputados que
estiverem de acordo perrnanecam como estão; Os contrários, que se
rnanifestem. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Bancada do PSDB, ern que solicita sejam convidados os
Srs. Maurlcio Guedes de Mello, Secretário de Transportes e Obras PUblicas,
e Antãnio Erdes Bortoletti, Diretor-Geral do DER-MG, para prestarem
esciarecimentos, em Plenário, sobre o contrato firmado entre o Governo e a
BR Distribuidora.

O Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputao Alberto Pinto Coelho.
O Deputado Alberto Pinto Coelho* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

gostaria de, nesta oportunidade, cumprirnentar a Bancada do PSDB por essa
iniciativa, que e coincidente corn a linha de pensamento do Governo Itarnar
Franco, uma vez que precederarn este requerimento, por parte dos
integrantes da bancada do Governo, convocaçöes para estarem presentes
aqui outras autoridades do Governo. Entendo que, todas as vezes que este
parlamento convidar alguma autoridade do Governo Estadual ou Federal para
vir ao Plenário prestar esclarecimentos, ele estará, corn certeza, prestando
relevante servico a sociedade e engrandecendo esta Casa. Portanto, nesta
tarde, saem vitoriosos deste parlamento todos os que tiveram a iniciativa de
formular requerirnentos propondo a convocação de autoridades.
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* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado João Leite.
O Deputado Joào Leite - Sr. Presidente, gostaria de elogiar a iniciativa do

LIder da Bancada do PSDB, Deputado Hely Tarqülnio, de apresentar esse
requerimentO ao Plenário da Assernbléia, já que estamos vivendo um
momento de extrema preocupacao no Estado de Minas Gerais, devido a
questão das verbas retidas do Projeto SOMMA. Além disso, o Governo
Federal também está retendo verbas destinadas ao Estado. Acornpanharnos
esse contrato que fol feito sern licitação pelo DER-MG corn a BR
Distribuidora. Não adianta dizer que a BR Distribuidora é da PETROBRAS,
sendo, portanto, uma ernpresa de economia mista, p015 ternos mais 23
empresas no Pals que tern o direito de participar da concorrência para
oferecer servicos para o nosso Estado. Entretarito, o que mais nos
impressiona é o fato de, em urn tempo de vacas magras como este, o
Governo do Estado celebrar dois contratos no valor de mais de
R$130.000000,00, valor acirna do que foi bloqueado para Minas Gerais pelo
Governo Federal. Urn Governo que ate hoje nào teve condiçoes de pagar o
décimo terceiro salário ao funcionalismo e que não pagou aos servidores
pUblicos ate 0 quinto dia Util, corno havia prornetido, foi capaz de celebrar
contratos no valor de mais de R$130.000.000,00. Como esse mesmo
Governo nâo tern coridiçöes de pagar ao funcionalismo? Além disso, ele
bloquela as recursos do SOMMA para os municIpios. Essa é uma situação
grave, que tern de ser explicada. Está em nossas mãos e entregaremos ao
Lider da Bancada do PSDB, para que possamos conseguir explicacöes do
Secretário de Transportes e Obras PUblicas e do representante do DER-MG
sobre a informacão de que Minas Gerais paga R$59.000.000,00 para a
transferência de tecnologia. Vejam os senhores: nestes tempos de vacas
magras, Minas Gerais está comprando transferência de tecnologia por
R$59.000.000,00, sendo que, para a Prefeitura de São Paulo, e está aqui o
contrato, isso foi feito sem qualquer custo.

E o que oferece a BR Distribuidora, em documento assinado pelo Gerente
de Vendas de Asfalto, Sr. José Franco de Lima JUnior, que oferece para o
Estado de São Paulo o mesmo servico, sern qualquer custo. No entanto, para
Minas Gerais custa R$59.000.000,00. Isso não tern justificacão. Ternos de
buscar explicaçöes para contratos como esse, danosos para o Estado.

Por isso, quero apoiar e assinei o requerirnento. Espero, como disse o LIder
do Governo, que o Plenário o aprove, a fim de que a populaçâo do Estado de
Minas Gerais saiba corno é que o Estado, neste momento, está gastando
mais de R$130.000.000,00. Muito obrigado.
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0 Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Paulo Petterseri.
Deputado Paulo Pettersen* - Quero, mais urna vez, dizer que o Deputado

João Leite está sabendo detaihadamente sobre os contratos de São Paulo e
de Minas Gerais. 0 Deputado sabe, perfeitamente, que o ex-Governador
Eduardo Azeredo fez o mesmo contrato, não nas mesmas condicöes
praticadas pelo Governador Itamar France, que praticou menos 10%, tanto
nos transportes como na cornpra do material betuminoso.

Sr. Presidente, näo entendo esses excessos. Ternos de encontrar urna
salda. Ninguém está aqui para dificultar a vinda de quem quer que seja. Para
nos, esse debate é muito importante, a tim de que possamos dirimir dUvidas.
Tenho consciência de que essa é a preocupacão dos Deputados, não so os
da base do Governo, mas, também, os da OposicãO, que, no meu
entendimento, devern se aprofundar mais naquilo que pleiteiam. Não estarnos
corn receio de trazer aqui o Secretário, muito pelo contrário. Se vocés
apresentarem urn requerimento solicitando a presenca de qualquer dirigente
do Governo, estarernos aqui para apolar, para abrir uma discussão. Nada
temos para esconder. No entanto, ternos de levar em conta a harmonia e o
bern comum, a fim de que o nosso povo fique bern informado acerca daquilo
que está acontecendo em nosso Estado.

* - Sem revisão do orador.
o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Mauro Lobe.
o Deputado Mauro Lobo - As convocacães do Diretor-Presidente do DER-

MG e do Secretário de Transportes e Obras PUblicas são muito oportunas,
porque esclarecerãO esse diferencial de precos. Existe urn aspecto que ainda
não foi levantado. Será que a BR Distribuidora colocou Minas em outro
patamar de risco? Será que a BR Distribuidora está julgando que, hoje, Minas
é ma pagadora? Portanto, tendo urna boa gestão financeira, está colocando
para Minas uma condicáo muito mais pesada do que para a Prefeitura de São
Paulo. Acredito que, corn o comparecimento dessas autoridades,
esciareceremos todos esses aspectos. Muito obrigado.

0 Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Amilcar Martins.
0 Deputado Arnitcar Martins - Sr. Presidente, Srs. Deputados, mais urna

vez, gostaria de lernbrar a todos que a Lei n o 8.666, a Lei das Licitacöes, foi
sancionada pelo então Presidente Itamar France. Mas a principal razão da
minha fala, Sr. Presidente, é dizer que apresentei uma emenda a esse
requerirnento para que sejam convidados, também, a cornparecer e prestar
esclarecimentos o ex-Presidente da BR Distribuidora e atual Presidente da
CEMIG, Sr. Djalrna Morais, a fim de que participe tarnbém desse
esclarecimentos perante esta Assembléia.
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0 Sr. Presidente - Vern a mesa emenda do Deputado Amilcar Martins, que

recebeu o no i. Corn a palavra, o Sr. Secretário, para proceder a leitura da
ernenda. Na sua ausência, corn a palavra, o Deputado Antonio Roberto, para,
nas funcöes de 1°-Secret6rio, fazer a leitura da emenda.

0 Sr. Secretário (Deputado Antonio Roberto) - (- Lé:) "Ernenda n° 1 ao
Requerimento da Bancada do PSDB. Acrescente-se ao requerimento: "e que
seja convocado também o ex-Presidente da BR Distribuidora e atual
presidente da CEMIG, Sr. Djalma Moraes".

0 Sr. Presidente - Em votação, o requerimente, salvo emenda. Os
Deputados que estiverem de acordo permanecam como estäo; os contraries,
que se manifestem. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Alencar da Silveira JUnior - Sr. Presidente, peco verificação de
votacão.

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai preceder a verificação de
votação e, para tanto, solicita aos Deputados que ocupem seus lugares.

-Precede-se a verificaçào de votação, nos termos do art. 257 do Regimento
Interno.

O Sr. Presidente - Votaram a favor 39 Deputados; não houve vote contrário.
Está ratificada a aprovaçâo do requerirnento, salvo emenda. Em votação, a
Emenda n° 1. Os Deputados que a aprovam permaneçam come se
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, pertanto, aprovado o requerimento da
Bancada do PSDB corn a Ernenda n° 1. Oficie-se.

O Sr. Presidente - Vem a Mesa requerimento do Deputado Rogerio Correia,
em que solicita a palavra pelo art. 70 do Regirnento Interno, para, da tribuna,
tratar de assunto relevante e urgente. A Presidéncia defere o requerirnento e
fixa para o orador o prazo de 30 minutes.

O Deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Q Deputadas, solicitei a palavra pelo art. 70 para, em nome dos Deputados do

PT, continuar uma discussão que vejo feita corn muitos equIvocos pela
Bancada do PSDB. Alias, estranho algumas declaraçOes e ache que está

0 havendo urn certo exagero, para não dizer caradurisrno, em urn Deputado
0 tucano perguntar e reclamar per que o Governador Itamar France näo pagou

ainda o 13° salário. Não que concorde que o 13° salário náo seja page, mas
urn tucano perguntar e acreditar que a culpa disso é do Governador Itarnar
Franco é de fazer rir qualquer cidadâo. Perguntar tarnbém per que 0
Governador nãe está pagando no quinto dia Util do mês?! Depois de o
Presidente Fernando Henrique Cardoso tomar dinheiro, centavo per centavo,
inclusive o ICMS, os tucanos terem a "cara-de-pau" de ser os baluartes da
defesa do funcionalismo pUblico estadual é de fazer rir qualquer servidor
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pblico. E muito caradurismo. Agora, vão pôr a culpa daquilo que eles
deixaram, que e o 13 1 salário, daquilo que o Governador Eduardo Azeredo
deveria ter pago ao funcionalismo, no Governador Itamar Franco.

0 Deputado Amilcar Martins me solicita um aparte, mas não poderel
conced&-Io agora, porque o Deputado geralmente rouba todo 0 meu tempo.

Mas isso e apenas o inicio. Vejo agora, nobre Deputado Amilcar Martins,
vários Deputados do PSDB reclamarem da retencâo do SOMA e dizer que os
Deputados do PT estáo apressados, estão retaliando o Governador Eduardo
Azeredo por proporern CPIs. Uma delas, que ate assinei, é de autoria do
Deputado Durval Angelo e pretende fiscalizar o desvio de recursos dos
fundos do Estado e de verbas de repasse da União para o Estado, desvios
esses que POSSO afirmar que ocorrerarn. E urn desses desvios é o do SOMA.
Para que os nobres Deputados tenham noção, de uma verba de
R$52.277.000,00, dos quais R$24.570,00 foram empréstimos do BIRD, o
mesmo BIRD a que o Presidente foi denunciar que estávamos em moratória e
que, portanto, nâo era para fazer mais empréstimo, o desvio, no caso do
SOMA, foi de R$38.161.537,98. E os Deputados do PSDB agora reclamam
que falta verba do SOMA para os municIpios. Se sornarmos a isso os desvios
do PROSAM e outros, o montante desviado para o caixa ünico foi de
R$133.582.711,95. Esse dinheiro fob desviado de fundos que tinham
destinacão prOpria e, portanto, eram verbas vinculadas a determinados
projetos. Isso, sem dizer que teremos que averiguar que, em 1997,
R$255.000.000,00 de verbas vindas principalmente da União para recursos
do Tesouro Estadual foram também desviadas para o caixa Unico.

Essa história, Deputados, conheco-a bern como Vereador em Belo
Horizonte. 0 Governador Eduardo Azeredo é reincidente no assunto. Ebe é o
Secretário Joâo Heraldo. Em Belo Horizonte, na salda do ex-Prefeito Eduardo
Azeredo, 21 escolas deixaram de ser construldas, reformadas ou ampliadas
porque eram recursos do SNIDE, que viriam para aquebe objetivo, que caIram
no caixa ünico no fim do Governo e, quando Patrus Ananias assumiu, esse
dinheiro havia sido desviado para pagamento, evidentemente, de ernpresas
de interesse do ex-Prefeito, quiçá da campanha do seu partido naquebe ano.
Isso ficou comprovado em Belo Horizonte. 0 prOprio SNDE, em relatório que
possuo, condenou essa atitude e disse que houve, de fato, desvio de
recursos para o caixa ünico para pagamento de outros interesses,
evidentemente de empresas, de empreiteiras, seja Ia 0 que for. E preciso,
portanto, que essa CPI funcione para que saibamos a destinação desse
dinheiro do fundo mais o dinheiro das verbas vinculadas, em que se incluem
verbas da educacao e do Servico Unico de Saüde. Para onde ebas foram?
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Quem afinal as recebeu e em que época? Grande parte, certamente, foi ao
fim do Governo Azeredo, apOs a derrota eleitoral. Precisarnos saber quais
foram as empresas, quais foram os fornecedores que receberam. Alguns
receberam e uma grande parte não. Por que uns receberam e outros não?
São verbas do fundo, verbas vinculadas, verbas de projeto, verbas as vezes
de empréstirnos que podern prejudicar ainda mais o Estado de Minas Gerais
se não tiverem, e nâo tern, uma prestação de contas corn relaçao ao objetivo,
como é, por exempbo, a verba do BIRD para o SOMA. Portanto, e necessário,
de fato, que facamos urna discussão. Nào adianta fazer discursos para
afirrnar que é preciso passar uma borracha em cima de tudo isso, que varnos
começar uma nova etapa, como se o Governo que inicia agora nada tivesse
que ver corn a situação ern que o Governo anterior deixou o Estado de Minas
Gerais. Essa é a questâo que de fato está posta e precisa ser discutida. E
exatamente por isso que a CPI da CEMIG e a CPI para verificação dos
desvios das verbas do fundo do Instituto de Previdência dos Mibitares
precisam ser cobocadas. E eu diria ate outras CPIs. Muitos Deputados estão
achando muito. Eu acho pouco. Na Legislatura passada, o Governador
Eduardo Azeredo praticamente proibia a existência de CPIs funcionando aqub
dentro. Praticamente proibia, de urna forma ou de outra. Portanto, e
necessário que cobranças que poderiam ser feitas no passado sejam feitas
agora. Por exempbo, a CPI da privatização do sistema financeiro, do BEMGE,
do CREDIREAL. Aquibo é uma 'caixa-preta" que precisa ser aberta. A
Assembléia Legislativa tern a obrigaçao de rever todos esses assuntos
através de cornissöes parbamentares de inquérito. NOs, do PT, estarnos
imbuldos do espirito de saber quab é a situação de fato em que o Estado se
encontra, qual a situação em que o Governador Eduardo Azeredo deixou o
Estado. 0 que agrava o probtema é a situação em que se encontra o nosso
Pals e as retatiaçoes feitas peto Presidente Fernando Henrique ao povo de
Minas Gerais. Ebe e o Sr. Pimenta da Veiga, corn o aval de todos os tucanos.
Nenhum deles e capaz de levantar a voz contra os absurdos que tern sido
cometidos, como as retençães de recursos nas mãos do Governo Federal, o
que evidentemente tern prejudicado o Estado. Urn Presidente que não se
digna de rediscutir corn os diversos Governadores dos Estados a divida
existente, urna divida que evidentemente aumenta, e tern de aurnentar corn
OS juros que são cada vez rnaiores, juros esses de responsabitidade do
Governo Federal e de sua pobItica vinculada ao Fundo Monetário
Internacionat. 0 que o Governador Itamar Franco estã dizendo, e nisso eu
concordo em gênero, nümero e grau, é que não ha forma de pagamento. Não
adianta Os Governadores se reunirem corn o Presidente da RepUblica se ele
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não entender que é necessária uma rnudança na politica econömica em curso
no Pals. Enquanto prevalecer essa politica econômica em curso no Pals, a
União fará o que tern feito corn Estados, municIpios e corn o povo brasileiro.

Enxuga o dinheiro do Estado o mãximo que pode, leva a falência os
municipios para absorver deles as reservas necessárias para cumprir as
exigéncias do Fundo Monetário Internacional. E isso o que de fato tern
ocorrido corn os Estados e os municipios. Mais do que isso, o arrocho em
cima dos trabaihadores brasileiros também é grande. E já avisarn que será
rnaior. Os economistas mais otirnistas do Governo já revelarn que esperarn
urna inflacão otimista de 20% ao ano. Pelo visto, corno 0 cálculo é de 1,2 ao
rnês, e já passou urn mês, portanto, o cálculo de 20% já se comeca a rnostrar
irreal, provavelmente essa inflação ultrapassará a casa dos 30%, podendo
chegar a 40% ao ano.

O Governo tarnbérn avisou que não aceitará nenhum tipo de indexacão do
salário. Isso significa que, mais uma vez, sob a alegacão de necessidade de
se pagarern os cornprornissos corn o Fundo Monetário Internacional, corn o
qua] o Governo estã renegociando sua divida a juros absurdos, mais urna vez
em dma do arrocho dos trabalhadores do povo brasileiro, o Governo procura
segurar essa poiltica econôrnica draconiana e que tantos sacrificios tern
trazido ao nosso povo.

Portanto, e neste contexto o apelo que fez, e as exigências que são feitas
pelo Governo de Minas merecem o nosso apoio. Al, quero fazer urna
discussão de conteUdo. Não quero que os Deputados do PSDB venham corn
rótulos de neo-itarnarista, neonewtista, quero fazer uma intervencão e urna
contradicão do conteüdo, e não do voto. Apoiarnos, sirn, a politica econômica,
especialmente as atitudes politicas do Governador Itarnar Franco, no seu
inicio de Governo, porque são atitudes daquele que quer demonstrar para o
povo brastleiro a necessidade de que construarnos urna nova politica
econômica do Brasil, que não seja uma politica econôrnica para o Brash, que
não seja urna politica de dependéncia ao Fundo Monetário Internacional.

Poderiam me dizer que essas são palavras que a Oposiçao vern dizendo
sempre. E verdade. Mas ate rnesmo o Sr. Antonio Carlos Magalhães se irritou
corn a subserviência de Fernando Henrique ao Fundo Monetário
Internacional, no seu ültirno pronundiamento no reinlcio da reunião no
Congresso Nacional. Sempre dissemos isso. Mas ate o Presidente do
Congresso Nacional se irritou corn a subservtência do Governo Federal ao
Fundo Monetário Internacional. Disse, em seu pronunciarnento,
possivel admitir tanta ingerência do FMI aqui dentro.

Portanto, é essa politica econômica que precisa ser mudada.
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não será mudada apenas corn o Governador Itarnar Franco revelando uma
moratória que já existia anteriormente, ou apenas o Governador Itamar
Franco não indo a reunião de Brasilia. São apenas gestos politicos para
dernonstrar ate onde a luta deve chegar. Mas, é fundamentalmente
charnando a atencão do povo brasileiro para a necessidade de nos unirmos e
lutarmos contra essa politica econOrnica, porque, corn ela, o Brasil vai não so
ao Fundo Monetário Internacional, rnas, também, ao fundo do pogo.

O Deputado Amilcar Martins (Ern aparte) - Obrigado, Deputado Rogerlo
Correia. V. Exa. disse, em seu pronunciamento, que algumas das atitudes
dos Deputados da Bancada do PSDB na Casa são motivo de risos para V.
Exa. Gostaria de dizer a V. Exa. que o conjunto das atitudes de V. Exa. e da
Bancada do PT, nesta Casa, não sel se são motivo de riso ou de choro para
mim, porque ha razão para chorar. Já enfrentel, na Cârnara Municipal, e em
diferentes circunstãncias, o PT, sempre de forma respeitosa, exatamente
porque percebia naquele posicionarnento algurna coisa de autêntica e
verdadeira em defesa dos interesses pUblicos. No entanto, esse mesmo
partido, que pregava a moralidade püblica e uma série de valores universais,
que são de todos nôs, de repente, esse mesmo partido, por urn punhado de
cargos, por razOes ainda não muito claras para o conjunto da populaçao
rninehra e brasileira, assume agora uma postura que - V. Exa. não gosta que
se diga - é adesista, sim, neo-itamarista, sirn. Para muitos dos Srs.
Deputados, neonewtistas, porque outros já eram newtistas.

De maneira que não sei se acho graca ou se choro corn essa mudanca da
postura do PT.

E digo mais, Deputado Rogério Correia, que V. Exa. estranha tarnbérn o
fato de que nOs estamos defendendo os funcionérios pblicos do Estado de
Minas Gerais. Estranho que o PT não defenda os funcionários pOblicos que
estão sendo desrespeitados, que estão sendo perseguidos de urna forma
covarde por esse novo Governo.

E darel exemplos a V. Exa. Os funcionários da PRODEMGE, muitos deles
corn mais de 20 anos de casa, antes de existir o PSDB, técnicos que ali já se
encontravarn prestando serviços relevantes a populacão de Minas Gerais,
foram perseguidos e exonerados. São profissionais que hoje se encontrarn
desempregados, num mornento de dfficuldade. Defendo os funcionários da
Rede Minas de Televisâo, esperando que ela não seja transformada em urna
rede oficial, corn urn caráter completamente diferente, onde haja censura.
Outro dia, urn programa de conexão nacional, Deputado Rogério Correia, foi
retirado do ar porque fazia crIticas ao Governador Itamar Franco.
Funcionários da Rede Minas estão sendo mandados para a rua. 0 Presidente

que não era

E claro que
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do Sindicado dos Jornalistas, a jornalista Geraldo Melo, está atento a isso e
também denunciando. Encontram-se ameaçados funcionários da Casa Civil e
funcionários da Secretaria de Satde; enfim, existe, hoje, uma caça as bruxas,
direcionada aos funcionários ptiblicos. E não é gente que ocupa cargo de
confianca, não. São funcionários modestos, pessoas que, em alguns
momentos, tiveram a ousadia de manifestar a sua intencão de voto. Estâo
sendo interrogados relativamente ao uso de 'button" do então candidato
Eduardo Azeredo. Faço urn apelo a Bancada do PT nesta Casa para que
junte sua voz a nossa, para que levantemos a voz de Minas contra as
perseguiçöes covardes ao funcionalismo pUblico deste Estado, que tanto
serviço tern prestado a populacão.

Deputado Rogerio Correia, não quero mais me alongar, mas pergunto a V.
Exa.: mudei eu ou mudou o PT?

0 Deputado Rogerio Correia* - Antes de passar a palavra para a Deputado
Durval Angelo, em aparte, gostaria de fazer alguns reparos a fala do nobre
Deputado Amilcar Martins.

Em primeiro lugar, Deputado Amilcar Martins, o PT tern uma politica de
alianca muito clara. Trata-se de uma poiltica que não agrada a V. Exa. mas é
muito clara. E uma politica no sentido de derrotar a projeto neoliberal em
curso no Pals. Esse e a grande problema em nosso Pals e tern levado ao
desernprego, a forne e a miséria. Esse é a polItica de Fernando Henrique,
atrelada aos ditames do FM!. Fernando Henrique é urn capataz do Fundo, faz
o que ele quer. A nossa polltica e orientada para uma aliança corn todos
aqueles que tern a sentimento antineoliberal. Isso é fundamental e muito nos
orgulha. Estão ao nosso lado a Governador Itamar Franco e outros. Desde
que a sentido seja a derrota desse projeto, unimas todas as nossas forças.
Nôs nos unimos ao Itamar Franco, ao Newton Cardoso, ao PSTU, ao Partido
da Causa Operária, a todos aqueles que rnarcham contra o neoliberalisrno no
Brash. Esse e a nosso inimigo central. Portanto, nãa se trata de adesismo e
nem de urn punhado de cargos. Trata-se de visãa politica. Ha uma politica de
alianca que se une ao "Toninho Malvadeza", Antonio Carlos Magalhães, e ao
que ha de pior na palItica brasileira, para manter a reeleicão e a projeto
conservador em curso, a fim de facilitar a vida do capital financeiro
internacional. Portanto, é uma questãa de politica.

Em segundo lugar vamos defender, sem sombra de düvida, o funcionalisma
pCiblico. 0 Governo Patrus Ananias e, agora, o Governo Cello de Castro, em
Bela Horizonte, são exemplos disso. Exemplos de que revigoramos a questão
do funcionalismo püblico, usando urn tratamento diferente. A presente
situação - 6 preciso dizer - foi uma situação herdada e necessita ser
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consertada, a que varnos cobrar. Mas a que quis dizer é que a defesa de
funcionário püblico por parte de tucano é pura demagogia, pois eles são as
principals autares da reforrna administrativa, da reforma da previdéncia, da
perda de direitos e da perda de empregos dos funcionários. Al, sim, trata-se
de urn discurso meramente demagogico de quern, nacionalmente, camanda a
ataque. 0 recado que a Presidente Fernando Henrique Cardoso quer dar aos
Governadores que teimarn em hr a essa reuniãa é a seguinte: dernitam
funcionários, taxem as inativos, cortern as salários.

E esse a recado que a FMI manda para a servidor e para a servica pCiblico
do Brasil. Portanto, tucana fazer a defesa do serviça püblico, para mim, não
passa de mera demagogia.

0 Deputado Durval Angelo (Em aparte) - Deputado Rogério Correia, diante
de fatos nãa ha argumenta, mas, ouso ampliar urn pouco mais as argumentas
do companheiro. V. Exa. registrau muito bern as desvios dos fundos
estaduais, e vamos ter uma CPI para apurar esses desvios. Talvez nesses
R$300.000.000,00 estejam a dinheiro do 13 1 salário, e as recursos que
permitiram que a Estado mantivesse alguns privilegios de cantratos absurdos
cam a TV Minas. Vamos saber quais são as proprietários das empresas que
fizeram esses contratas. Faremas tarnbém urna pesquisa para saberrnos dos
parentescas cam ex-Secretários do Governo anterior. Talvez paderia
aprofundar essa argumentação, falando do Fundo da Educaçaa, do
desenvolvimenta do ensino fundamental, em que a verba de
R$58.000.000,00, dos municIpios, foi retida nos rneses de autubro, novembra
e dezembro. E, diga-se de passagem, dos municIpias mais pabres, para as
quais esse repasse era decisivo. Na Prefeitura de Caeté as servidares da
educaçãa estãa em greve ha 20 dias. 0 ex-Deputado Raul Messias esteve
aqui fazendo essa denUncia. Mas poderlamas também falar do repasse do
SUS, na parte de respansabilidade de camplernentação do Gaverno do
Estado, que é de R$45.000.000,00, e que talvez tenha ida para Iguatama,
para Santo AntOnio do Monte, parque sabemos muita bern a que representam
as interesses do ex-Vice-Gavernador e do ex-Secretário de Saüde nessas
cidades, absurdamente negando a saOde no Jequitinhanha e no Norte de
Minas. Outros fundos poderiam ser anahisadas. Paderiamos perguntar ande
estãa as R$24.000.000,00 do Funda Penitenciário, pois as cadeias estãa
paralisadas, e é caOtica a situacãa que esse Governo deixou, para saldar
divida de campanha dos meses de outubra, novembra e dezembra. Gostaria
de camplernentar esse argumento, parque vemas al a discursa hipócrita de
urn partida que faz a que fez corn as apasentados, servidares pUblicas
federais, cobranda a absurda quantia de ate 25% dos seus salários. Urn
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Governo que tern sistematicamente perseguido Os funcionários püblicos
federais e não concedeu aumento, ou melhor, durante os quatro anos o
Governador Eduardo Azeredo não se sentou urna ünica vez para negociar
corn o furicionalismo.

Deputado Amilcar Martins, ser newtista, itamarista, lulista ou petista não é
so uma questão teOrica da cabeca de V. Exa. E questão de prática. 0 que
determina uma pessoa é a prática, e gostaria de deixar bern claro: talvez V.
Exa. conheça Contagem, porque urn mês antes da eleição urn candidato a
Deputado Federal, candidato a reeleiçao naquele municipio, Ia estava em
coligacão corn o Deputado João Pinto Ribeiro. Nos Ultimos 20 dias que
antecederam as eleiçOes, rnalas pretas, estranhas, rodaram aquele municIpio
- vamos apresentar dados - e esse passou a apoiar outro Deputado, que mal
sabia onde ficava o Bairro Praia, o Bairro Nacional, o Bairro Petrolândia, o
Bairro Amazonas. E na prática que se determina se alguérn é corrupto ou não
ou faz corrupção no processo eleitoral. Talvez o Deputado Amilcar Martins
conheca muito sobre incêndio, como o do Palácio das Artes. E importante
vermos as responsabilidades de Secretários Estaduais corn a ernpresa que
ali, sem licitacão e sern seguro, estava fazendo aquela obra.

Vamos trazer esses dados ao Plenário, porque é pela prática que se val
saber quern realmente é corrupto ou tern pouca seriedade no trato corn o
dinheiro pbIico. "A árvore se conhece pelos frutos".

Ao Deputado Amilcar Martins: ha uma personagern na literatura infantil que,
ao contar urna mentira, faz o seu nariz crescer. Acho que, por isso, o sImbolo
do partido do Deputado Amilcar Martins é urn tucano, corn urn bico muito
grande, que está crescendo em lugar errado. Muito obrigado.

0 Deputado Rogerio Correia* - Obrigado, nobre Deputado Durval Angelo.
Essa CPI sobre o desvio dos fundos é, de fato, necessária. Vamos precisar

cruzar os dados. 0 dinheiro saiu do fundo destinado, não so do fundo
estadual, mas de verbas de repasse da União, e foi para o caixa Unico. F urna
realidade. 0 trabalho que teremos é saber onde foi aplicado. Essa é a
questão fundamental dessa CPI.

o Deputado Washington Rodrigues (Em aparte)* - Nobre Deputado, quando
o nobre colega Arnilcar Martins lembrou-nos da questão da perseguicao aos
funcionários püblicos, minha mernória acabou refrescando. Convivi corn essa
situação ha pouco, em junho de 1997.

Brigando por urna condicão de vida mehor, por questão ate de
sobrevivência, os praças da Poilcia Militar foram as ruas lutar por urn direito
natural, o de sobreviver, porque, afinal de contas, havia PMs rnorando ern
banheiros do FOrum Lafayette, em abrigo no Bairro São Paulo, ern barracão
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de Iona no Bairro Taquaril. E isso ficou registrado por toda a rnidia, pela
prOpria Assembléia, que cobriu esse movimento.

Gostaria de deixar claro que, quando o Governo Azeredo concedeu ao alto
comando da Policia Militar urn aurnento exclusivo - e não diferenciado, como
a mEdia andou divulgando -, os PMs, aqueles rnesmos que prestam
seguranca piblica ao prOprio Governador do Estado, eram hurnilhados e
destratados principalrnente pela Prirneira Dama, esposa do ex-Governador.
Era esse o tratamento recebido pelos policiais rnilitares que faziarn
policiamento nos Palácios da Liberdade e das Mangabeiras e faziarn a
seguranca pessoal do Governador.

Depois de Iutarrnos insistentemente pedindo 20 Poder Legislativo que
interviesse, infelizrnente, o projeto de anistia do Deputado João Batista de
Oliveira não conseguiu ser aprovado, gracas ao LIder do Governo Azeredo, o
ex-Deputado Pericles Ferreira, que o jogou por terra nurna das comissães em
que estava trarnitando. E o ex-Governador, atestando a sua incornpetência, a
sua insensibilidade para corn aqueles que realmente prestarn serviços de
segurança piblica e que estavam na mais cornpleta rniséria, colocou 150 pais
de famulia na rua. Então é por isso, Deputado, que gostaria tambérn que 0
nobre colega se Iernbrasse dessas perseguiçOes que ate hoje doern nas
farnilias dos PMs que perderam seus ernpregos.

Deputado, gostaria de deixar esse fato registrado nos anais desta Casa,
para que o nobre colega, quando citar perseguição a funcionários pCiblicos,
nào se esqueça disso. Essas feridas ainda estão abertas e doern muito
nessas farnIlias. Muito obrigado, Deputado.

0 Deputado Rogerio Correia* - Obrigado pelo aparte, Deputado Rodrigues.
Estou terrninando. Apenas gostaria de chamar a atencao para o objetivo que
nos trouxe a solicitar o art. 70. De fato, apuraçOes corno essas que estarnos
propondo devem ser feitas. E born que sejam feitas.

Pode ser que esses recursos tenharn sido bern utilizados, pode ser que
não. Mas ao que tudo indica, esses recursos foram depositados, de fato, no
caixa Unico, e precisamos verificar a destinação que tiveram. Isso é
fundamental. E uma questão que fica para todos.

Houve uma denUncia séria do Secretário Manoel Costa, e estamos
dispostos a ir fundo para colocar em pratos Iirnpos o que de fato ocorreu corn
esses desvios do dinheiro do fundo no caixa ünico do Estado. Não sO do
fundo, repito: verbas também provenientes de outras instãncias, em especial
da União, que são conhecidas como verbas carimbadas, corn objetivo prOprio.

Gostaria de pedir que convocassem para comparecer a este Plenãrio 0
Prefeito de Betim, Jesus Lima, e o Prefeito de Ipatinga, Chico Ferrarnenta,
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para saber se houve atraso no repasse do recurso do SOMMA, como V. Exa.
sugeriu. Lembro-me dos dois apenas porque são dois Prefeitos do seu
partido. Varnos esclarecer. Concordo corn V. Exa. em que essas questaes
podern e devem ser esciarecidas a fundo. Porque acusacöes levianas e
irresponsáveis não terâo guarida por parte da opinião püblica e muito menos
desta Casa.

Queria esciarecer isso e termino a meu aparte dizendo a V. Exa. que nao
you mais responder a acusacöes e ataques pessoais do Deputado Durval
Angelo. Em reiação a ele fiz uma representaçâo a Presidéncia, que já deferiu
a meu pedido, o qual encaminhei ao Corregedor desta Casa, porque me senti
pessoalmente ofendido pela maneira de esse Deputado se referir aos demais
Deputados desta Casa, que é ofensiva, desrespeitosa, e não you aceitar nem
admitir esse tipo de tratarnento nesta Casa. A ele, todo o meu repüdio, e não
contará nem corn o meu respeito pessoal se nâo souber respeitar e tratar de
forma digna as seus colegas. Obrigado.

o Deputado Rogério Correia* - Apenas quero registrar que a denUncia,
nobre Deputado Amilcar Martins, que fiz em relação ao SOMMA está
comprovada. Do total de R$52.277.000,00, que eram despesas programadas
para o projeto, R$38.161.537,00, de 1998, foram desviados para a caixa
Unico. Isso é uma documentacao oficial. Se houve atraso ou não do SOMMA
nos municipios, não posso afirmar, porque não fiz a verificacão. Corn relação
ao fundo de educacao, esse sim, vários municipios, desde outubro, näo
recebem urn repasse de verba da educaçao, assim que o Governo Eduardo
Azeredo deixou, felizmente, de ser governo para a povo de Minas Gerais.

* - Sem revisão do orador.
Questão de Ordem

o Deputado Alencar da Silveira Junior - Sr. Presidente, nota-se que nâo
temos "quorum" para a continuacão dos trabaihos. Pero a encerramento da
reuniâo.

o Sr. Presidente - A Presidéncia verifica, de piano, a presença de 26
Deputados em Plenário. Ha, portanto, "quorum" para a continuação dos
trabalhos.

2a Fase
o Sr. Presidente (Deputado Antonio Roberto) - Esgotada a rnatéria

destinada a P fase, a Presidência passa 2a Fase da Ordem do Dia, corn a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.

31 Parte
o Sr. Presidente - Não havendo matéria a ser tratada nesta Fase, a

Presidéncia passa 	 31 fase da reunião, destinada a comunicaçOes e a
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pronunciamentos de oradores inscritos.

Leitura de Comunicaçoes
- A seguir, a Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicaçOes

apresentadas pelos Deputados Dalmo Ribeiro Silva (2) - falecimento da Sra.
Cybele Pinto Coelho, em Belo Horizonte, e do Sr. Vicente Vilela de Araüjo, em
Campinas; Gil Pereira (2) - falecimento do Sr. José Correa Machado e da Sra.
Aiaide Martins Pereira, em Montes Claros; e Wanderley Avila - falecimento da
Sra. Ernerenciana Soares Ferreira, em Bras Fires (Ciente. Oficie-se.).

Oradores lnscritos
o Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputada Maria Tereza Lara.
A Deputada Maria Tereza Lara - Srs. Deputados, Sr. Presidente, pübiico

presente nas galerias, quero cumprimentar a Odair, como representante da
liderança do Sul, ligada as radios comunitárias, e, neste momento,
cumprimento o companheiro Ivo José, Deputado do PT, corn quem quero
somar forças, apoiando a Radio Favela, pois essa também é uma
oportunidade de destruirmos esse projeto neoliberal, que traz vioiência e
fome, e de dernocratizarmos a comunicação, deixando que a povo participe e,
de fato, dê urn novo rumo a esta Nação.

Neste momenta, quero dizer que, além dos problemas que aqui temos
discutida, ainda ha a séria questào da violência, que continua a acontecer em
Minas Gerais. Temos vista, no jamal "Estado de Minas", a divulgaçao de urn
longo dossiê, elaborado pelo Presidente da Coaperativa e do Sindicato dos
Garimpeiros do Leste Mineiro, Sergio Casadei Florêncio, apontando a
violéncia contra garimpeiras em itabira - corn a desaparecimento, mutilamento
e ferimento a bala de garimpeiros -' praticada pela segurança da Cia. Vale do
Rio Doce, desde meados da década de 80, quando iniciou-se a corrida do
aura, que atraiu milhares de garimpeiros de Minas e de tado a Pals para
aquela regiãa.

o referida jamal afirma também que, ja naquela épaca, a Caaperativa Mista
dos Garimpeiras do Centro-Oeste de Minas Gerais denunciou a mode de 36
garimpeiros, mais de 100 casos de tortura e cárcere privado e mais de 15
casos de pessoas que, devido a agressOes, acabaram paraliticas. Somente
agora, corn as torturas sofridas pelo comerciarite Luiz Carlos de Souza, de 35
anos, pelo ajudante de mecânico João da Cruz Severiano, de 37 anos, e pelo
rnotorista Ricardo José Dias, no carnaval deste ana, no interior da area da
Cia. Vale do Rio Doce, veia a pUbiico mais urn capItulo da história de terror
que vivem as trabaihadores daquela região.

Diante desse quadra, Sr. Presidente, aliado a tantas outros depoirnentos de
pessoas mutiladas e prejudicadas peia cacada humana promovida par
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segurancas da Cia. Vale do Rio Doce, não podemos nos calar. Como
membro da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, hoje reunida pela
primeira vez, juntamente corn nosso Presidente, Deputado João Leite,
tambérn queremos sornar esforços corn nosso companheiro Durval Angelo,
que já apresentou a esta Casa requerimento em que solicita a realizacão de
uma audiência pUblica. Nossa Comissão - assim como nosso Presidente -
está totalmente aberta, e ja estamos viabilizando essa audléncia püblica em
Itabira.

Hoje, em contato telefônico corn o Prefeito de Itabira, Sr. Jackson Alberto de
Pinho Tavares, do PT, tomamos conhecirnento de que já foi aprovada na
Cãmara daquela cidade, a constituicão de uma CPI para apurar os fatos e de
que, realmente, ele julga muito importante essa audiëncia püblica, a fim de
somar esforços aos dos governantes daquela cidade, para que
verdadeiramente possamos apurar os fatos. Assim, queremos fazer uma
convocação não sO a Comissão de Direitos Humanos mas a todos os
Deputados que queiram somar esforcos conosco, para que nunca mais haja
tortura neste nosso Estado de Minas Gerais. Esses fatos são fruto dessa
árvore daninha que é o projeto neoliberal, e, assim, temos de unir todos os
nossos esforços. Não podemos ficar apenas apontando determinados fatos;
temos de ir mais a fundo, como muito bern disse o nosso LIder, Deputado
Rogerio Correia. A questão é muito mais séria: a questão é de urn projeto. E
nosso Pals merece nossos esforcos suprapartidérios para que de fato não
seja mais e mais entregue as multinacionais, pois, a cada dia, estamos
perdendo a soberania nacional, coisa que não podemos aceitar. As mulheres
deste Pals, juntamente corn os homens, temos realmente de lutar a cada
minuto - e esse papel é principalmente nosso, corno parlamentares. Para isto
fornos eleitos: para que nosso Pals entre em urn novo rumo, no rumo de urn
projeto alternativo, de urn projeto de respeito a soberania de nosso Pals, de
urn projeto de major qualidade de vida para a populacão brasileira. Muito
obrigada.

• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Márcio Cunha.
• Deputado Márcio Cunha - Sr. Presidente, Srs. Deputados, resolvi utilizar

este expediente, e o faco daqui rnesrno, Sr. Presidente, tão-sornente para
comunicar a Mesa e aos Srs. Deputados que entrei corn urn requerirnento
hoje, congratulando - quero crer que, a partir do mornento em que for
aprovado pela Comissão de Educacão, será urn requerimento oficial desta
Casa - o jornal "Hoje em Dia" por seu 110 aniversário. Ele, a semelhanca dos
outros jornais, faz reportagens sérias, dinâmicas e diârias, mostrando a
histOria da nossa cidade, do nosso Estado e do rnundo inteiro. E irnportante
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reverenciarmos neste dia de hoje o 110 aniversário do jornal "Hoje em Dia".
Era 0 que queria dizer, Sr. Presidente.

Encerrarnento
0 Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a Presidéncia

encerra a reunião, convocando os Deputados para a ordinária de arnanhä, dia
25, as 14 horas, corn a ordern do dia regimental. Levanta-se a reunião.

ATA DA ia REUNIAO ESPECIAL DA COMISSAO DE DIREITOS HUMANOS
As nove horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e quatro de fevereiro

de mil novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Cornissöes os
Deputados João Leite, Maria Tereza Lara e Washington Rodrigues, membros
da supracitada Comissão. Havendo nUmero regimental, a Presidente "ad
hoc", Deputada Maria Tereza Lara, declara aberta a reunião, inforrna que não
ha ata a ser lida, por se tratar da primeira reunião especial desta Cornissão e
que a reunião se destina a eleger o Presidente e a fixar o dia e o horário das
reuniOes ordinárias da Cornissão. A seguir, determina a distribuição das
cédulas de votação, devidamente rubricadas, e convida o Deputado João
Leite para atuar como escrutinador. Apurados os votos, é eleito Presidente o
Deputado João Leite, corn trés votos. A Deputada Maria Tereza Lara
empossa o Deputado João Leite, que agradece a escolha de seu nome para
presidir os trabalhos. Em seguida, o Presidente ressalta a participacao dos
Deputados Washington Rodrigues e Maria Tereza Lara como membros
efetivos desta Comissão e destaca a criação da Secretaria Adjunta de
Direitos Humanos para o desenvolvimento do Programa Estadual de Direitos
Humanos. Ato continuo, apOs consenso entre os membros da Comissão, a
Presidéncia anuncia que as reuniOes ordinárias da Comissão realizar-se-ão

2 as quartas-feiras, as 9h3Omin. Curnprida a finalidade da reunião, a
Presidéncia agradece a presença dos parlamentares e convoca os mernbros
da Comissão para a 2a Reunião Especial e para a 1a Reunião Extraordinária,

C em 25/2/99, as 14 horas e as 14h15rnin, para eleger o Vice-Presidente e para
0 apreciar assuntos de interesse da Cornissão, respectivamente. 0 Presidente

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Cornissöes, 25 de fevereiro de 1999.
João Leite, Presidente - Glycon Terra Pinto - Maria Tereza Lara -

Washington Rodrigues.
0 AlA DA 2a REUNIAO CONJUNTA DAS COMISSOES DE TRANSPORTES,

CoMuNrcAçAo E OBRAS PUBLICAS E FISCALIZAcAO FINANCEIRA E
0RcAMENTARIA

0 	 As quatorze horas e quarenta minutos do dia primeiro de juiho de mu
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novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das Comissães os
Deputados Alvaro AntOnio, Antonio Roberto (substituindo este ao Deputado
Arnaldo Canarinho, por indicacão da Liderança do PMDB), Sebastião Navarro
Vieira (substituindo o Deputado Bilac Pinto, por indicação da Lideranca do
PFL), Mauri Torres (substituirido o Deputado Ailton Vilela, por indicação da
Liderança do PSDB) e Olinto Godinho, membros da Comissão de
Transportes, Comunicação e Obras PUblicas; e Kemil Kurnaira, Mauri Torres,
AntOnio Roberto, Sebastião Navarro Vieira e José Braga, membros da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orcarnentaria. Havendo nOmero
regimental, o Presidente, Deputado Alvaro AntOnio, declara aberta a reunião
e, em virtude da aprovação de requerirnento do Deputado Mauri Torres,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros das CornissOes presentes. Em seguida, o
Presidente informa que a finalidade da reunião é apreciar os pareceres destas
ComissOes para o 10 turno do Projeto de Lei n° 1.744/98, do Governador do
Estado, que autoriza o Estado a contratar operação de crédito corn o Banco
Nacional de Desenvolvirnento Econômico e Social - BNDES -, para o firn que
menciona. Tendo havido pedido de vista do parecer da Comissão de
Transportes, Comunicação e Obras PUblicas, na reunião anterior, o
Presidente dá prosseguimento a discussão. Corn a palavra, o relator,
Deputado Mauri Torres, solicita a Presidência a retirada do parecer anterior e
a apresentaçao de outro parecer, que conclui pela aprovação da matéria corn
as Emendas n°s 1 e 2. Ainda na fase de discussão, o Deputado AntOnio
Roberto apresenta as Propostas de Emendas n°s 3 e 4. 0 Presidente
submete a votação o parecer, que é aprovado, e as propostas de ernendas,
que são aprovadas, e indaga do relator se concorda corn as alteraçOes
aprovadas pela Cornissão. Tendo este concordado, a ele é dado o prazo
regimental para a elaboraçao da nova redação. 0 Presidente suspende a
reurião. Reabertos os trabalhos, o Deputado Mauri Torres apresenta a nova
redacão do parecer, que é aprovada pelos rnembros presentes. Em seguida,
o Presidente passa a palavra ao Deputado Mauri Torres, relator pela
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que emite parecer que
conclui pela aprovacão da matéria corn as Emendas n°s 1 a 4, da Cornissão
de Transportes, Comunicação e Obras PUblicas. Submetido a votação, é
aprovado o parecer. Curnprida a finalidade da reunião, a Presidéncia
suspende os trabalhos para que seja lavrada a ata da reunião. Reabertos os
trabaihos, a Presidência solicita ao Deputado José Braga que proceda a
leitura da ata, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
Presidéncia agradece a presença dos parlarnentares e encerra os trabaihos.
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Sala das ComissOes, 1 1 de juiho de 1998.
Alvaro AntOnio, Presidente - AntOnio Roberto - Sebastião Navarro Vieira -

Mauri Torres - Olinto Godinho - Kemil Kumaira - José Braga.
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BELO HORIZONTE, SABADO, 27 DE FEVEREIRO DE 1999

ATAS

ATA DA 4a REUNIAO ORDINARIA, EM 25/2/99
Presidéncia dos Deputados Anderson Adauto e José Braga

Sumário: Comparecimento - Abertura - 11 Parte: 1 1 Fase (Expediente): Ata;
discursos dos Deputados Rêmolo Aloise, Amilcar Martins e Alberto Bejani;
aprovação - 21 Fase (Grande Expediente): Apresentaçao de Proposiçoes:
Propostas de Emenda a Constituicão n°s 4 e 5/99 - Projetos de Lei n°s 35 a
38/99 - Requerimentos n°s 20 a 22/99 - Requerimentos dos Deputados Edson
Rezende e Gil Pereira e outros - Comunicaçaes: Comunicacao do Deputado
Marcelo Goncalves - Registro de presenca - Oradores lnscritos: Discursos
dos Deputados Carlos Pimenta, João Paulo, Bend Guedes e Jorge Eduardo
de Oliveira - 2a Parte (Ordem do Dia): ia Fase: Abertura de lnscriçöes -
Designação de Comissães: Comissâo Especial para Emitir Parecer sobre os
Vetos Totais as Proposiçöes de Lei n°s 13.979, 13.987, 13.988, 13.992,
13.994, 14.004, 14.006, 14.008, 14.023 e 14.029 - Comissâo Especial para
Emitir Parecer sobre os Vetos as Proposiçöes de Lei n°s 13.880, 13.977,
13.990, 14.009 e 14.063 - Despacho de Requerimentos: Requerimento
contido na Mensagem no 5/99, do Governador do Estado; deferimento -
Requerimento do Deputado Gil Pereira e outros; deferimento - Votacão de
Requerimentos: Requerimento do Deputado Edson Rezende; questâo de
ordem; discursos dos Deputados Carlos Pimenta, Edson Rezende e Márcio
Cunha; apresentação da Emenda n° 1; leitura da Emenda n o 1; votacão do
requerimento, salvo emenda; aprovação; questöes de ordem; verificacào de
votaçao; inexistência de "quorum" para votacâo; anulacão da votacão;
chamada para recomposiçào do nümero regimental - 21 Fase: lnexistência de
matéria a ser apreciada - 3a Parte: Leitura de Comunicacöes - Questão de
ordem; chamada para recomposiçäo do nümero regimental; inexistência de
"quorum" para a continuação dos trabalhos - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecern os Deputados:
Anderson Adauto - José Braga - Durval Angelo - Gil Pereira - Adelino de

Carvalho - Adelmo Carneiro Leáo - Agostinho Patrüs - Agostinho Silveira -
Ailton Vilela - Alberto Bejani - Alvaro Antonio - AmbrOsio Pinto - Amilcar
Martins - Antonio Andrade - Antonio Carlos Andrada - AntOnio Genaro -
Antonio Julio - Antonio Roberto - Arlen Santiago - Bend Guedes - Bilac Pinto -
Carlos Pimenta - César de Mesquita - Christiano Canédo - Dalmo Ribeiro
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Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Edson Rezende -
Eduardo Brandão - Eduardo Daladier - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos
- Elbe Brandäo - Elmo Braz - Ermano Batista - Fábio Avelar - Francisco
Rafael - George Hilton - Glycon Terra Pinto - Hely TarquInio - Irani Barbosa -
Ivo José - Joâo Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - João Pinto
Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Alves Viana - José Henrique - Luiz
Fernando - Luiz Menezes - Marcelo Goncalves - Márcio Cunha - Marco Regis
- Maria José Haueisen - Maria Olivia - Maria Tereza Lara - Mauri Torres -
Mauro Lobo - Newton de Morals - Olirito Godinho - Paulo Pettersen - Paulo
Piau - Rémolo Aloise - Rogério Correia - Ronaldo Canabrava - Sebastiäo
Costa - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Avila - Washington Rodrigues.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado José Braga) - As 14hl4min, a lista de

comparecimento registra a existência de nümero regimental. Declaro aberta a
reuniäo. Sob a proteçäo de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos Os
nossos trabalhos. Corn a palavra, o Sr. 2 0-Secret6rio, para proceder a leitura
da ata da reuniâo anterior.

ia Parte
ia Fase (Expediente)

Ata
- 0 Deputado Gil Pereira, 20-Secret6rio, procede a leitura da ata da reunião

anterior
O Sr. Presidente - Em discussäo, a ata.
O Sr. Presidente - Corn a palavra, para discuti-la, o Deputado Rêmolo

Aloise.
O Deputado Rérnolo Aloise - Sr. Presidente, embora nao tenha constado na

leitura do Sr. 20-Secret6rio, na reunião de ontem, o Vice-Presidente desta
Assembléia, Deputado Durval Angelo, em seu pronunciamento, usou uma
terminologia que, no meu entendimento, näo se coaduna corn os mernbros
desta Casa. Foi exatamente quando ele disse ser necessário trazer urn
carnburão a porta desta Assembléia. Entendo que rnuitos Deputados que aqui
estão e foram Secretários do Governo passado não merecern o uso dessa
terminologia. Assirn sendo, para que permaneça o respeito entre os colegas
desta Casa, e sendo Durval Angelo urn Deputado brilhante, representante da
Mesa desta Casa, pediria a V. Exa., Presidente, uma vez que ainda não
houve publicaçäo no "Diário do Legislativo", que expurgasse daquele
pronunciamento a palavra camburão. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Corn a palavra, para discutir a ata, o Deputado Arnilcar
Martins.
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o Deputado Amilcar Martins - Ouvi apenas o final da intervenção do nobre

Deputado Rêmolo Aloise, que entendo ter sido feita. Feita corn a intençáo de
evitar que uma agressão piblica a urn conjunto de Deputados, alguns
inclusive Secretários do Governo Eduardo Azeredo, e também a todos os ex-
Secretários do Governo Azeredo, ficasse registrada, de forma indelével, nos
anais desta Casa. Mas permita-me o Deputado dele discordar, porque acho
que é preciso que fique registrado para a história que existern homens que
tern o desequilIbrio, a deselegância de desrespeitar as seus colegas de ofIcio,
as seus cornpanheiros de legislatura, de agredi-los, ofendé-los e tentar
hurnilhâ-lhos. E preciso que fique registrado para sempre que, nesta Casa,
em urn dia infeliz do inicia da 14a Legislatura, urn Deputado, corn a
responsabilidade de ser membro da Mesa desta Casa, teve a coragem, a
desplante, a desrespeito de ofender a todos nós. Coma V. Exa. sabe,
encaminhei a Presidência, e foi deferida por V. Exa. e encaminhada a
Carregedoria, urna solicitacao de que seja apurada, ate o firn, a
responsabilidade e as conseqüências desse ato, porque não é possIvel que
issa se repita.

Volto a fazer urn apelo a todos as colegas Deputados. Teremos muitas
discordâncias, teremas muitas pontos de vista contraditOrios, mas é preciso
preservar a nIvel em que se estabelecern as relacöes de conflito nesta Casa.
E preciso que se preserve a dignidade da pessoa de cada Deputado. E
preciso que se preservem as relaçães pessoais. Näo é possvel, Sr.
Presidente, aceitarmos manifestacães descabidas, destemperadas, coma
aquelas que tivernos oportunidade de ouvir ontem. Não sei qual a melhor
procedimento a ser adotado. Deixo a criteria de V. Exa., corn a sua
experiência de parlamentar equilibrado, decidir a que convém a Assembléia
Legislativa, rnas não abro mao disso. E foi nesse sentido que fiz a salicitacãa
para que sejarn apuradas aquelas ofensas. Vou fazer uma outra solicitacãa,
parque, mais tarde, naquela mesrna reuniãa de ontem, foram feitas autras
ofensas graves a rninha dignidade e a rninha pessaa. Não you permitir que
pessoas continuem a insultar-me e a desrespeitar-me nesta Casa, so porque
tenho urn compartamento discordante. Represento, da rnelhor maneira que
possa, a servico da dernocracia, a Opasicäo nesta Casa. Estou prestanda urn
servico a democracia por estar estabelecendo a contraditOrio, e por causa
disso nãa you aceitar que pessoas despreparadas para a convivia
demacrático venham corn agressOes pessoais, corn desrespeito a rninha
dignidade pessoal e a rninha pessaa.

0 Sr. Presidente - Depois do esciarecimento a Presidéncia concederá a
palavra a V. Exa. 0 Deputado Amilcar Martins encaminhou ontern, a esta
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Mesa, urn requerimento que foi encaminhado a Corregedoria. E respondernos
ao Deputado Rêmolo Aloise que, embora as palavras que proferiu não
tenham constado na ata, vamos solicitar as natas taquigráficas, e
oportunarnente esta Mesa decidirá e dará a V. Exa. a decisâo tornada. Para
discutir a ata, corn a palavra, a Deputado Alberta Bejani.

o Deputado Alberto Bejani - Art. 24, § 10. Sr. Presidente, Srs. Deputados,
larnento profundamente que nesta Casa, que tern urn nome em todo a Brasil
de ser a Assembléia mais admirada por todos, mat corneçou esta legislatura,
o que temas vista ate a momenta são discussöes, e não soluçöes.
Larnentavelmente, estamos assistinda aqui da Assembléia aa que está
acontecendo entre a Governo do Estada e a Gaverna Federal. Tadas as dias,
rnanchetes são apresentadas nos jarnais: urn dia, quem é a "pai do real" - a
real hoje é a fllho feio, e carno diz urn velha ditada "filho feia nãa tern pal" -' no
autra dia, "convida, nãa you; se canvidar, eu you"; e nesta Assernbléia alguns
Deputadas caritinuam a pregar assuntas pessoais entre eles. Gostaria,
rnesmo senda prirnário nesta Casa, de pedir aas nobres Deputados que nos
preocupemos corn dais partidos que são maiares do que a nosso, urn que se
chama Brasil, e a autro que se chama Minas Gerais. Obrigado.

o Sr. Presidente - Não havendo retificaçao a ser feita, dou-a par aprovada.
2 Fase (Grande Expediente)

Apresentaçao de Proposiçoes
o Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Não havendo

carrespondência a ser lida, a Mesa passa a receber prapasiçOes e a
conceder a palavra aos oradores inscritas para a Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas a Mesa as seguintes prapasiçöes:
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITuIçA0 N° 4/99

D6 nova redaçao ao "caput" do art. 201 da Constituiçaa do Estado de Minas
Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 0 - 0 "caput" do art. 201 da Constituiçao do Estado de Minas Gerais

passa a vigorar corn a seguinte redação:
"Art. 201 - 0 Estado aplicará, anualmente, nunca menos de trinta par cento

da receita resultante de seus impostos, incluida a proveniente de
transferéncias, na manutençâo e no desenvolvimento do ensino.".

Art. 20 - Esta emenda a Constituiçao entra em vigor na data de sua
publicaçaa.

Sala das Reuniöes, de fevereiro de 1999.
Gil Pereira - Elmo Braz - AntOnio Genaro - Bené Guedes - AIltan Vilela -

Fábio Avelar - Marco Regis - Elaine Matozinhos - Eduardo Hermeto - Edson
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Rezende - Paulo Pettersen - Rêmolo Aioise - Eduardo Daladier - Washington
Rodrigues - Alvaro Antonio - Mauro Lobo - Mauri Torres - Sebastião Navarro
Vieira - Márcio Cunha - AntOnio JUlio - César de Mesquita - AntOnio Andrade -
Alberto Bejani - José Henrique - Dimas Rodrigues - Luiz Fernando - Alencar
da Silveira JUnior.

Justificacâo: E certo que o Estado pode destinar ao ensino percentual
superior aos 25% de sua receita tributária, porquanto a Carta Magna apenas
estabelece o limite mInimo. Entretanto, a prática dos governantes, desde a
promulgacão da Constituiçao Federal de 1988, tern sido a de ater-se ao texto
legal, aplicando tão-somente o mInirno.

Ora, se essa tern sido a prática adotada ao longo dos anos, e o ensino
continua em estado precário por falta de major verba, a salda é
estabelecermos urn percentual mais elevado, para possibilitar uma educação
de meihor qualidade, a contratacão e a reciciagem perrnanente de
professores e a construcâo de novas escolas, corn o consequente aumento
de vagas, entre outros beneficios.

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

PROPOSTA DE EMENDA A coNsTlTulçAo N O 5/99
DispOe sobre o encaminhamento de mensagens do Governador a

Assembléia Legislativa, alterando o inciso X do art. 90 da ConstituicOo do
Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 0 - 0 inciso X do art. 90 da Constituicäo do Estado de Minas Gerais

passa a vigorar corn a seguinte redacâo:
"Art. 90- ................
X - remeter a Assembléia Legislativa, quando da reunião inaugural da

sessão legisiativa ordinária, mensagem expondo a situaçâo do Estado e
apresentando pianos de governo e, quando da reuniäo de encerramento da
sessäo legisiativa ordinária, mensagem contendo relatório de execução das
acOes governamentais em curso no Estado.".

Art. 20 - Esta emenda a Constituiçâo entra em vigor na data de sua
publicaçâo.

Sala das ReuniOes, de de 1999.
Rérnolo Aloise - Djalma Diniz - Mauro Lobo - AntOnio JUlio - Sebastiâo

Navarro Vieira - Antonio Andrade - Alberto Bejani - Diniz Pinheiro - José
Braga - Elbe Brandáo - João Leite - Ermano Batista - Alvaro AntOnio - Mauri
Torres - Elmo Braz - Marco Regis - Edson Rezende - Sebastião Costa - José
Henrique - Elaine Matozinhos - Paulo Piau - Fábio Avelar - Francisco Rafael -
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Luiz Fernando - Gil Pereira - Márcio Cunha - Jorge Eduardo de Oliveira -
Eduardo Daladier - Wanderley Avila.

Justificacão: PropOe-se a alteraçao do texto constitucional para que as
mensagens governarnentais de que trata a Constituicão do Estado sejarn
efetivamente transformadas em instrurnento de planejamento e de avafiaçâo
de polIticas pUblicas em curso em Minas Gerais. Para tanto, sugere-se o
desmembramento dos assuntos a serem tratados nas mensagens
constitucionairnente determinadas, de forma que a primeira delas, quando da
inauguração da sessäo legislativa, tenha urn enfoque voltado para o
planejamento das açOes para o ano que se inicia. A segunda das mensagens,
por sua vez, viria como urn instrurnento para a cornparaçäo entre as metas
propostas e os objetivos atingidos, de forma a propiciar o melhor
acorn panharnento dos programas e projetos governamentais. Trata-se,
portanto, de urn aprimorarnento nos dispositivos constitucionais que delimitam
a matéria, fato que contribui para o aumento da eficácia nas acOes
adrninistrativas e para a rnaior transparéncia na atuacäo do poder pUblico.

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

PROJETO DE LEI N O 35/99
Declara de utilidade pUblica a Fundaçào PrO-SaUde de Ribeirâo das Neves,

corn sede no MunicIpio de Ribeirão das Neves.
A Assernbiéia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pUblica a Fundacâo PrO-SaUde de

Ribeirâo das Neves, corn sede no MunicIpio de Ribeirâo das Neves.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçâo.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das ReuniOes, de fevereiro de 1999.
Eduardo Brandão
Justificaçâo: Constitulda corn o fito precIpuo de trabalhar pela meihoria das

condiçOes de saUde da populaçâo nevense, a Fundacâo Prô-SaUde de
Ribeirão das Neves é uma entidade de direito privado, sern fins lucrativos,
cuja diretoria não percebe nenhurna remuneração pelo exercIcio de suas
funcOes.

Em pleno e regular funcionarnento ha mais de quatro anos, conforrne
atestado ernitido pela autoridade cornpetente, a referida instituição, desde sua
fundacâo, vem prestando relevantes serviços aquela cornunidade, sendo,
portanto, justa e pertinente a concessão do tItulo declaratório de utilidade
pU blica.

- Publicado, vai o projeto as ComissOes de Justica, para exame prelirninar,
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e de SaCide, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I,
do Regirnento Interno.

PROJ ETO DE LEI N O 36/99
ProIbe o Estado de contratar serviços e obras corn empresas nas condiçães

que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - E vedada ao Poder Executivo, aos Poderes Legislativo e Judiciário,

as autarquias do Estado e ao Tribunal de Contas a contracão de servicos e
obras corn empresas que, na qualidade de empregadoras, tenharn tido
diretores, gerentes ou empregados condenados por crime ou contravenção
concernentes a prática de atos de preconceito de raga, cor, sexo ou religiäo.

Parágrafo Unico - A vedacao de que trata este artigo aplica-se pelo prazo de
dois anos ou da pena privativa de liberdade, a que tiverem sido condenados
quaisquer dos agentes indicados no "caput" deste artigo.

Art. 20 - 0 disposto neste artigo estende-se as sociedade de economia
mista e as empresas ptblicas estaduais.

Art. 30 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicacáo.
Art. 4 0 - Revogam-se as disposicöes em contrário.
Sala das Reuniöes, 24 de fevereiro de 1999.
Newton de Morais
Justificaçâo: Vemos, no mundo de hoje, em todos os rincöes do planeta,

guerras, dissençöes, rivalidades, sempre causadas por crime ou
contravencao relativos a prática de atos de preconceitos de raga, cor, sexo,
religiâo ou nacionalidade.

Somente a existéncia de leis que colbam essas práticas podem, ao longo
do tempo, aliadas a uma educacáo constante, pôr fim a esse lado mesquinho
do ser humano.

Já não e possivel, no limiar do terceiro milênio, que pessoas continuem a
ser "julgadas", por causa de sua cor, religião, preferência sexual,
nacionalidade, etc., e nào como seres humanos iguais a todos os outros.

A aprovaçáo desta lei se configurará mais urn passo a frente na legislacão
brasileira no que se refere a coacáo de tais atos, que violentam a dignidade
humana.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justica e de Direitos Hurnanos
para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102 do Regimento Interno.

PROJ ETO DE LEI N o 37/99
Dispãe sobre a criacâo de cáes no Estado e dá outras providéncias.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o criador de cáo das ragas rotweiller, fila ou pitbull obrigado a

observar as seguintes normas: 	
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- cadastrar o cáo no órgáo competente do executivo, informando:
a) o nome do criador;
b) o endereço do criador;
c) o nome e a idade do cáo.
II - manter o animal em canil segundo as dimensöes e caracterIsticas

definidas pelo Executivo na regulamentacao desta lei.
Parágrafo Unico - 0 Governo do Estado fará convênio corn os rnunicIpios

para viabilizar o disposto nos incisos deste artigo.
Art. 20 - Fica proibida a entrada e circulaçao de cáes das ragas rotweiller,

fila ou pitbull em prOprios püblicos do Estado.
Art. 30 - Fica proibida, no Estado, a adoçâo e procriaçáo de cáes das ragas

referidas nesta lei.
Parágrafo Unico - Para efeito do cumprimento da proibiçáo prevista no

"caput" deste artigo, as cáes em idade de procriaçáo deveráo ser
esteril izados.

Art. 40 - 0 descumprimento do disposto nesta lei implica na aplicaçáo das
seguintes penalidades:

- advertência, na primeira autuaçâo;
- multa de 500 (quinhentas) Unidades Fiscais de Referenda - UFIRs - por

animal, na segunda autuação;
III - multa de 1.000 (mu) Unidades Ficais de Referenda - UFJRs - por animal

e remoçáo do cáo para o canil pUblico, na terceira autuaçâo.
Art. 5 0 - 0 Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de trinta dias, a

partir da data de sua publicaçâo.
Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçâo.
Art. 70 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniöes, 1 1 de fevereiro de 1999.
Rogério Correia
Justificaçáo: Este projeto visa, sobretudo, acabar corn a omissáo por parte

das autoridades competentes diante dos inUmeros ataques de cáes a
homens, mulheres e crianças.

A imprensa vem noticiando, nos ültirnos tempos, vários casos de pessoas
atacadas por cáes das citadas ragas, sendo que a maioria deles termina em
morte. 0 ataque, na maioria das vezes, e feito contra trabalhadores e
crianças vitimas do egoismo e da falta de sensibilidade e responsabilidade
dos criadores desses cáes. Na ãnsia de se protegerem contra a violência,
fruto do desemprego, da crise econômica em que se encontra o Pals, os
criadores acabam gerando verdadeiros monstros que atacam, sem a minimo
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de piedade, suas vItimas. lnfelizmente, o trabaiho incansável da imprensa,
que divulga e condena os ataques, não tern surtido efeito. Em vista disso,
este projeto restringe a criacão desses animals, ja que são urn verdadeiro
atentado contra a vida humana.

Espero dos nobres Deputados desta Casa o apoio a aprovação desta
proposicào, que beneficiará o povo de Minas Gerais.

- Publicado, val o projeto as Cornissöes de Justica e de Direitos Humanos
para parecer, nos termos do art. 188, c/co art. 102, do Regimento Interno.

PROJ ETO DE LEI N O 38/99
Dá a denominacão de Professor Francisco Iglésias ao Anexo da Biblioteca

Pt:jblica Estadual, situado no MunicIplo de Belo Horizonte.
A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - 0 Anexo da Biblioteca Püblica Estadual, situado no MunicIplo de

Belo Horizonte, passa a denominar-se Professor Francisco Iglésias.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 30 - Revogam-se as disposicöes em contrário.
Sala das Reuniães, 24 de fevereiro de 1999.
Amilcar Martins
Justificação: Francisco Iglesias, mineiro de Pirapora, fol Professor Emérito

da Universidade Federal de Minas Gerais e historiador reconhecido em todo o
pals como urna das maiores inteligencias acadêmicas. Representou o Brash
em diversos congressos e fOruns internacionais, destacando-se sua
participação junto a UNESCO, como membro da comissão que escreveu a
histOria universal.

Defensor ardoroso da cultura do povo e do patrimônio histôrico-cultural de
Minas Gerais e crItico feroz dos regimes autoritários, sempre se posicionando
contrariarnente aqueles que atacavam a democracia, deixou como legado
obras de valor inestimável para a comunidade acadêmica e intelectual do
Pals. Ha de se salientar suas publicaçöes sobre a histôria de Minas e do
Brasil, além da grande contribuição para a formacao de vârias geracães de
cientistas, pesquisadores e professores.

Professor Francisco Iglésias, urn dos expoentes do nosso Estado e do Pals,
motivo de orguiho para os seus concidadãos, é merecedor desta homenagem
pOstuma, que definitivamente registrará seu nome na memória de nosso
povo.

- Publicado, vai o projeto a Comissão de Educacão, para deliberaçáo, nos
termos do art. 103, Ill, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
NO 20/99, do Deputado Rogério Correia, em que pede sejam encaminhados
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as Secretarias da Educaçao e de Transportes e Obras Püblicas pedidos de
envio a esta Casa dos termos do convênio e o contrato para execução de
obras nas Escolas Estaduals Ernesto Carneiro Santiago e José Pereira dos
Santos, realizadas em parceria corn a Prefeitura Municipal de Sarzedo.

NO 21/99, do Deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja encaminhado
ao Governador do Estado pedido de envio a esta Casa de relatOrio dos
débitos de todos as municipios do Norte de Minas para corn o Estado,
incluldos as Orgãos da adrninistraçao direta, indireta, autarquias e fundaçoes.
(- Distribujdos a Mesa da Assembléja.)

N o 22/99, do Deputado Marcelo Gonçalves, em que solicita seja
encaminhado ofIclo ao Secretário de Transportes e Obras PUblicas, corn
vistas a que se proceda a recuperação da MG-424 no trecho entre a
entrocamento da MG-10 e a cidade de Pedro Leopoldo. (- A Comissão de
Transpor-te.)

- São também encaminhados a Mesa requerimentos dos Deputados Edson
Rezende e Gil Pereira e autros.

Comunicaçoes
- E também encarninhada a Mesa comunicaçao do Deputado Marcelo

Gonçalves.
Registro de Presença

O Sr. Presidente (Deputado José Braga) - A Presidéncia tern a alegria de
registrar a presença do Deputado Edgar Bueno, Deputado Estadual pelo
Paraná e Lider do Partido Democrata Trabalhista na Assembléia Legislativa
daquele Estado. Ao Deputado Edgar Bueno as nossas boas-vindas,
desejando-Ihe urna feliz estada em nosso Estado, pois sua presença é urna
honra para todos os mineiros.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Carlos Pimenta.
0 Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Deputado José Braga, Sras.

Deputadas, Srs. Deputados, senhoras e senhores que nos visitam, imprensa,
caros colegas, a disputa por espaço politico em favor de determinada regiãa
so tern razão de ser quando se conseguem resultados que tragam beneficios
reals e proporcionern o crescirnento e o desenvolvimento de sua gente.

0 trabalho empreendido para conseguir esses resultados positivos pode ser
rnais ou rnenos diflcil se existe a deterrninação das lideranças poilticas, bern
corno a vocação da regiâo para o progresso.

Minas Gerais é a exernplo major das inümeras diferenças sOcho-econômicas
que existem em seus quatro cantos: urna de suas faces representa a
segunda major economia do Pals, urn Estado ernergente para receber
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investimentos importantes, atrativo para quern tern capital e quer investi-lo
corn a certeza de urn retorno certo e de lucro seguro. Foram anos e mais
anos de planejamento, conquistas que resultaram no aprimoramento de
nossa tecnologia, no preparo de nossa infra-estrutura básica, tornando os
distritos industriais mineiros aptos para receberem as grandes indüstrias.
Muito se investiu no aperfeiçoarnento da mão-de-obra especializada corn a
abertura de cursos profissionalizantes, aprimorando as escolas pUblicas e
capacitando Os flOSSO5 professores. Tudo isso resultou nesta Minas que dá
orgulho, encanta e seduz os que nos visitam.

A outra face do Estado, caros colegas Deputados, tern diferencas
marcantes e é a expressão maxima da falta de interesse daqueles que tern o
poder de decisão. Foram anos e anos de esquecimento, resultando no
complemento do Estado, que são as Gerais. Gerais que não nos envergonha,
pelo contrário, nos traz orgulho e nos cobra uma atuacão rnais determinada
em favor dos menos favorecidos e, principalmente, do Norte de Minas.

0 Norte de Minas e extremamente rico. 0 seu povo é trabalhador,
persistente e jamais deixou de acreditar que é possIvel, senão inverter a
ordern de atendimento, pelo menos equiparar a Minas corn a Gerais.
Enfrentou todos os tipos de desafios sern desãnirno, superando-os urn a urn,
mesmo sabendo que poucos foram os que verdadeiramente se interessararn
em ajudar.

Faco, mais uma vez, este histórico para mostrar a situacão atual do Norte
de Minas, as grandes dificuldades que estarnos enfrentando e,
principalmente, a paralisacao de obras fundamentais que estavam
prograrnadas e sendo realizadas em quase todas as cidades norte-mineiras.

Ern primeiro lugar, quero falar da seGa, nosso principal problema. Muitos
municipios já decretaram estado de ernergéncia, e outros já estão em estado
de calamidade püblica, em virtude da estiagern do ano passado. Foram dez
rneses sem chuva, urn desespero para quase toda a populacão norte-mineira.
Várias cidades não tinham nem mesmo água potável para o abastecimento
humano. Os animais morriam de sede, e as plantacöes torravam sob a
inclernência do forte sol.

Quero abrir urn paréntese para dizer que conseguimos superar todas essas
dificuldades, conseguimos ultrapassar os momentos criticos. Quero falar,
também, a respeito da importância dos ôrgãos governamentais e a
preocupacão pessoal do Governador Eduardo Azeredo corn aquela região,
abrindo frentes produtivas, trazendo socorro, através da COPASA-MG e de
outros Orgãos, principalmente aos municIpios menores, mais pobres e mais
distantes.
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Vieram as cobrancas, e começararn a surgir acOes dos Governos Estadual

e Federal. Na grande maloria das vezes, Srs. Deputados, os resultados
serviam apenas para aliviar o sofrimento do povo norte-rnineiro, sern,
contudo, haver a determinação necessária para corrigir os problemas mais
simples e emergentes. Barragens foram construIdas em caráter ernergencial,
muitas vezes ajudando os municipios, mas, outras vezes, em locais
inadequados, sem apresentar beneficios que justificassem os caros
investimentos, obedecendo, sim, mais a critérios politicos do que técnicos.
Poços artesianos foram perfurados por vários órgãos corno a COPASA-MG, a
CODEVASF, o DNOCS e a FNS. Enfirn, rnuitos órgãos estiveram presentes
sern que, entretanto, houvesse urna interação entre eles.

Muitas vezes, por solicitação de uma autoridade politica, urn desses Orgãos
perfurava urn pogo artesiano em urna comunidade que já tinha sido atendida
corn os rnesrnos objetivos. Como resultado negativo desta bagunça
ernergencial, temos hoje mais de 1.000 pocos artesianos perfurados e sem
equiparnentos. lnimeras barragens que servem a poucas pessoas ou que já
foram condenadas por terem sido construldas sern rnuita qualificacão técnica.

Faço esse pronunciamento para mostrar a necessidade de interação entre
esses Orgãos. Estamos vivendo mornentos irnportantes, cruciais, e esta Casa
parece mais urn caminho de via-sacra de Prefeitos daquela região. Corn
denüncias importantes, dessa natureza, e necessario que o Governo do
Estado e o Governo Federal sentem-se a mesa e procu rem de forma
ordenada, rnadura, eficiente e responsável programar as acöes daqui para a
frente. Não e possIvel observarrnos urna acão para desestruturar o DNOCS.
Urn Orgão que existe ha 40 anos no Norte de Minas, sern que urna voz se
eleve no Congresso Nacional, sem que uma voz dé o seu grito e procure
mostrar a irnportãncia do Orgão para o Norte de Minas e para toda a região,
inclusive para o Jequitinhonha.

A seca, corno já dissemos, é nosso principal probierna e nosso maior
desaflo. Entretanto, temos pela frerite outros problernas crônicos, que ja não
podern esperar pela boa-vontade dos governantes. As nossas estradas, por
exemplo, são essenciais para que a região possa se desenvolver. Mais de 1/3
de nossas cidades não possuern ligação asfáltica. Vivem literalmente isoladas
do progresso e não fazem parte dos pianos ernpresariais e industriais de
investimentos, embora estejarn inseridas na area mineira da SUDENE, corn
direito aos incentivos fiscais do Governo Federal e possuidoras de grandes
potencialidades naturais a serem exploradas. Estas cidades estão
literalmente esquecidas. A BR-135, que liga o Sudeste ao Nordeste brasileiro,
passa pelo vale mais rico do Pals, o vale do São Francisco. São quilôrnetros,
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milhares de quilOmetros de terras férteis, verdadeiro tesouro que Deus nos
deu, nos quais, devido a falta do asfaltarnento de pouco mais de 120km, de
Itacarambi a divisa corn a Bahia, instala-se o contraste, tal a pobreza dos
rnoradores das rnargens do rio da integração nacional. Em qualquer parte do
mundo, esta estrada, este vale e esta gente seriam prioridades absolutas de
Governos inteligentes e bem-intencionados. Temos obras paralisadas em
muitas outras estradas. Na estrada que liga Taiobeiras a São João do
Paraiso, (iltimo reduto da fronteira de Minas corn a Bahia, o serviço de
terraplanagem está praticamente pronto, mas a obra está paralisada. 0
canteiro de obras parece mais urn cemitério de grandes máquinas, sem
nenhuma perspectiva de inicio. Gostaria de citar, ainda, a estrada de Salinas
a AracuaI e Jalba a Matias Cardoso, que hoje é possuidora da segunda etapa
do Projeto Jalba; a estrada que liga a BR-135 a Francisco Dumont, uma
cidade de grande potencial turIstico; a estrada de São João da Ponte a
Varzelãndia, Montalvânia, Grão-Mogot, Botumirirn, Cristália, Itacambira,
Ninheiras, Ponto Chique e São João das Missães e a centenária estrada de
Manga. Todas essas estradas estão a espera, principalmente, de uma acao
governamental, de urn programa minirno de governo, de uma informação
segura para que a população possa saber qual a posicâo do Governo sobre o
asfaltarnento dessas importantes cidades.

Por ültirno, Presidente, e importante dizer da necessidade que temos de
continuar corn projetos especIficos para o Node de Minas e, hoje, para o vale
do Jequitinhonha. 0 Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural
beneficiou mais de 2 mil associaçöes e, em 3 anos, foi responsável pela
energia elétrica de centenas de propriedades rurais e pela recuperação de
milhares de quilôrnetros de estradas. Tarnbém como resultado desse
programa, foram criadas associaçães que tiverarn condiçöes de executar
projetos produtivos: tratores e implernentos agricolas foram adquiridos e
colocados a disposição dos trabalhadores rurais. Enfirn, foram os recursos
mais bern empregados de toda a história deste Estado, como reconhecern o
Banco Mundial e o Banco de Desenvolvimento. 0 programa, hoje, está
paralisado e espera o inIcio de sua segunda etapa, para novamente ser
colocado em prática, beneficiando não sO o Node mas tarnbérn mais de 100
rnunicipios dos vales do Jequitinhonha e do Mucuri.

o Projeto Nordeste, que ja aplicou mais de US$10.000.000,00 na area de
saUde, reformando, arnpliando e construindo hospitais, é outro exernplo de
acào bern-sucedida, que merece o interesse dos que hoje governam.

o PRODETUR, que previa investirnentos superiores a US$100.000.000,00
para estruturar algurnas cidades do Node de Minas que possuern
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potenciatidades turIsticas, não pode cair no esquecirnento.

Citarnos algumas açOes que estavam sendo executadas no Node de Minas
como exemplo do fruto do trabalho desta bancada de Deputados Estaduais,
dos Prefeitos, dos Vereadores e de outras autoridades polIticas que se
uniram na luta pela conquista desse grande espaço. E necessário que os
atuais dirigentes politicos deem as mesmas atencöes para a região, porque
vale a pena investir e lutar para concretizar as acöes já delineadas, uma vez
que os resultados são prornissores e imediatos.

Do Governador Itarnar Franco, esperamos que possa apresentar seu piano
de governo para o Node de Minas. Não nos interessam mais acöes
desordenadas e ineficazes. Pedimos que divida corn os Deputados Estaduais
e Federais e corn as lideranças node-mineiras a responsabilidade de
coordenar o processo, em reuniães abertas a padicipação de todos.

Finalmente, quero fazer urn veemente apelo para que o Governo do Estado
possa ter, o rnais urgente possivel, urn entendimento corn o Governo Federal,
para voltarmos as frentes produtivas. São 43 mil trabalhadores, 43 mil
famIlias que dependem de R$80,00 por mês. Segundo as informaçöes que
tenho, o Governo Federal já depositou sua contrapartida. Dos R$80,00,
R$64,00 cabern ao Governo Federal; R$16,00, por trabathador, cabem ao
Governo do Estado. A pade correspondente ao Governo Federal já está em
conta, pronta para ser repassada aos 43 mil trabalhadores; agora, falta a
contrapadida do Governo do Estado. E acharnos que essa é uma prioridade
nUmero urn; urna prioridade que nunca pode ser esquecida e que merece
uma discussão mais clara e transparente. Fica aqui o meu apeto, em nome
dos Deputados da região, dos Deputados do vale do Jequitinhonha, desta
Casa Legislativa, para que retornemos a coriversa e ao diálogo sobre as
frentes produtivas do Governo Federal e do Governo do Estado. Inclusive,
alguns municIpios já se dispöem a arcar corn a contrapadida que seria
obrigação do Estado; atguns municIpios querem fazer frente a essa
contrapadida. Mas, infelizmente, a responsabilidade é do Governo do Estado,
e não é possivel que Os rnunicIpios cubrarn essa diferenca. Fica aqui o nosso
apelo, em norne do Node de Minas e do vale do Jequitinhonha.

0 Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado João Paulo.
0 Deputado João Paulo - Sr. Presidente, demais membros da Mesa,

colegas Deputados e Deputadas, venho a esta tribuna para anunciar aos
rneus pares e a sociedade mineira, de maneira geral, que apresentei nesta
Casa uma proposta de emenda a Constituição corn vistas a explicitar de
forma rnais objetiva - por que não dizer mais pedagógica? - a liberdade do
culto retigioso garantida e assegurada definitivamente pela Constituiçao
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Federal e pela nossa Constituicào Estadual. Mas não faria isso, nem poderia
faz&-Io sem antes dizer da enorme honra que sinto em poder contracenar
corn as figuras mais ilustres da nossa sociedade presentes, nesta Casa,
aonde fui conduzido pelas mãos de Deus. Nenhuma düvida tenho corn
relaçäo a isso.

Gostaria ainda de registrar que, nesta manhã, fiji eleito Presidente da
Comissâo de Defesa do Consumidor. Essa Comissâo tern uma interaçâo
muito forte corn a sociedade e, neste momento de muita turbuléncia corn
relação a essa matéria, que é urna matéria relativarnente nova no nosso
meio, segurarnente terá urn papel rnuito grande a desempenhar junto a nossa
sociedade. Tenho a certeza de que isso será possivel a partir dos briihantes
nornes que cornpoern essa Comissão e que me fizerarn Presidente esta
rnanhã, sern prejuizo ainda da contribuicâo expressiva que poderá ser
ofertada e, certamente, nâo será sonegada pebos dernais pares nesta Casa.

Pois bern. Retornando ao rnotivo que me conduz a esta tribuna, que é
precisamente anunciar e discorrer a respeito da proposta que apresentei,
gostaria de dizer que, infelizmente, no cenário de liberdade que estamos
gozando em virtude do restabebecimento das liberdades dernocráticas do
Pals, ainda grassarn pebo interior de nosso Estado posturas reacionárias corn
relacäo a liberdade de cuito religioso e cercearnentos intoieráveis a instalacâo
de tern pbs religiosos em rnuitos e muitos municipios.

Caros colegas, essa nâo é urna situacäo nova para mim. Na condição de
advogado, já venho enfrentando, ha muitos anos, essas dificuldades que
tentam se irnpor, e efetivamente se irnpãem, a liberdade do culto religioso
entre nos, como se pretendesse atingir urn padre ou urn pastor, e que a coisa
ficaria cingida a esse universo. Mas não. Quando se cerceia a instaiaçâo de
urn ternpbo corn a liberdade do culto religioso, está-se, antes disso, uitrajando,
ferindo e tentando revogar a Constituicâo Federal e a Constituicao Estadual,
se isso for aqui, em Minas Gerais. Pois bern. Na condicâo de advogado,
sernpre enfrentei essas situacoes. Quando presidi a Cârnara Municipal de
Belo Horizonte, tive também oportunidade de travar contato e estabelecer
uma luta hercülea contra essa postura reacionária. Lernbro-me que foi
elaborada pela administração municipal, em conjunto corn aiguns setores da
nossa sociedade, urna proposta de lei de parcelamento de uso e ocupaçäo do
solo urbano, na qual se estabeleciarn grandes dificuldades para a realizacäo
de culto religioso aqui, em Belo Horizonte. Realizamos audiências externas,
conversamos corn todos os segmentos organizados da sociedade de Belo
Horizonte e, ao firn dessas gestoes, conseguirnos, então, superar as enormes
dificuldades que estavam tentando criar para todos nOs na esteira e na rnalha
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do piano diretor, combinando a reorganizaçâo corn o refazirnento da Lei de
Uso, Parcelamento e Ocupaçâo do Solo em Belo Horizonte.

Vencida essa etapa, tenho a impressäo de que todos os nossos pares se
recordam muito bern de que, em Brasilia, junto ao Congresso Nacional,
trarnitou o Projeto do Código Ambiental, que objetivava aprovar e instituir o
COdigo Ambiental Brasibeiro. Esse projeto foi elaborado pebo Governo Collor e
rernetido ao Congresso Nacional. Pasrnem, rneus colegas! Foi aprovado em
10 e 20 turnos pela Cârnara dos Deputados e tarnbérn pelo Senado. Quando
percebernos a situaçao, estava o projeto nas rnãos do Presidente da
Repübbica, aguardando apenas a sançào. 0 susto foi rnuito grande.
Mobibizamo-nos e reunimos em Brasilia as lideranças mais expressivas do
segmento rebigioso. Recordo-me de que, numa oportunidade, coube-me a
missão pesada de ordenar, estudar e sugerir ao conjunto dos Ilderes
evangéiicos e religiosos - porque tambérn presentes se encontram as
pretensöes da Igreja Católica, de algurna forma representada - os dispositivos
do Código Ambiental que deveriam ser suprimidos, para que esse
instrumento guardasse respeito e reverência a Constituicao. Depois que o fIz,
surpreendi-me, dias depois, quando S. Exa. o Presidente da RepUblica
sancionou o Código Ambiental sem aquebes dispositivos, que feriam e
ultrajavam a prOpria Constituiçäo. Antes de agredir o direito dos religiosos e
antes de ofender quabquer pretensâo particular e de segmentos organizados
religiosos - que efetivarnente estavam sendo feridos -, os dispositivos
afrontavarn a Constituiçao. E S. Exa. o Presidente da Repüblica, bern-
assessorado, dernonstrando efetivo comprornisso no sentido de cumprir e
fazer cumprir a Constituiçao, pois jurou fidelidade a Constituiçao, expurgou e
escoimou do texto do Côdigo Arnbientai os dispositivos que feriam a liberdade
do cuto religioso. Mas ainda carnpeiam pelo interior do nosso Estado leis
antigas e novas de uso e ocupacâo do solo, que cerceiam a liberdade do
cuito rebigioso. lmpedir urn ternpbo religioso de instalar-se em urn deterrninado
lugar de urn circuito urbano de municipio equivale a cobrar de deterrninada
igreja o ISS, o ISQN ou o IPTU. Isso é tao absurdo quanto cobrar imposto da
atividade rebigiosa. Mas isso ainda prevalece, contra a letra expressa da
Constituiçao da Reptibiica e da Constituiçäo Estadual, dal a razào de urn dos
cornpromissos que tenho, nesta Casa, de oferecer para os meus pares o que
ja fiz, ou seja, apresentar essa proposta. Diga-se de passagem, corn alegria
muito grande, ao cobetar as assinaturas necessárias para a sua tramitaçâo,
tive rnais do que assinaturas protocolares, que simplesmente garantern a
tramitacâo da matéria, mas obtive posicães de fundo, no sentido de que estäo
reaimente solidários corn a nossa empreitada, que, certamente, nada mais 6
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do que procurar fazer corn que se cumpra a Coristituicâo Federal e também a
Constituicão Estadual.

o Deputado Adelino de Carvaiho (Em aparte) - Gostaria de parabenizar
lustre Deputado por essa iniciativa e de chamar a atençao desta Casa para a
irnportäncia desse projeto.

Vivemos em urn pals em que, durante anos, a ditadura imperou, inclusive
na area religiosa, e nos, evangelicos, fornos, por diversas vezes,
massacrados e perseguidos. A imprensa era manipulada contra nós, e leis
injustas foram aprovadas para prejudicar aquilo que ha de mais sagrado no
interior do homem: a sua fé, a sua crenca. Senti isso na pete durante anos,
como Ilder de mais de 500 igrejas que sou. Inclusive, em uma determinada
cidade no interior de Minas, cujo nome nào revelarei em respeito a seus
moradores, a Cãmara Municipal, em uma certa legislatura, aprovou, na Lei de
Uso e Ocupaçao de Solo, a proibicáo de instalacäo de templos novos no
centro da cidade. NOs, evangelicos, ate hoje, nâo estamos vivendo a plena
democracia religiosa no Pals, a liberdade de culto, pois usam-se leis
inconstitucionais, que atropelam brutalmente a Constituicâo brasileira, para
impedir o crescimento das igrejas, que crescem mesmo debaixo de
perseguiçöes injustas. Nós, evangélicos, estamos crescidos nâo so em
quantidade, mas também em representatividade em todos os partamentos,
como neste. Hoje o bloco evangélico faz-se presente para defender nào os
evangelicos, mas a justica social, que pregamos dentro das igrejas. E
importante destacar no discurso de V. Exa. o fato de que nós, evangeticos,
desenvolvemos dentro de nossas igrejas urn trabaiho social. Poucas pessoas
já pararam para enxergar a importância da recuperação de drogados, de pais
de familia viciados no átcool e de pessoas que nâo acreditavam na vida e que
renasceram a partir do momento em que entraram dentro de uma igreja
evangélica e conhecerarn o Senhor Jesus. Parabenizo V. Exa. por essa
iniciativa louvável e digo mais: se pudesse dar dois votos, dana, pois eta é
muito importante.

0 Deputado João Paulo* - Muito obrigado, Deputado Adelino de Carvalho. A
solidariedade de V. Exa. e muito importante para que essa matéria prospere e
seja aprovada por este Plenánio. Gostaria de dizer, tambérn, que o que se
propöe näo e uma desregulamentacâo da atividade em absoluto. A atividade
religiosa encontra-se subordinada a observäncia estrita da legislaçâo
ambiental. Se algum impacto de natureza sonora houver, ete deve ser
administrado de alguma maneira. Entretanto, nao se pode tolerar que, em
alguns quadrantes deste Estado, as administracOes municipais continuem a
exigir alvará dos estabelecimentos evangélicos, religiosos e catOlicos e a
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fazer ainda outras tantas exigências, como se adotassem uma postura
chantagista. Tern-se que observar determinados requisitos que sao absurdos.
Gostaria de lembrar que a Constituiçâo brasileira assegura categórica e
definitivamente a liberdade ampla, irrestrita e total do culto religioso. E onde a
Constituiçäo brasileira näo restringe, nào cabe ao legistador ordinário
restringir, mormente quando eta garante a liberdade. Al ele nâo pode
definitivamente tocar. 0 legislador municipal recebeu autoridade e poder para
legislar sobre o ordenamento do solo urbano, definindo e normatizando sua
ocupação e seu uso, entretanto ele nâo poderia mexer corn a atividade
evangélica nesse capItulo.

Nâo poderia cerceá-la nesse capitulo, porque a Constituiçâo somente
outorga poderes ao legislador municipal para proteger os locais onde existem
os templos religiosos e nada mais que isso. Apenas para proteger. Esta
escnito na nossa Constituição. No entanto, vez por outra, encontramos
constitucionatistas que nunca abriram a Constituiçao ou freqüentaram um
curso de Direito e se acham qualificados para dizer que algo e
inconstitucional. Temos venificado que, infelizmente, legislaçoes municipais
equivocadas têm prosperado.

Sr. Presidente, encerrarei em poucos segundos. Muito obrigado. Assim,
legislaçoes municipais tern prosperado a despeito de onientaçöes
equivocadas emanadas de autoridade municipal. Isso nâo pode continuar,
näo deve continuar. Temos de par um fim a esse processo. A maneira mais
correta e mais adequada é aprovando essa proposta de emenda
constitucional. Assim, peco que V. Exas. a apóiem e votem a favor dela. Muito
obrigado.

* - Sem revisão do orador.
o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Bené Guedes.
o Deputado Bené Guedes* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, prezados populares presentes nas gaterias, é uma satisfação
ocupar novamente esta tribuna neste iniclo de legislatura. Nesta
opontunidade, quero desejar aos nossos nobres cotegas que facarn urn
grande tnabalho. Tenho a certeza de que, aqueles que, como eu, tivenam o
pnivileglo de penmanecer nesta Casa juntamente corn os novos Deputados e
Deputadas sornaremos no sentido de continuar honrando e dignificando esta
Casa.

Quero dizen que, pela quanta vez consecutiva, nós, pelo nosso trabalho,
pelo apoio das nossas liderancas politicas, dos nossos amigos, dos nossos
funcionánios, conseguimos voltar, enfrentando uma eleiçäo extremamente
dificil e, por isso mesmo, entendemos que a nossa responsabilidade e ainda
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major.

Hoje, o PDT, particularmente, tern o privilégio de receber o LIder do nosso
partido na Assembléia Legislativa do Paraná, Deputado Edgar Bueno, já
citado pelo nosso Presidente. Para nOs, Deputado, é motivo de honra e
alegria t6-lo aqui conosco.

Temos visto neste inicio de legislatura o acirramento nesta Assembléia das
discussães relativas aos problemas, tanto do Governo anterior quanto do
atual. Temos vsto o acirramento de uma questão que, hoje, preocupa o Brasil
inteiro, que é a questão envolvendo o Presidente da RepUblica, Fernando
Henrique, e o nosso Governador Itamar Franco.

Devo dizer que tive a honra de participar do Governo Eduardo Azeredo
durante dois anos e meio, a frente da Secretaria de Estado de Minas e
Energia. Tenho certeza de que desenvolvernos urn trabaiho que foi apreciado,
que teve repercussao, e, por isso mesmo, devo dizer que estou muito a
vontade para falar da nossa participacão.

Respeito aqueles que por uma via ou outra fazem algumas colocaçoes,
como a feita aqui, ontem, pelo rneu amigo e ilustre colega Deputado Durval
Angelo, que foi repelida em nosso nome pelo ilustre companheiro Deputado
Amilcar Martins. Entendo que o jovem Deputado, que nos conhece ha algum
tempo, que tern entre nós o respeito e o diálogo, evidentemente ha de convir
que exacerbou nas suas colocaçaes. Tenho certeza de que o Deputado
Durval Angelo, hoje refletindo meihor, poderá rever sua posição pelo gesto de
humildade que todos os politicos devem ter, porque isso é compreensivel.
Criticar o Governo é democrático, mas ir além disso seria somente por
intermédio do exercIcio democrático, que é a instalação das CPIs. E todos
nós devemos estar abertos a essa questáo. Digo, por exemplo, no caso da
CEMIG, quando nós, da Bancada do PDT, tivemos dois Secretários, eu e o
Deputado Marcelo Gonçalves, e assinamos essa CPI, porque achamos que
foi democrático, que não se deve temer nada, e que é justo que o Deputado
queira saber como aconteceu, como a coisa foi colocada. E, por isso mesmo,
acho que aI o Deputado Durval Angelo exercitou o seu pleno direito de, como
Deputado, pedir a instalação de uma CPI. Acho que agimos bern.

Vimos agora, recentemente, em São Paulo, e ainda ontem, Boris Casoy
criticar duramente o governo da Prefeitura de São Paulo, quando, no
escândalo da fiscalizaçao, não votaram pela CPI os Vereadores. E o
parlamento mineiro nao pode, de jeito nenhum, deixar de exercitar
democraticamente sua função. Entendo que o Governo Eduardo Azeredo foi
urn governo honesto, ético e trabalhador. Acho que, se houve falhas, foi
porque ele tentou fazer o máximo, e isso não se consegue se não houver
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urna conjuntura favorável. Ern alguns pontos, ele tern consciência plena de
que deixou a desejar e algumas vezes talvez não tenha sido bern informado
politicamente. Em dois setores da maior importãncia, como no caso do
funcionalismo pOblico e no caso da prOpria Policia Militar, a nossa honrada
Policia Militar, acho que o Governador não foi bern informado, faltaram
meihores inforrnaçoes e diálogo e, por isso mesmo, foi sacrificado nas
eleiçoes. Mas, mesmo assirn, teve 45% dos votos mineiros.

Temos aqui os Deputados da nossa região, como o meu colega Secretário
Christiano Canêdo, que muito trabalhou na area da saOde, temos outros
Deputados da Zona da Mata, como o Luiz Fernando, que é tarnbém da Zona
da Mata, Deputados que lutararn muito. E eu, de uma forma muito especial,
corn a minha Leopoldina, que é minha base maior, cidade que hoje tern o
orgulho de ter duas empresas do porte da APA, que foram para 16 corn a
ajuda do Governo. Hoje, se os senhores me pedirem 60 a 100 ernpregos na
area de teste, ha vagas.

Não ha falta de emprego na região, graças a Deus. Estamos transformando
a cidade num novo polo têxtil, com a lnega, com a Apa, corn a Magmar (?). E,
nisso, o nosso Oltimo Governador ajudou. E ajudou na eletrificaçao rural, que
era tao sonhada. Esse é o lado positivo de urn governo que o PDT muito
ajudou. E sO posso dizer que sou muito grato ao Governador Eduardo
Azeredo, a primeira-darna, D. HeloIsa, que rnuito ajudou e participou
ativarnente das questaes sociais. Eu o defenderei sempre aqui nesta
Assembléia.

Born, veio urn novo tempo, e esse novo tempo chama-se Governo Itamar
Franco. Devo dizer que conheço o Governador desde 1969, quando ele era
Prefeito de Juiz de Fora. Em Leopoldina ele abriu, pela prirneira vez, urn
seminário regional dos Prefeitos da Zona da Mata. Naquela oportunidade, ele
já rnanifestava sua liderança. E, daquela época ate agora, desde quando saiu
candidato em 1986, fui urn aliado seu. Quando foi candidato ao Senado,
aconteceu a rnesma coisa. Agora, na Oltirna eleicão, tive a dignidade de dizer
ao grupo do então Governador eleito que tinha urn cornpromisso corn o
Governador Eduardo Azeredo e que devia a ele muitas finezas e a confiança
de ter sido seu Secretário. F o fiz corn a consciência tranquila. Agora sou
othado corn respeito. Não usei duas vias. E agora o rneu partido foi 0 primeiro
partido nesta Casa a ser convidado para apoiar o Governo Itarnar Franco.
Nós o fizernos em beneficio de Minas, e eu, particularmente, em beneficio da
minha região, a Zona da Mata, que foi muito olhada pelo Governador Eduardo
Azeredo, haja vista as empresas que foram para Leopoldina e tarnbérn a
Mercedes, que foi para Juiz de fora. F o Deputado Alberto Bejani, que tern
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urna lideranca muito forte em Juiz de Fora, sabe que isso representa muito
para a Zona da Mata.

Mas volto a dizer que, ao assumirmos esse compromisso, não queremos
dizer que somos fisiologistas. Em poiltica temos de olhar para a frente. A
Bancada do PDT está hoje aqui para ajudar. E nós, Deputado Amilcar
Martins, tambérn queremos o entendimento amplo e irrestrito. Temos visto no
decorrrer destes dias, e a TV Assembléia tem mostrado para todo o Estado, e
a imprensa so fala nisso, o que está acontecendo, mas é hora de se dar um
passo atrás. Acho que o Presidente Fernando Henrique faltou para corn o ex-
Governador Eduardo Azeredo em sua campanha. 0 Presidente teve
solidariedade do Governador durante todo o tempo, mas, apenas uma vez,
em Portugal, disse que estava apolando o Governador Eduardo Azeredo.
Engolirnos muito sapo, rnas ele é o Presidente da Repüblica e foi reeleito pela
maioria dos brasileiros. Agora, corn o advento do novo Governo de Minas, o
Governador Itamar Franco deu urn pontapé, que foi válido e que mostrou a
fragilidade, principalmente, da area econômica do Governo. E al foi a hora do
corre-corre. Caiu ate o Presidente do Banco Central. Entendo que seria hora
também de o Presidente demitir o Ministro Pedro Malan e colocar o Ciro
Gornes, que seria uma ponte perfeita para Minas e o Pals. Seria urna jogada
de rnestre, politicarnente. Mas isso não está ocorrendo e chegamos ate a
apelar para o Cardeal Dorn Serafim, que é urna figura preeminente, uma
pessoa que representa aqui na Terra Aquele que é o nosso Ilder maior: Jesus
Cristo.

Li urn artigo publicado ontem no "Estado de Minas", do Ce!. Marco Antonio,
se não me falha a memória, em que se diz: "Va a reunião, Governador". E é
preciso que ele vá. 0 gesto da hurnildade precisa ser praticado tarnbém aqui
em Minas. Isso nao diminui absolutamente o Governador Itamar Franco. Ele
tern todas as credenclais para chegar aqui e colocar os interesses deste
Estado, o segundo Estado da Federaçao, onde as maiores decisOes tern
sempre repercussão. Vejo urna faixa do lado de fora da Assernbléia, e
podemos ver que é de gente jovem que está apelando. Esta Casa, volto a
dizer, não pode ficar aqui trocando farpas. Os novos Deputados talvez
estejam ficando impressionados, porque o que se procura é atirar no outro.
Acho que não e por al. Corn isso vamos nos desgastar, varnos ficar fazendo
jogo de cena para o püblico, para a televisão. Nesta hora é importante que
tenharnos resultados práticos para obter beneficios. Vou levantar uma
bandeira que não e uma bandeira do Bené Guedes, mas uma bandeira da
Zona da Mata. Vamos trabaihar em cima da Rodovia 267, que liga Leopoldina
a Juiz de Fora, corn 105km. Se você quiser instalar là subsidiárias para não
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transformar Juiz de Fora, meu caro Bejani, em urna nova São Bernardo do
Campo, evidenternente que temos de ter uma terceira via 267. Isso depende
do Governo Federal, depende da Bancada Federal de Minas, depende de
nosso Governador, depende do Diretor-Geral do DNER em Minas, Flávio
Menicucci, e, por isso mesmo, temos de reabrir o diálogo, meus caros
companheiros de luta. Temos muito que fazer nesta Casa.

O Deputado Amilcar Martins (Em aparte)* - Gostaria apenas de
cumprimentá-lo, na sua primeira intervenção nesta Casa, e dizer que tive
irnenso orguiho e privilégio de ter sido seu colega na administração Eduardo
Azeredo, como Secretário de Estado. Esse privilegio se renova agora, sendo
seu colega aqui, na Assembléia Legislativa. Eu, que conheço de perto seu
espIrito ptiblico, sua vontade de ajudar a enfrentar os problernas de Minas,
tenho a certeza de que V. Exa. cumprirá urn papel central no processo de
entrosamento, de entendimento e de união de todos as mineiros pelo bern de
Minas e do Brasil. Quero curnprirnentar V. Exa. por seu pronunciamento. E
chegada a hora do entendimento. Vamos todos juntos, com grandeza e
desprendirnento, procurar a entendirnento e a diálogo pelo bern de Minas e
pelo bern do Brasil. Quero cumprimentá-lo.

O Deputado Bené Guedes * - Muito grato ao ilustre Deputado. Agradeço ao
Sr. Presidente pela concessão desses dois minutos. Fiquei extremamente
honrado corn seu aparte e gostaria de dizer que sou colega de todos, respeito
a todos e quero urn convivia fraternal corn todos. Muito obrigado.

* - Sern revisão do orador.
0 Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Jorge Eduardo de Oliveira.
0 Deputado Jorge Eduardo de Oliveira - Srs. Deputados, Sr. Presidente,

senhores membros da Mesa, a instalaçao da 14a Legislatura da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, em urn momenta de tantos debates de
irnportância para a vida nacional, é urn acontecimento histOrico do qual temos
a honra de participar como representante do povo nesta Casa.

Ocupamos a tribuna nesta tarde para saudar nossos eleitores e agradecer a
0 canfiança depositada neste Deputado. Também, para desejar a todos Os

Deputados uma boa e proflcua legislatura.
C Aos que foram reeleitos, parabéns, e aos novas, que chegarn a esta Casa

imbuidos do nobre propósito de trabalhar pelas regiães que representam, as
nassos curnprimentos e votos de urn born trabaiho.

Envio urn abraco especial aos representantes da minha região, a Sul de
Minas, aos quais convido para formarem uma bancada sul-mineira,
trabalhando unidos pelo desenvolvimento da regiãa.

Tenho certeza de que conseguirernos que a Governo Estadual olhe pelo Sul
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de Minas corn rnaior empenho.
o Brasil atravessa fase inegavelmente dificil, em que Os problemas

econômicos se agregam ao debate politico para gerar crise de natureza
institucional. Mais que a economia debilitada, mais que as divergências
politico-partidárias, o que hoje está em jogo são as próprias instituicöes
democráticas.

o centralismo da União e o enfraquecimento de Estados e rnunicipios são
uma realidade que não mais pode ser aceita pacificamente. Trata-se,
portanto, de uma verdadeira encruzilhada. Para transpô-la, muito está a ser
exigido de todos os brasileiros e, particularmente, de seus representantes no
Poder Legislativo, em que nos incluimos.

E exatamente contra essa situação insustentável que Minas Gerais, mais
uma vez dando exemplo ao Pals, vem levantar a sua voz corn a gesto
destemido do nosso Governador, Dr. Itamar Franco, declarando a moratória,
nosso Estado reafirmando a seu repidio a prepoténcia e a essas politicas
econômicas que, vindas de além fronteira, empobrecem o nosso povo e Ihes
elimina as mais justas expectativas.

E verdade que o nosso Estado está em situação dificil. Não vamos aqul
cornentar as administracães anteriores, que nunca levantararn a voz contra o
centralismo do Governo Federal. 0 que importa é debatermos o momenta
atual, em que o nosso Governador recebeu a Estado corn uma enorme dIvida
econômico-social, tendo como Unica saida optar entre ou deixar o povo
mineira sern pao, sem recurso, ou atrasar a pagamenta do agiata, que tanto
contribuiu para essa situacão falimentar.

Nesse panorama sombrio, apesar de ser parlamentar de todo a Estado,
preocupa-me sobremaneira a região Sul, que representamos e é onde estão
nossas raizes.

0 Sul de Minas tern tudo para ser grande. Trata-se de parte de Minas
Gerais corn enorme potencial econômica e cultural, abrigando grandes
universidades que, de ha muito contribuem efetivamente para a nosso
progresso.

Na agropecuária, associada a agroindUstria, no turismo, na indUstria de
transfarmação, no comércio, em todos as setores a Sul de Minas se destaca.
No entanto, esse desenvolvimento é muito mais fruto da iniciativa privada de
pessoas da região do que do poder püblico, que parece ter-se esquecido
dessa reahidade.

Redimir o Sul de Minas, trazer de volta a comunidade a progresso e a apoio
oficial, eis a nossa meta.

Nesse contexto em que nos esforçamos para vencer a crise, 6 gratificante
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verificar como a nossa imprensa, amadurecida e consciente, vem-se
comportando.

Os que militam na midia, se antes nos ajudavam corn o seu trabaiho de
informar a povo, agora também colaborarn para se encontrar solucoes.

Em especial, gostariamos de conclamar Os caros jornalistas que nos
acompanham no dia-a-dia nesta Casa para que se unam e envidem esforcos
na defesa da terra mineira. Os senhores jornalistas tern em mãos urn
instrumento poderoso, que é a acesso direto a população, e estarnos certos
de que irão sempre us6-lo para não deixar que infarmacoes equivocadas
prejudiquem a Estado e as coestaduanos.

A esta altura do impasse, já se vislumbra a luz no fim do tünel. Minas está
sendo auvida, pracura-se a consenso, entende-se sem ressalvas que a
diábogo é a saida democrática e que a rnanologo so faz obstrul-la.

Para chegarmos a isso, entretanta, vivemos, nas Ultimas sernanas, horas
de tensão e de incerteza, quando se procurau, mesmo, indispor mineiros
contra mineiros e mineiros contra brasileiros, quando a Presidente Fernando
Henrique Cardoso comparou nosso Governador e outros Governadores a
Joaquim Silvério dos Reis, esquecendo-se de que a derrama foi a nosso
primeiro grito para a independéncia. Portanto, ja que a Governo Federal
insiste em fazer camparacöes, para nôs, Itamar Franca está mais para
Tiradentes.

Meus caras calegas parlamentares, aguarda-as nesta Assembléla, nos
próximos quatra anos, urn enorme volume de trabalho a exigir nãa menor
dedicacão de nossa parte.

Para cumprirmos a missão, devemos unir forças, labutar em conjunto, atuar
coma equipe, independentemente de filiaçâo partidária, sernpre visando ao
bem-estar de nossa pava. E isso que espera de nOs esse mesmo povo, corn
o qual não podemos falhar.

Ha poucos dias, na instalacãa da 14a Legislatura, tivemos a privilégia de
ouvir a nosso Presidente, Deputado Anderson Adauto, em brilhante

0 pronunciamenta, no qual enfatizou a gravidade do momenta.
Devemos cumprimentá-lo par suas palavras, que nos deixam a certeza de

que sua gestão será das mais proficuas e deixará marcas profundas e
pasitivas na história do Palácio da Inconfidência.

Alias, fazendo coro cam a mensagem de nasso Presidente, cabe-nos
registrar que a autaritarisma do Presidente Fernando Henrique Cardoso
tornou-se intolerável. Não mais podemos aceitar que Estadas e municIpios -
tal coma aconteceu na época da ditadura mibitar - cantinuem a ser apenados
nesse regime que é urna verdadeira ditadura civil, pautada pela intolerância,
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que prioriza apenas o aspecto econôrnico.

Cabe-nos, então, lembrar as palavras do saudoso Tancredo Neves: "Divida
não se paga corn a miséria e a fome do povo".

Terminamos nossas palavras corn agradecimento sincero a gente mineira
que, corn seu voto, reconduziu-nos a esta Assembléia, em novo mandato.

Estejam certos de que tudo faremos para corresponder a confianca
renovada, e aqui estamos, como antes estávamos, ao seu dispor para
defender e encaminhar suas reivindicacöes justas e seus anseios legitimos.

o Deputado Márcio Cunha (Em aparte) - Nobre Deputado, Dr. Jorge,
gostaria, em meu nome e no do restante da nossa bancada, dos Deputados
César de Mesquita, Antonio Andrade, Anderson Adauto, Antonio JUlio, José
Henrique, Paulo Pettersen e Dimas Rodrigues, cumprimentar V. Exa. neste
momento.

Sr. Deputado, move-me, neste momento, o desejo não so de concordar
corn as palavras de V. Exa., mas ate de homenageá-lo. Embora tenha tido
pouca oportunidade de conviver corn V. Exa., soube apreciar e reconhecer
em sua figura urna grande alma, uma grande pessoa e, sern dUvida alguma,
urn grande representante do Sul de Minas nesta Casa. Receba, portanto, em
meu norne e em nome da nossa bancada, as nossas mais sinceras
congratulacöes pelo trabalho e pela trajetOria politica de V. Exa.

Sr. Deputado, ouvi atentamente o seu discurso e nào poderia, por essas
razöes iniciais, deixar de aparteá-lo, valendo-me, inclusive, do discurso do
Deputado Bené Guedes, que o antecedeu, para dizer que o tratarnento que 0
Presidente Fernando Henrique Cardoso dispensa a Minas Gerais sempre foi
desrespeitoso. As relaçOes do Sr. Presidente corn o ex-Governador Eduardo
Azeredo sempre foram desrespeitosas, e saiba, Sr. Deputado, que não
guardo nenhuma mágoa pessoal além de ser adversário politico do ex-
Governador Eduardo Azeredo. Pelo contrário, ele nasceu em Sete Lagoas, e
eu, em Cachoeira da Prata, cidades prOximas. Mas devo dizer que se 0 ex-
Governador Eduardo Azeredo é urn homem humilde, tambérn o sou. Minha
cidade, inclusive, é muito menor do que a dele. Mas é triste vermos urn
Governador ter que se rebaixar ao Sr. Presidente da forma como o fez
Eduardo Azeredo, constituindo essa atitude urn desrespeito para corn Minas
Gerais.

0 cidadâo Márcio Cunha é urn cidadão que sabe o seu lugar, que tern a
humildade necessária, rnas, corno Deputado, faço valer a minha
indurnentária, faco valer aquilo que o Poder me consagra. E isso,
infelizmente, o Governador Eduardo Azeredo que me desculpe, ele não
soube fazer. As relacOes do Sr. Presidente da RepUblica corn Minas foram
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relaçOes que, sinceramente, a nOs, mineiros, foram extremamente
desrespeitosas. Ele não respeitou a figura do Governador, näo nos respeitou
e da mesma forma age corn o hoje Governador Itamar Franco.

V. Exa. lembrou Tancredo Neves, que ensinou a tantos de nOs, que tanto
lutou para que estivéssemos hoje no estágio democrático em que o nosso
Pals se encontra. Sem dUvida, rnineiros como o Dr. Tancredo, corno
Juscelino e como tantos outros, e nós, junto a eles, nâo deixaremos macular
a imagem de Minas Gerais. Que o Sr. Presidente da RepUblica saiba que
levantarnos a voz de Minas e nao vamos nos subjugar aos ditames dele e do
FMI e que aqui tern gente que sabe a importância do povo mineiro e que não
se sacrificará para dar ao FMI aquilo que está a exigir do Sr. Presidente da
RepUblica, que hoje é urn simples funcionário seu.

Parabéns a V. Exa. pelo conteUdo e pela forma do seu discurso. Muito
obrigado.

o Deputado Jorge Eduardo de Oliveira - Agradeço o aparte do Deputado
Márcio Cunha, dizendo que estou inteiramente de acordo corn as suas
palavras e tarnbém corn as palavras do Deputado Bené Guedes, porque
realmente a situação e constrangedora, nâo sO a partir de hoje, a partir deste
Governo, rnas desde o tempo da administraçao de Eduardo Azeredo. Muito
obrigado, Sr. Deputado; muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisäo do orador.
2 Parte (Ordern do Dia)

1" Fase
Abertura de lnscriçoes

o Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta fase, a Presidência
passa 2a Parte da reunião, corn a P Fase da Ordem do Dia,
compreendendo as cornunicaçães da Presidência e de Deputados e a
apreciaçâo de pareceres e requerirnentos. Estâo abertas as inscriçOes para o
Grande Expediente da prOxima reunião.

Designaçao de Comissöes
o Sr. Presidente - A Presidéncia vai designar Comissão Especial para

Ernitir Parecer sobre os Vetos Totais as Proposiçoes de Lei n°s 13.979, que
autoriza o Poder Executivo a doar ao Municipio de Itamoji o imóvel que
especifica; 13.987, que autoriza o Poder Executivo a doar ao MunicIpio de
Cruzeiro da Fortaleza o imOvel que especifica; 13.988, que autoriza o Poder
Executivo a fazer reverter ao Municipio de Campo Verde o imOvel que
especifica; 13.992, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel que
especifica ao Municipio de Patrocinio; 13.994, que autoriza o Poder Executivo
a doar ao Municlpio de Trés Coraçães o imOvel que especifica; 14.004, que



C
0

E

U,

366
autoriza o Poder Executivo a doar ao MunicIpio de Lajinha a imOvel que
especiflca; 14.006, que autoriza a Poder Executivo a doar a Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Sacramento - a imOvel que
especifica; 14.008, que autoriza a Poder Executivo a fazer reverter ao
MunicIpio de Itamarandiba o imóvel que especifica; 14.023, que autoriza o
Poder Executivo a doar ao MunicIpio de AlvinOpolis a irnOvel que menciona; e
14.029, que autoriza o Poder Executivo a doar a Entidade de Assistência
Social São Judas Tadeu, no MunicIpio de Uberaba, o irnOvel que especifica.
Pelo PSDB: efetivo - Deputado Amilcar Martins; suplente - Deputado Mauro
Lobo; pelo PMDB: efetivo - Deputado José Henrique; supiente - Deputado
Jorge Eduardo de Oliveira; pelo POT: efetivo - Deputado Bené Guedes;
suplente - Deputado Alvaro Antonio; pelo PFL: efetivo - Deputado Paulo Piau;
suplente - Deputado Bilac Pinto; pelo PSD: efetivo - Deputado Dalmo Ribeiro
da Silva; suplente - Deputado Antãnio Genaro. Designo. A Area de Apoio as
ComissOes.

A Presidência vai designar Comissão Especial para Emitir Parecer sobre os
Vetos Totais as ProposicOes de Lei n°s 13.880, que dispOe sobre lançamento
de esgoto e águas residuárias em cursos de água; 13.977, que dispOe sobre
a compra de mobiliário pelos Orgãas e pelas entidades da administração
pUblica estadual; 13.990, que estabelece normas para o abate de animais
destinados ao consumo e dá autras pravidéncias; e 14.009, que cria a
Ouvidoria Ambiental do Estado de Minas Gerais e dá outras providências; e
sobre o Veto Parcial a Prapasiçãa de Lei no 14.063, que dispOe sobre a
polItica estadual de recursos hIdricos e dá autras providéncias. Pelo PSDB:
efetivo - Deputada Fábio Avelar; suplente - Deputada Amilcar Martins; pela
PMDB: efetivo - Deputado Antonio Roberto; suplente - Deputado Dimas
Rodrigues; pelo PDT: efetivo - Deputado Eduardo Daladier; suplente -
Deputada Bené Guedes; pela PL: efetivo - Deputado George Hilton; suplente -
Deputada José Milton; pelo PPB: efetivo - Deputado Elmo Braz; suplente -
Deputado Glycon Terra Pinto. Designo. A Area de Apaio as ComissOes.

Despacho de Requerimentos
0 Sr. Presidente - Requerimenta contido na Mensagem n o 5/99, do

Governador do Estado, em que solicita a retirada de tram itaçaa do Projeta de
Lei no 2.021/98, de sua autoria, que autoriza a cantrataçãa de profissionais
por tempo determinado para fundacOes da area de saUde. 0 prajeta encontra-
se aguardanda distribuicao em camissöes. A Presidência defere a
requerimenta, em conformidade corn a inciso VIII do art. 232 do Regimenta
Interno. Arquive-se a projeta. Arquive-se 0 prajeta.

Requerimento do Deputado Gil Pereira e outros, em que solicitam, na forma
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regimental, a realização de uma reunião especial nesta Casa, em data a ser
aportunamente agendada, corn a finalidade de se homenagear a Senador da
RepUblica José Alencar Gomes da Silva, pelas relevantes trabaihos que vem
realizando em prol do desenvolvimento ecanômico de Minas Gerais,
natadamente do Norte de Minas. A Presidência defere a requerimento, em
conformidade corn o inciso XXI do art. 232 do Regimerito Interno, e
oportunamente fixará a data.

Votação de Requerirnentos
0 Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Edson Rezende, em que

salicita a Mesa que adote as pracedimentas necessários canvocaçâo do
Secretário de Admiriistração, Sr. Sávio Souza Cruz, para prestar
esclarecimentos acerca da politica do atual Governo em relacaa a questão
administrativa estadual e, em particular, sabre a situação do funcionalismo
pUblica.

Questãa de Ordem
o Deputado Marcia Cunha - Sr. Presidente, gastaria que V. Exa., se fosse

passIvel, refizesse a leitura do requerimento, porque não houve uma
corn preensãa de seu tear par parte de alguns Deputados.

o Sr. Presidente - (- Lé:)
- 0 requerimento lido é a publicada anteriarmente.
o Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputada Carlos Pimenta.
o Deputado Carlos Pimenta - Quero, entãa, cumprimentar a Deputado

Edson Rezende, par esse requerimenta, que é extremarnente impartante no
momenta que estamos vivendo.

o Deputada Sávio está, desde a primeira momenta, acupanda a Secretaria
de Administração, e temas canhecimento, através da imprensa, de urna série
de medidas que estão senda tamadas pela Governa do Estada cam relaçãa
ao funcianalisma.

Alérn disso, temas autras indagaçOes a serem feitas. Já estamas sentindo
uma certa insatisfação, par parte do funcianalisma do Estado, cam relaçãa ao
atrasa no pagamenta de seus salárias. Eles querem saber também a respeita
do pagamenta do restante do 13° salário, que não pôde ser pago em sua
tatalidade.

o momenta é extrernamente apartuna, e estamas querendo auvi-to no
Plenárjo, au nas camissOes, e, para sermas caerentes, acha que a local
própria para auvirmos a Secretário de Administraçaa é na Carnissâa de
Administraçãa. Seria urn debate mais informal - e parece que a requerimenta
não especifica a local, se em Plenário au nas comissOes -, e quero ser
coerente prapanda ao Deputada Edson Rezende que fique acertada corn a
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Mesa a convocação do Dr. Sávio pela Comissâo de Administraçâo, para que
possarnos participar desse debate.

Parabéns ao Deputado Edson Rezende, e esperarnos que o Secretário
possa vir o mais urgenternente possIvel discutir corn os Deputados. Indago do
Sr. Presidente se nâo haveria possibilidade de convidarmos Os
representantes dos servidores püblicos para estarem presentes nessa
reuniáo. Acho que urna reuniäo corn o Secretário de Adrninistraçâo se
completaria corn a presença do representante dos servidores estaduais e do
Sindicato dos Servidores PUblicos Estaduais.

o Sr. Presidente (Deputado José Braga) - V. Exa. poderia, entâo,
transformar a sua sugestão ern ernenda.

o Deputado Carlos Pirnenta - Pediria que a assessoria preparasse a
ernenda, para que possarnos apresentá-la, para depois ser votada corn a
presenca dos representantes dos servidores estaduais.

• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Edson Rezende.
• Deputado Edson Rezende - Sou funcionário pUblico estadual ha mais

rnenos 15 anos. Durante todo esse tempo tivernos urn problema rnuito sério,
relativo ao diálogo corn o Governo do Estado, que se negava
terminantemente a dialogar corn os servidores püblicos do Estado. Esse é urn
rnornento importante, porque é necessário discutir corn os servidores do
Estado a real situacâo ern que se encontrarn as financas do Estado e a
questäo administrativa. Nâo se pode rnais terner discutir essas questães,
porque, se não discutirmos, nào poderernos avançar. 0 Estado não poderá
fazer, elaborar, forrnular outras acöes irnportantes, para benefIcio da
sociedade mineira no seu todo.

Para isso é preciso que os funcionários estejarn presentes e discutindo
essas questöes corn o Secretário, que se disponha a isso para que a questao
fique clara. Para que o Estado de Minas Gerais se desenvolva, é necessário
discutir a questão da folha de pagarnento do pessoal. Essa é uma questão
irnportante e que, ao longo dos anos, vem onerando cada vez mais os
Estados brasileiros, principalmente Minas Gerais.

NOs, servidores pUblicos, acornpanharnos passo a passo, tivernos nossas
greves infrutiferas e, neste rnornento, a discussâo deve ser madura do ponto
de vista da adrninistração do pessoal. E, digo mais, é necessário que
discutarnos a questão do servico püblico. 0 servidor tern sido colocado como
origem das rnazelas, dos problemas brasileiros, e isso nâo é verdade. Faço
urna cornparação, Sr. Presidente, Srs. Deputados, corn esta Casa Legislativa,
onde estou chegando e vejo a qualificação dos seus funcionários e a alta
qualidade do trabalho aqui executado. A falta de qualidade do serviço pUblico
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é porque nâo se investe no servidor pUblico nern na sua qualificaçâo nern nos
seus salários. E corno se quer urn born profissional se não se investe no seu
trabal ho?

Sou rnédico ha 21 anos. E sou rnédico do Estado ha 15 anos.
Pois bern, o Estado jarnais investiu ern rninha qualificação profissional. Se

não tivesse investido, ido a congressos e estudado, por outras vias - pelo
consultório particular -, o Estado nào me teria qualificado - corno sou hoje,
graças a Deus, mas, repito, por recursos particulares, e näo pelo Estado.

Entäo, o Estado tern devido e deve ao funcionário püblico, näo sornente
quanto a questäo de seus salários, rnas quanto aos investirnentos ern sua
qualificaçâo. E nesse sentido que venho trazer esse requerimento, em boa
hora e em born rnornento, quando o Secretário também deseja estar presente
para discutir essas questoes. Muito obrigado.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Márcio Cunha.
o Deputado Márcio Cunha - Sr. Presidente, Sr. Secretário, cornpanheiros

Deputados e Deputadas, solicitei que fosse lido na Integra o rec. •rirnento do
nobre Deputado Edson Rezende, exatamente para que a Plenário pudesse
ter total conhecirnento de seu teor. Em conversa corn o próprio Deputado e
corn outros, Sr. Presidente, acharnos que ele é pertinente, já que o Deputado,
conversando corn o Secretário Sávio Souza Cruz, entendeu que o Secretário
tern questöes a serern acresceritadas e informadas aos Deputados. Nesse
sentido, realrnente acharnos que a requerirnento é válido e deve ser
aprovado. E é nesse sentido que encarninho.

O Sr. Presidente - Vern a Mesa emerida ao requerimento do Deputado
Carlos Pimenta, a qua[ recebeu a nümero 1.(- Lê:) "Acrescente-se onde
convier: e, juntarnente corn o Sr. Secretário, sejam ouvidos representantes do
funcionalisrno e entidades sindicais". Em votaçâo, o requerirnento, salvo
ernenda. Os Deputados que o aprovam perrnaneçam como se encontrarn. (-
Pausa) Aprovado.

o Deputado Joäo Leite - Verificaçáo de votaçâo, Sr. Presidente.
Questães de Ordern

O Deputado Durval Angelo - Como ainda nâo se iniciou o processo de
verificaçao, solicito a suspensáo da reuniâo por 2 minutos, para que
possarnos conversar corn o Deputado João Leite sobre a conveniência da
retirada do pedido de verificaçao, porque concordamos plenamente corn a
ernenda apresentada, uma vez que náo ha nenhuma contradiçâo. Ou rnelhor,
a interrupçäo näo é necessária. Apenas faco esse apelo, porque tambérn
vamos aprovar a emenda, já que é correto fazer esse debate.

0 Deputado Joâo Leite - Insisto na solicitaçäo de verificaçâo de votacâo.
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o Sr. Presidente - E regimental. A Presidéncia vai fazer a verificaçâo de

votação por meio do painel eletrônico. Solicito aos Deputados que ocupem
seus lugares.

- Procede-se a verificaçao de votaçâo por meio do painel eletrônico.
o Sr. Presidente - Votararn apenas 21 Deputados. Portanto, näo ha

"quorum" para votaçáo. A Presidência torna sern efeito a votação e, nos
termos do § 6° do art. 249 do Regimento Interno, solicita ao Sr. Secretário que
proceda a charnada para recomposição de 'quorum".

o Sr. Secretário (Deputado Márcio Cunha) - (- Faz a chamada.)
o Sr. Presidente - Responderam a charnada 26 Deputados. Nâo ha

"quorum" para votaçao, mas o ha para a continuaçâo dos trabalhos.
2a Fase

o Sr. Presidente - Persistindo a falta de "quorum" para votação da matéria
destinada 1a Fase, a Presidência passa a 2a Fase da Ordem do Dia, corn a
discussäo da matéria constante na pauta.

3a Parte
o Sr. Presidente - Não havendo matéria a ser apreciada nesta fase, a

Presidéncia passa a 3a Parte da reuniâo, destinada a comunicaçães e a
pronunciarnentos de oradores inscritos.

Leitura de Cornunicaçoes
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário da comunicação

apresentada pelo Deputado Marcelo Gonçalves - falecirnento do Sr. Rubens
Azevedo Carvalho Filho, em Pedro Leopoldo (Ciente. Oficie-se.).

Questão de Ordem
o Deputado Marco Regis - Questâo de ordem, Sr. Presidente. Art. 165.

Considerando que V. Exa, fez a recomposiçâo de "quorum" e que, depois,
diversos Deputados se ausentaram do Plenário, pediria o encerramento da
reunião por falta de "quorum".

o Sr. Presidente - Como ha oradores inscritos, e em respeito ao desejo dos
Deputados de se pronunciarern, faremos uma nova chamada para
recornposiçào de "quorum". Solicito ao Sr. Secretário que proceda a chamada
dos Deputados.

o Sr. Secretário - (- Faz a charnada.)
o Sr. Presidente - Responderam a chamada 17 Deputados. Portanto, nào

ha "quorum" para a continuaçào dos trabalhos.
Encerrarnento

o Sr. Presidente - A Presidéncia encerra a reunião, convocando
Deputados para a reunião de debates de amanhã, dia 26, as 9 horas.
Levanta-se a reuniâo.

F'
371

ATA DA 3a REUNIAO DE DEBATES, EM 26/2/99
Presidéncia do Deputado José Braga

Sumário: Comparecimento - Abertura - 11 Parte: 1a Fase (Expediente): Ata -
2 Fase (Grande Expediente): - Apresentaçao de Proposiçaes: Projetos de Lei
n

o
s 39 e 40/99 - Requerimentos n os 23 e 24/99 - Comunicaçoes:

Comunicaçao do Deputado Wanderley Avila - Oradores Inscritos: Discursos
dos Deputados Miguel Martini, Dalmo Ribeiro Silva, Mauro Lobo, João Leite e
Carlos Pimenta - 2a Parte -Abertura de lnscriçoes - Designação de
Comissães: Comissão Especial para Emitir Parecer sobre os Vetos Opostos
as Proposiçöes de Lei n

o
s 13.927, 13.928, 14.003 e 14.028; Comissâo

Especial para Ernitir Parecer sobre os Vetos Opostos as Proposiçães de Lei
n

o
s 13.930, 13.999, 14.027 e 14.068 ea Proposiçâo de Lei Complementar no

54; Cornissào Especial para Emitir Parecer sobre os Vetos Opostos as
Proposiçoes de Lei n

o
s 13.891, 13.980, 14.000 e 14.060; Comissão Especial

para Emitir Parecer sobre os Vetos Opostos as Proposiçães de Lei nos
13.901, 13.919, 13.991, 14.015 e 14.053; Cornissão Especial para Emitir
Parecer sobre os Vetos Opostos as Proposiçoes de Lei n

o
s 13.995, 13.997,

14.014, 14.026, 14.052 e 14.058 - Leitura de Comunicaçoes - Encerramento.
Comparecirnento

- Corn parecem os Deputados:
José Braga - Gil Pereira - Adelmo Carneiro Leâo - Agostinho PatrUs -

Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alencar da Silveira JUnior - Ambrósio Pinto -
Antonio Andrade - Antonio JUlio - Carlos Pimenta - César de Mesquita -
Christiano Canédo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz -
Eduardo Daladier - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão -
Fábio Avelar - Joâo Leite - Joäo Paulo - Joâo Pinto Ribeiro - José Alves Viana
- José Henrique - Luiz Menezes - Marcio Kangussu - Marco Regis - Mauro
Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - ROmolo Aloise e
Wanderley Avila.

Abertura
o Sr. Presidente (Députado José Braga) - As 9hl5min, a lista de

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

1  Parte
1  Fase (Expediente)

Ata
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- 0 Deputado Gil Pereira, 2°-Secret6rio, procede a leitura da ata da reunião
anterior, que é aprovada sem restriçöes.

2a Fase (Grande Expediente)
Apresentaçâo de Proposiçoes

O Sr. Presidente - Nao havendo correspondência a ser lida, a Mesa passa a
receber proposiçães e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o
Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas a Mesa as seguintes proposiçöes:
PROJ ETO DE LEI N o 39/99

Extingue as regiöes administrativas no Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Ficam extintas as regiöes administrativas no Estado de Minas

Gerais, instituldas pela Lei n o 11.962, de 31 de outubro de 1995.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçöes em contrário, em especial as Leis n°s

11.962, de 31 deoutubrode 1995, e 12.218, de 27 de junho de 1996.
Sala das Reuniöes, de fevereiro de 1999.
Luiz Fernando
Justificação: As regiöes administrativas foram instituldas pela Lei n° 11.962,

de 1995, corn o objetivo de permitir uma "gestão governamental eficiente,
moderna e sinérgica", em face da complexidade fIsica, econômica, social,
cultural e territorial do Estado de Minas Gerais. A medida visava, ainda, a
desconcentração do poder decisório e a descentralizaçao técnico-
administrativa da acão governamental.

Após quatro anos de sua implantaçao, verificou-se a não-concretização
daqueles objetivos.

A divisâo administrativa não logrou compatibilizar a sede implantada corn a
descentralização técnico-administrativa anteriormente existente, por meio das
delegacias de ensino, superintendências regionais da Fazenda, delegacias
regionais de segurança püblica, diretorias regionais da saUde, companhias e
batalhães de poilcia, entre outras. Corn isso, a região administrativa não
conseguiu transformar-se em órgão articulador da ação dos órgãos e das
entidades da adrninistraçâo püblica estadual, conforme pretendia.

0 que ocorreu, de fato, foi a expansâo da rede de Postos de Servicos
Integrados Urbanos - PSIU - a algumas cidades do Estado, o que possibilitou
a população meihores condicães de acesso aos serviços püblicos.

Diante do exposto, não se justifica a existência das 25 regiães
administrativas (implantadas ou näo), cada qual corn estrutura remunerada de
pessoal (25 Coordenadores e 8 servidores de apoio técnico), sobretudo em
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rnomento de reconhecida caréncia de recursos, quando se deve privilegiar
acães que promovam alIvio a insuportável sobrecarga financeira do erário
rnineiro.

- Publicado, vai o projeto as CornissOes de Justica e de Assuntos
Municipais para parecer, nos terrnos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento
lnterno.

PROJETO DE LEI N o 40/99
Autoriza a negociação do valor de parcelas remuneratórias dos servidores a

que se refere a Lei n° 10.470, de 15 de abril de 1991.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica autorizado novo cálculo das parcelas rernuneratórias pagas a

titulo de vantagem pessoal e concedidas em decorrência da aplicacão do art.
1 0 da Lei n° 10.470, de 15 de abril de 19991, que serão recalculadas Segundo
os mesmos Indices e critérios aplicados ate agosto de 1994, sendo deduzido
do valor recalculado o equivalente a majoraçäo efetivamente ocorrida no
vencimento básico dos servidores.

§ 10 - Aplica-se o disposto neste artigo ao servidor que, em juIzo, renunciar
expressamente ao direito sobre que se funda a acão ajuizada e àquele que
renunciar ao direito de, no futuro, ajuizar acöes sob o mesmo fundamento.

§ 20 - 0 disposto no "caput" deste artigo não será aplicado retroativamente,
produzindo efeitos para os servidores a partir da data da assinatura do
acordo.

§ 30 - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar
remuneração superior a definida em lei para o cargo de Secretário Adjunto de
Estado.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogarn-se as disposiçôes em contrário.
Sala das Reuniöes, 25 de fevereiro de 1999.
José Alves Viana
Justificação: 0 presente projeto de lei, entre outros preceitos de alta

relevãncia, inclul o que possibilita a recuperaçäo do poder aquisitivo dos ex-
funcionários da nossa querida e saudosa MinasCaixa, autorizando a
negociação das parcelas remuneratôrias dos servidores concedidas em
decorrência da aplicaçao do art. 1 1 da Lei n° 10.470, de 15/4/91.

Os referidos servidores estão sendo muito prejudicados por decreto do
Executivo. Esta Casa Legislativa, por rneio da Lei n° 11.816, de 26/1/95,
garantiu o pagamento das vantagens perdidas, mas ela não vern sendo
cumprida pelo Executivo. Em virtude disso, eles entraram corn acão na justica
em defesa de seus direitos.
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Assim sendo, é dever desta Casa procurar melos para defender os

interesses dos servidores e pôr fim as demandas judiciais, sanando em
definitivo as pendências existentes e corrigindo as injusticas pratcadas ate
agora.

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

REQUERIMENTOS
N O 23/99, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja consignado nos

anais da Casa voto de congratulaçöes corn o Deputado Federal Ronaldo
Vasconcellos, pela passagern do Dia do Turismo. (- A Comissão de Turismo.)

N O 24/99, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja transcrito nos
anais da Casa o artigo "Seu Ferreira e o Novo Brash", publicado no jornal
"Foiha de S. Paulo" de 16/2199. (- A Mesa da Assembléia.)

Comunicacöes
- E também encaminhada a Mesa comunicacão do Deputado Wanderley

Avila.
Oradores I nscritos

• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Miguel Martini.
• Deputado Miguel Martini* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, queremos,

neste momento, trazer a este Plenário a informação de que, conforme
anunciamos na quarta-feira próxima passada, foi inaugurada, em Brasilia, a
sede própria da União Nacional dos Legislativos Estaduais - UNALE -' que se
encontra na SGAS902. 0 local é muito agradável e está preparado para dar
todo o suporte de que o parlamentar das Assembléias Legislativas necessita
na Capital do Pais.

Corn essa iniciativa, foi corrigida urna deficiência. Os Chefes dos Poderes
Executivos dos Estados da União ja contam, ha tempos, corn urn escritório de
representacáo em Brasilia, ou seja, tern quern cuide de seus interesses e lhes
dê suporte. Agora, ternos o rnesmo para os chefes dos Poderes Legislativos.
Quando qualquer Presidente de Assernbléia do Pals for a Brasilia, terá não
sornente urn local agradável e aconchegante para se instalar, mas também
suporte técnico, incluindo computador, "fax", secretária, enfirn, toda a
assistência de que necessitar.

Todas essas facilidades estarão, evidenternente, da rnesma forma,
disponIveis aos parlarnentares de cada Estado. Assim, se desejarern uma
audiência corn urn Ministro ou corn representantes de qualquer órgão do
Governo Federal, terão todo o apoio necessário. Ate reservas de passagens
.éreas e de hotéis serâo providenciadas dali.
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Estiveram presentes a inauguracão da sede os Deputados Estaduals
Anderson Adauto, Presidente desta Casa, Antonio Andrade e Márcio
Kangussu e os Federals Rorneu Queiroz, José Militâo, Gilmar Machado,
Osmânio Pereira, reeleito no ano passado, e o Presidente do PT. Enfim, foi
urna festa muito bonita e agradável, durante a qual inauguramos a galeria dos
ex-Presidentes de Assembléias Estaduais. Para a alegria de Minas Gerais,
foram homenageados Os Deputados Agostinho Patrüs e Romeu Queiroz.

o telefone da entidade está a disposiçâo dos senhores, e o nUmero é 323-
7215. Essa estrutura que foi rnontada para o Legislativo, tenho certeza, nos
será muito titil. Além de tudo o que já disse, a UNALE estará participando, por
decisão da diretoria, da teleconferência que vai acontecer em nosso Estado
no dia 15 de marco, na Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

Em suma, a UNALE apoiará toda e qualquer iniciativa de urn aliado ou
aliada nossa.

Outra noticia é que fol confirrnada a realização da Conferência Nacional das
Assembléias Legislativas. Os Estados da Bahia e de Pernambuco já se
oferecerarn para acolher os Deputados do Brasil nesse encontro nacional,
que, em geral, é muito prestigiado.

Este ano, varnos debater a necessidade do novo pacto federativo para o
Brasil. Diversas entidades internacionais e palestradores do mais alto nivel do
Pais estarão presentes. Que os senhores, então, já cornecern a se
prograrnar. A data prevista, em principlo, seria de 20 a 22 de maio deste ano.

Tao logo tenharnos a confirrnação da data e do local, possivelmente sera
em Recife, informaremos aos senhores.

Outro assunto que me traz aqui e a reuniâo que se realizará hoje em
Brasilia, entre Governadores e o Presidente da RepUblica. Estarão presentes
os Governadores dos 26 Estados, Minas Gerais nào cornparecerá. Perguritel-
me o que poderia sair de born dessa reuniâo. Não seria apenas urna reuniâo
de "rnise-en-scène", ou seja, para dar entrevistas e tirar fotos.

o que esse Presidente pode oferecer aos Governadores? Urn Presidente
que deixou a dIvida interna passar da rnarca dos R$400.000.000.000,00, urn
Presidente que deixou nossa divida externa ultrapassar a rnarca dos
U$150.000.000.000,00.

O que esse Presidente pode oferecer? Urn Presidente sern prestigio, urn
Pais corn a inflação retornando a niveis preocupantes. Urn Pais caminhando
para urna recessâo sem precedentes, corn taxas de juros elevadissimas e
reservas cambiais praticamente no limite rninirno. Como o critério de Iiquidez
internacional prevê que os recursos que väo entrar ja estão computados, na
realidade não temos U$35.000.000.000,00 de reservas internacionaiS.
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o que Os Estados podem esperar? Conforme o que se diz, talvez se a Lei

Kandir fosse extinta ou modificada, melhoraria urn pouco para alguns
Estados. Muitos Estados não tern repercussâo negativa corn a Lei Kandir.
Para Minas Gerais seria extremamente interessante que isso acontecesse.

o alongamento da divida dos Estados nâo é mais possivet. Enfim, o que
esperar de urna reunião como essa? Faço essas reflexöes, para que cada urn
de nós tome consciência do papel que devemos desempenhar e a sociedade
espera que desempenhemos neste momento. A concentracao de poder no
Governo central e ate mesmo a concentracão do poder legiferante do
Congresso Nacional levou o Pals a este caos. Então, nào podemos mais
conviver, aceitar pacificamente esse tipo de relacionamento.

Corn a reforma constitucional de 1988, as Assemblélas Legislativas
perderam quase totalrnente a capacidade de legislar. Os senhores podem
verificar, através das leis que votamos na legislatura passada, que, em sua
grande maioria, as rnais importantes foram de iniciativa do Governador. Os
Deputados Estaduais apresentararn leis que não são as mais irnportantes. Ou
e competência da Cãmara Federal, ou é competência da Câmara Municipal,
ou do Poder Executivo, e nás, parlamentares estaduais, serlamos meros
despachantes de luxo?

Estarnos falando de uma reforma constitucional que deveria ter acontecido
ha quatro anos, rnas, pela concentracâo do poder nas mãos do Presidente da
Repüblica, que é urn imperador, que é urn ditador e nâo a queira, não
aconteceu. E o Congresso Nacional, fragilizado que está, porque já se torna
urgente essa reforma politico-partidária, aceitou pacificamente. Acho
engraçado quando o Governo Federal diz que os Governadores precisam
fazer o dever de casa. Que dever de casa, Presidente?

Nós deixarnos que esse Governo - ou desgoverno - fizesse o que quisesse
e levasse os nossos Estados e o nosso Pals a urna situacão para a qual
diftcilrnente vamos encontrar salda. 0 que precisamos fazer, analisando essa
falha que nOs, da classe politica, corneternos? Mobilizar-nos para buscar uma
alternativa.

O Deputado Márcio Kangussu (Em aparte)* - Em prirneiro lugar, gostaria de
parabenizar o nobre Deputado pela inauguracão da sede da UNALE, da qual
tive a honra de participar, e ressaltar a enorrne lideranca que Minas Gerais
tern sobre os outros Estados. E isso foi demonstrado corn a sua forte
presenca na Presidência na UNALE.

Quero também meditar sobre as suas colocaçoes a respeito do quadro
politico atual, ern que o Presidente da RepUblica está centralizando o poder,
centrizando os mandos e o destino da Nacão, sem ouvir a sociedade. Se
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isso é verdade, devernos perceber, também, que é preciso ampliar o diálogo,
é preciso sentar a mesa. E temos que lamentar profundamente que o
Governador Itamar Franco näo esteja presente hoje a reunião dos
Governadores, porque ele, corn a sua autoridade de ex-Presidente da
Repüblica, teria rnuito a contribuir, defendendo as suas teses, fazendo as
suas crlticas e mostrando, inclusive ao Sr. Presidente, que outros rumos
precisam ser tornados. Se isso não foi feito, tenho certeza de que a UNALE
tern propostas concretas para responder aos anseios da sociedade, que se
concentram principalrnente nos parlamentos estaduais. Por essa razão, quero
parabenizá-lo, sobretudo pela sua forte liderança e pelas propostas da
UNALE para que possarnos sair desse terrIvel quadro que a Naçào enfrenta.

O Deputado Miguel Martini* - Muito obrigado, Deputado Marcia Kangussu.
Devo dizer que, no rnomento em que as administradores pUblicos se fecham
para a diálogo, as soluçães são as piores possIveis. 0 minimo que se espera
dos homens pUblicos e que eles saibam dialogar, que saibam superar as
diferenças pessoais, que saibam passar por cirna de rnágoas pessoais, que
pensem verdadeiramente no povo que estão representando e cujo destino
tern a responsabilidade de conduzir.

Concordo corn V. Exa., Deputado Márcio Kangussu. Acho que, se tenho
posição contrária, devo discutir, debater, devo ir para a confronto, se for o
caso, rnas a confronto das idéias, do diálogo, da discussão. Não dá para eu
me considerar a dono da verdade e querer que todos se dobrem diante de
mim.

O Deputado João Leite (Em aparte) - Agradeço-lhe a aparte, Deputado
Miguel Martini. Sinto nãa ter podido acompanhar a inauguração da sede da
UNALE em Brasilia. Tive a oportunidade de acompanhá-lo desde a retomada
da UNALE e tenho a testemunhar que V. Exa. é o principal articulador e
construtor dessa nova união dos Legislativos em nosso Pals, feita a partir de
muito diálogo. Tive a oportunidade, tambérn, de acompanhar as diversas
reuniöes preparatórias para que tivéssemos, hoje, essa forte instituicão que
representa as Deputados Estaduals em nivel nacional. Agora, caroando esse
trabalho de V. Exa., temos a inauguracâa da nossa sede em Brasilia, que vai
permitir que as Deputados que constanternente têm de ir a Brasilia participar
de diversas reuniöes - como é a meu caso, que sempre tenho de estar nos
encontros sobre direitos humanos pramovidos pela Cãrnara - tenham urn
lugar para se encontrar.

Quero parabenizá-lo, Deputado Miguel Martini, pela construção da UNALE,
por seu trabalho e por sua liderança frente a essa instituição e a outras
Deputados, em nivel nacional, a que muito honra a Assembléia Legislativa de
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Minas. Par issa, quera parabenizá-lo par mais essa vitória, que é a vitória de
tadas nOs. Muito abrigada.

o Deputada Miguel Martini* - Obrigada, Deputada Jaão Leite. V. Exa.
também participau em várias mamentas: aqui, em Sãa Paula, no Rio de
Janeiro, no Rio Grande do Sul e em Belém do Pará. Quantas lutas foram
travadas ate chegarmas aqul!

Para acrescentar, gastaria de dizer a V. Exa. que dispamas, na sede da
UNALE, de urn auditOria para cerca de 50 pessaas. Qualquer Deputada
Estadual poderá usa-la.

Presidente, pediria a V. Exa. que tivesse urn pauquinha de paciência,
parque eu gastaria de conceder urn aparte aa Deputada Mauro Lobo. Antes,
parém, gastaria de dizer que a rnaiar vitOria que canseguimas antem, e issa
está praticamente aficializado, é que a UNALE cantará, a partir de agora, cam
urna frente parlarnentar, no Cangressa Nacianal, em defesa dos interesses
dos Estadas. Essa frente está senda canstitulda e será campasta de,
aproximadamente, 60 Deputadas Federals. Isso é extremamente impartante
para nós. Oferecemas urn jantar a esses Deputadas, e eles se calocaram a
disposicâa para encarninhar nassas reivindicacoes. Partanta, muitas delas já
estãa senda encaminhadas. Na sernana que vem, au na autra,
passivelmente, estarei junta cam essa camissãa, que está senda canstitulda
pela Presidente Michel Terner, para definir uma pauta de nassa interesse no
Cangressa Nacional. Sãa madificacoes extremamente necessárias para que
nôs, Deputadas Estaduais, acupernas a espaca que nos é devida.

* - Sem revisâa do aradar.
o Sr. Presidente - Cam a palavra, a Deputada Dalma Ribeira da Silva.
o Deputada Dalma Ribeira Silva - Sr. Presidente, Srs. Deputadas, mem bras

da irnprensa, antes do rneu pranunciamenta, gastaria de fazer cara cam as
demais calegas, pela justa hamenagern que vem senda prestada, nesta
sessâa, aa Presidente da UNALE, Deputada Miguel Martini. Admira a
Deputada de langa data. Mesma nãa senda Deputada já acampanhava, de
lange, a seu trabalho em defesa dos interesses do pava mineira. Agora, esse
Deputada, através da UNALE, vem dar essa representatividade täa
importante. Faca minhas as palavras de Marcia Kangussu e Jaãa Leite, e
peca a Deus que a nabre Deputada Miguel Martini continue senda a nassa
parta-vaz, a nassa interlocutor, a representante do pava rnineira junta a
UNALE. Receba S. Exa. as nassas cumprimentas.

Sr. Presidente, Srs. Deputadas, muita embara, através de requerimenta de
minha autaria, ja tenha registrada nos anais desta Casa a falecimenta de D.
Cybele Piita Coelho, viUva do ex-Gavernadar Levinda Ozanan Coelho,
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gastaria, nesta manhã de sexta-feira, cam a perrnissãa de tadas, de trazer,
aflcialmente, aa canhecimenta de tadas a sua vida coma espasa do
Gavernadar, coma ex-Presidente do SERVAS, que tanta fez par Minas
Gerais. Como amigo pessaal da farnIlia do ex-Gavernadar Ozanan Coelho,
nào paderia me furtar, aa subir a esta tribuna, de falar, em rápidas pinceladas,
sabre a desaparecimenta de D. Cybele. Nascida em Sapé de Ubá, haje
Guidaval, aas 19/10/23, faleceu aas 29 de janeira próxima passada, aqui, em
Bela Horizonte.

Filha do Dr. Teófila Mareira Pinta, médica hurnanitário, ex-Prefeita de Ubá e
Diretar do Hospital Saa Vicente de Paula, ünica na regiãa a sua épaca,
aprendeu em sua casa, desde ceda, a ser zelasa cam as desvalidas, as
daentes e as indigentes que pracuravam seu pal em busca de auxIlia.

Muita amigo do Dr. Levinda Eduardo Coelho, autra ubaense de valor,
também medico e grande politico, Dr. TeOfila casau suas duas fllhas, Cybele
e Teamar, corn as irmâos Ozanan e Eduardo Coelho, a que ampliau e
solidificau a profunda amizade entre suas farnIlias.

Familias de alta estirpe e grandes tradicães de Minas Gerais, uniram-se em
prol do bern-estar dos mineiros. Dr. Levinda Coelho fai Deputada Federal e
Senador da RepUblica. Seu fllha, Ozanan, esposo de D. Cybele, fai advagada,
Prarnatar de Justica, Prefeita de Ubá, Deputada Estadual, Deputada Federal,
Vice-Governadar e Governadar de nassa Estada.

Deixa D. Cybele cinca fllhas: Isaura Maria Coelho Santos, Cybele de
Lourdes Pinto Coelho, Levindo Eduardo Coelho Neto, Saula Levinda Coelho e
MarIlia Pinto Coelho, e muitos netas. Eram seus irmãas Tearnar Pinta Coelho
e Teáfilo Lima Pinto, também ja falecidas, Celia Mareira Pinto e Antonio
Geralda Pinta, este Ultimo nossa incansável assessor de Plenária nesta Casa,
ha 41 anas, onde presta relevantes serviços.

Par que homenagear D. Cybele? Alérn de ser mulher do nasso ex-
Gavernadar Ozanan Coelho, era ela uma figura exemplar, exemplo de muiher
e mae, uma cidadä vigarasa e humanitária.

Tado a sofrimento que presenciau desde nova maldau seu caráter e sua
alma, de forma a torná-la a mulher batalhadara em pral do bem-estar
daqueles que nada au pouca passuiam. Sua marte causou grande camoçãa
em Ubá, ande fai velada na Prefeitura Municipal, tenda recebida a ültima
gesta de carinha e apreça do pava que muita amou e a quem dedicou sua
vida.

Demonstrou ter luz própria, quandc primeira-dama do Estado e Presidente
do SERVAS.

Dr. Ozanan Coelho assumiu a Gaverna quanda da renUncia do Dr.
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Aureliano Chaves, entâo Governador do Estado, candidato a Vice-Presidente
da RepUblica, e enfrentou, em seus nove meses de governo, duras
adversidades. Minas Gerais sofreu as piores enchentes, que a deixararn corn
inürneros desabrigados.

Foi nessa hora difIcil que D. Cybele rnostrou seu valor: acompanhou corn
carinho e dedicaçâo as providências que seu marido coordenou corn a
Comisso de Defesa Civil, horas a fib, dias incontáveis e noites indorrnidas.
Seu objetivo era urn so: trazer àquela populaçào desabrigada e desassistida
urn pouco de alento e de conforto, tentando rninimizar as conseqüências
drásticas das chuvas que castigavam o Estado.

Por essas razOes, pelo seu caráter firme e forte, mulher de valor que foi D.
Cybele Pinto Coelho, trago hoje, corn pesar, a notIcia oficial de seu
falecirnento aos rnineiros e apresento-Ihe estas homenagens pósturnas.

Desejo ressaltar que toda Minas Gerais se associa a estas homenagens e
em especial a rninha querida Ouro Fino, onde D. Cybele possula urn largo
cIrculo de arnizades. D. Cybele, em diversas oportunidades, visitou a cidade
em companhia de seu marido Ozanan Coelho, conquistando todos pela sua
sirnpatia pessoal e sirnplicidade.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, espero que todos comigo se irrnanern para
levar a famIlia enlutada a nossa gratidào e a reconhecirnento de todo o povo
mineiro por sua inteira dedicaçâo ao nosso bem-estar e a nosso pesar em
perdê-la para o Criador, que a levou de volta para si. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Mauro Lobo.
• Deputado Mauro Lobo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, estamos aqui,

neste momento, para cumprirnentar o nosso prezado colega Miguel Martini,
que vem demonstrar par que esta Casa e tida como a Assernbléia Legislativa
mais bern estruturada do Pals. Ele está honrando esse conceito na medida
em que consegue atualizar a UNALE, preparando-a para que seja o ponto de
encontro de todas as Assembléias Legislativas, a firn de que as Deputados
Estaduais tenham condiçaes de contribuir para o desenvolvirnento do Poder
Legislativo e dos Estados.

Portanto, Deputado Miguel Martini, aceite os nossas cumprirnentos por essa
iniciativa. V. Exa. citou a sua preocupaçâo corn a pacto federativo, tema que
ira provocar grande discussão. Isso é tatalmente opartuno e necessário. Hoje,
coma V. Exa. rnuito bern disse, sabemos das limitag6es de nossas
Assembléias em termos de legislaçao. 0 que podemos fazer realmente para
mudar essa situação? Qual é a autonornia de urna Assembléia Legislativa?
Não podernos ser apenas urn Poder secundário, subsidiário do Congresso
Nacional ou do Poder Executivo.
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Corn essa iniciativa de valorização da UNALE, V.Exa. está, antes de rnais

nada, valorizando as Legislativos Estaduais. Assim, estará contribuindo para
a fortalecirnento dessa instituicäo em nosso Pals, instituição que é a local de
negociaçào, que sabe auvir, perceber e analisar as reivindicaçoes do nosso
povo. Além disso, essa iniciativa valoriza a autanamia do Poder Legislativo, a
qual, recenternente, foi arranhada aqui em Minas Gerais. Precisamos lutar
para recuperar a prestlgio do Legislativo, prestlgio que a prOpria sociedade
está a nos exigir, para que haja equillbrio e harmonia entre Os Poderes.

V. Exa. sabe rnuito bern que esta Casa, pela sua forrnaçâo, é realmente a
Casa rnais representativa de nosso povo e, por isso, deve ser o local de
negociaçao. Hoje, diante da atual situação, nâo podernos ter aquele
posicionarnenta precanceituoso ou ate maniqueista de achar que a
Governador é a bern ou a rnal, dependendo da posicãa, ou de achar que a
Presidente e o bern ou a mal, dependendo da pasicâo. Isso nâo e a que a
sociedade espera de nOs. E necessário que tenhamos candiçöes de dialagar.
Nào podernos nos arnesquinhar neste rnarnento. 0 Legislativa tern de ter sua
posiçäo firme, tern de ser a instituicäo que abre carninhos para que Minas
Gerais deixe de ser o Estado do futuro. Precisamos que Minas Gerais e a
Brasil desenvolvarn-se rnais, para que não tenharnos que sacrificar rnais uma
geração.

Assim, Deputado Miguel Martini, essa sua iniciativa merece todo a nosso
apaia e reconhecirnento, e desejarnos que a UNALE realmente continue
nessa trajetOria, a trajetOria da uniäo, a trajetOria da valorizaçäo do Poder
Legislativo. Parabéns a V. Exa.

0 Deputada Miguel Martini (Em aparte)* - Gostaria, prirneiramente, de
agradecer as referências de V. Exa. Concordo e gostaria de destacar alguns
pantos. A Assernbléia de Minas Gerais foi violentamente agredida por ocasiäo
da eleicão da Mesa Diretora. E inconcebivel, inaceitável que no sisterna que
estarnos vivendo em nosso Pals, num regime dernocrático - e nOs querernos
fortalecer a dernocracia cada vez rnais -, que urn Governador, Chefe do Poder
Executivo, ou seja, de outra Poder, publique urna nata dizenda quem ele
aceita, e quern nâo aceita na Mesa Diretora desta Casa.

Senti-me profundarnente agredida enquanta parte deste parlarnento, e acho
que esta Casa nâo pode ser urn prepasta do Poder Executivo. Ela tern sua

U, rnissão constitucional de legislar e de fiscalizar, de ser a representante do
povo mineiro, dos 16, quase 17 rnilhOes de mineiros, e não pademos aceitar
que a Poder Executivo, ou qualquer outro Poder, venha fazer de nOs rneros
defensores de seus interesses particulares ou do própria Poder.

Ternos a rnissâo aqui, corno Deputadas Estaduais, e enquanto rnernbros
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deste Poder, de manter a nossa absoluta e total autonomia.
E esse o papel da UNALE. E estarnos nos aprirnorando corn esse objetivo.

SO para que os senhores tenharn uma idéla, ern breve, terernos certamente a
liberaçâo de recurso para promovermos a capacitaçao profissional de todo o
corpo técnico das Assembléias Legislativas deste Pals.

E o que queremos corn isso? Capacitar o nosso técnico para que ele dé o
meihor suporte para que o parlarnentar desempenhe bern seu papel. E é
preciso discutir também corn os parlamentares qua] é, de fato, o papel de urn
Deputado Estadual, que nao é eleito para fazer assistencialismo, que não é
eleito para atender questOes individuals e rnenores, mas, pelo contrário, é
eleito para gastar seu tempo discutindo questöes rnaiores, buscando
interesses rnaiores do Estado. Não aceitamos e não concordamos corn a
idéia de que o parlamentar dé rnenor importância ao parlamento, a tribuna, ao
diálogo. Parlarnentar é para "parlar". Façamos, então, isso. Que o Deputado
realmente se ernpenhe nas comissöes temáticas. Al ele estará curnprindo sua
tunção constitucional. Não podemos abrir mao da capacidade fiscalizadora
deste Poder, que ate este momento não é das meihores. A nossa Casa
Legislativa em Minas Gerais é uma das melhores, e p0550 dizer porque
conheco outras Assernbléias. Posso dizer, corn seguranca, que ern termos de
capacitaçâo profissional, técnica e dos avancos que temos aqui, somos urna
das melhores Assembléias Legislativas deste Pals. A nossa capacidade
legislativa ou legiferante é extraordinária, mas nossa capacidade fiscalizadora
ainda não o é. E sabernos da deficiência que temos neste sistema, através do
Tribunal de Contas. Cada urn de nôs deve se converter verdadeirarnente nurn
fiscal, num fiscalizador, e nâo deixar apenas para ler os relatOrios
apresentados pelo Tribunal de Contas. Ternos de fazer urna diferenca entre
legislar e auditar.

A fiscalizaçao e o acompanhamento fIsico "in loco" das obras, dos
acontecirnentos do Poder Executivo. Se for o caso, poderemos pedir urna
auditoria ao Tribunal de Contas. Assirn, não poderemos abrir mao desse
nosso papel, e acho que, a medida que cada urn de nOs, parlarnentares
começar a perceber o seu papel, fortalecendo o Poder Legislativo, corn o
fortalecirnento deste Poder, certamente ganhara toda a sociedade. Muito
obrigado.

0 Deputado Mauro Lobo* - Para finalizar, Deputado Miguel Martini,
chamaria a atenção para o fato de que nessa situação atual do Pals, estarnos
vendo a dificuldade de terrnos árbitros, de termos negociadores, de termos
pessoas ou instituicöes que possarn aparar essas arestas, enfim, criar
condiçöes para que os representantes do Executivo Federal, nosso
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Presidente e o Governador do Estado, possam ter urn diálogo maior. E isso
que a sociedade está esperando. Al, acho que se abre uma ampla avenida
para a atuacao da UNALE. A UNALE, a medida que ela for representativa dos
parlamentos estaduais, sern dUvida nenhurna será a iristituiçao mais
adequada ou apropriada para exercer esse papel. Papel de aglutinar, de
esclarecer, enfim, de facilitar o entendirnento que tanto estamos precisando
hoje. Não podemos rnais, por questoes pessoais, fugir a responsabilidade que
a sociedade está a nos cobrar. E o desemprego, a falta de desenvolvimento
econOmico, a falta de perspectiva. São rnilhöes de jovens sem perspectiva.
Isso tudo é papel nosso, papel de suavizar, de encontrar uma solucão.
Portanto, Deputado Miguel Martini, parabéns pelo seu trabalho. A UNALE
valorizada é a valorizacao dos parlamentos estaduais.

0 Deputado João Paulo (Em aparte) - Nobre Deputado Mauro Lobo,
gostaria, primeirarnente, de curnprimentar V. Exa. pela oportunidade do tema
trazido ao debate. A questão da relacao dos Estados membros corn o poder
central, de fato, ficou muito complicada, notadamente depois dessa ültima
eleição, quando se verificou que ao longo de alguns anos a concentraçao de
recursos financeiros na mao do Governo Federal é rnuito grande e que a
distribuiçao não tern sido feita de acordo corn a necessidade dos Estados
membros que compöem a União. Essa discussão é importante, essa relação
dos Estados corn a União é rnuito importante.

Fala-se muito na rediscussäo do pacto federativo. Ate prefiro dizer, da
discussão dos Estados confederados com a União, rnas gostaria, corn
hurnildade, de fazer uma observação tarnbém relacionada a uma questao
levantada por V. Exa, mais especificamente dirigida ao episOdio da eleição da
nova Mesa Diretora da Assembléia. Não tenho procuraçao do Governo do
Estado nem da Mesa Diretora e, de resto, o meu partido também nào está
conternplado, nào tern assento na Mesa, mas a observaçao que tenho feito
ao longo dos anos é que é legitimo ao Poder Executivo exercitar os seus
interesses, os seus direitos dentro do parlamento. lsso tern sido feito,
invariavelmente, em todos os governos. Não percebo sequer urn governo, urn
Governador, urn Presidente da Repüblica que ao longo da história não tenha
exercitado suas preferências dentro do parlamento. Inclusive, eu diria que
principalmente quando da constituiçao das respectivas Mesas Diretoras. Acho
que questionar esse processo é corno questionar a eleiçäo que nos conduziu
a esse parlamento. Tambérn nOs exercitarnos junto a nosso eleitorado o
direito sagrado de pedir o voto. Assirn, gostaria de deixar registrada esta
posiçao, devido isencão que tenho para fazer isso, para que possamos
refletir corn mais esse dado nessa equacão. Muito obrigado.
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o Deputado Mauro Lobo - Deputado João Paulo, apesar de não concordar
corn sua ponderação, aceito-a corn humildade. E notãria a interferência do
Poder Executivo na escolha das Mesas das Assembléias e do Congresso.
Mas essa interferência nunca foi feita corn tanta abertura, pressão e
forrnalismo. Não considero natural a intervenção do Governo atual nern a de
outros Governos, em outros Estados. Isso faz corn que, as vezes, o
Legislativo fique atrelado ao Poder Executivo. Quando tecemos criticas, tanto
ao Presidente da Repüblica quanto ao Governo do Estado, nâo devemos
esquecer que muitas de suas açöes são possIveis porque houve o apoio do
parlamento. 0 mesmo parlamentar que critica faz parte de uma Casa que
permitiu que essa situacâo ocorresse. Volta a afirmar que a rnedida que
tivermos mais independéncia e rnais autonornia serviremos rnelhor a
sociedade. Temos de questionar, mas tambérn devemos nos lembrar de que
se existem leis como a Kandir, que tira recursos dos Estados, é porque foram
aprovadas no Congresso. Em primeiro lugar, temos de fazer urn "mea culpa",
para que possamos ter a legitimidade de apolar ou de questionar as açöes do
Governo. 0 grande debate que vem sendo travado na UNALE, sobre a
missão do Poder Legislativo no Pals e em nosso Estado, pode ajudar. Muito
obrigado.

* - Sern revisão do orador.
o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado João Leite.
o Deputado João Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, é corn alegria que

estamos aqui, nesta manhã, debatendo assuntos tao importantes. E tarnbérn
urn prazer termos ouvido as noticias sobre a UNALE, trazidas pelo Deputado
Miguel Martini, sobre a valorização do Legislativo Estadual, sobre a busca de
uma maior abertura na competência de legislar do Deputado Estadual, já que
algumas limitaçães na cornpetência de legislar dos Deputados Estaduais nos
são incorn preens lveis. Estarnos praticamente irnpedidos de legislar sobre a
trânsito de Minas Gerais, não da Federaçao. Várias rodovias federals cortam
nosso Estado, algurnas das quais encontrarn-se em situacão caOtica. A cada
feriado prolongado, várias famIlias mineiras perdem a vida em trechos já
conhecidos de algumas estradas, que cantinuam da rnesma maneira. E a
Assembléia Legislativa nâo pode atuar frente a inoperância do DINER no
Estado de Minas Gerais. Seguindo pela BR-040 em direção ao Rio de
Janeiro, conhecemos as lugares onde acontecerão acidentes. Urn deles é a
"curva do sabão". Quando criança, ja ouvia falar sobre acidentes no antigo
Viaduto das Almas, construido em curva, no final de uma descida. Ha anos
fala-se na duplicaçao desse viaduto, hoje chamado Vila Rica, que, no entanto,
permanece inalterado. A BR-262, ate Monlevade, representa urn risco para as
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farnilias que viajam em férias. A competéncia do Deputado Estadual tern de
ser estendida, uma vez que somos nôs que acompanharnos as dificuldades
existentes em nosso Estado. Parabenizamos o Deputado Miguel Martini, por
sua atuacão a frente da UNALE, buscando calocar a legislador estadual no
lugar que lhe cabe, exatarnente coma a sociedade espera.

Ratificando a que alguns Deputados já disseram em defesa da autonomia
da Assembléia Legislativa, faco, nesta manhã, corn muita tristeza, uma
denüncia de agressão feita recentemente a esta Casa.

Disse bern o Deputado Mauro Lobo que a que aconteceu nâo fai apenas
uma articulaçao de bastidores, mas uma articulaçao de nota oficial, lida pela
candidato do Governador ltamar Franco. Ele se prestou a ler a nota oficial,
invadindo a cornpetência da Assembléia Legislativa, dizendo que, na visão do
Governador do Estado, Os Deputadas que representam outros partidos eleitos
pela populaçao de Minas Gerais tern que ser alijados. Ora, este é urn Poder
independente. Não pade jarnais ser submisso.

Estamos acompanhando vários exemplos disso. Ha dois dias, a Deputado
Márcio Kangussu ocupou a tribuna para denunciar a retenção das verbas do
SOMMA. 0 Deputado Fábio Avelar é conhecedor da questão do meio
ambiente, e todos nOs sabemos coma são irnportantes as cantratas do
SOMMA, pois se destinarn a area de saneamento básico, que é tao
importante para a saüde do povo de Minas Gerais.

Estamos vendo, agora, a Governador mandando que se faca a revisão da
situaçao dos municipios. Está perfeito. Mas a trabalho do Legislativo,
independente e alertador, não pode sofrer influências externas que impecam
que suas atividades se deem corn liberdade e norrnalidade e que inibam as
Deputados de ocupar a tribuna para expor a sociedade a real situacão do
Estado.

o Deputado Marcia Kangussu (Em aparte)* - Aproveito a oportunidade para
manifestar rninha admiraçao par V. Exa., que é urn parlamentar carreta, ética
e que, agora, assume a pasiçãa segura de fazer cantrapanto a situaçaa que
estarnas vivendo. V. Exa. não a faz corn gestas piratécnicas, mas cam
praposicães firrnes e seguras. Issa dá tranquilidade aos Deputados novatas e
rnostra que vamas ter bans rnornentas neste parlarnenta.

Gostaria, ainda, de render minha hamenagern aa Deputado Carlos Pimenta,
que, nos primeiros dias da nova legislatura, cam firrneza, tern mastrada a
norte aos novas Deputadas, assim coma a LIder do meu partido, Deputada
Hely TarquInio.

0 Projeta SOMMA, coma tadas sabem, fai criada em 1993, par uma lei
desta Assembléia. Naquela acasião, urna cláusula estabelecia que Os juras
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seriam de 12% mais o IGPM, e o prazo, de ate 12 anos. Mas as coisas
mudararn muito de 1993 para 1999. A situação dos municipios piorou, e não
foi pouco. E preciso, então, que essa cláusula seja revista, passando os juros
para 7,5% e a prazo para ate 30 arios. Isso, que a Governo do Estado acha
que é ruim para ele, é born para as rnunicipios.

A proposta de alteracão, em forma de projeta, fol encaminhada a esta Casa
e nela ja está tramitando. Peco âqueles que defendem a autonomia dos
municipios e corn eles tern relacão estreita que apOiem rneu prajeto. Além do
mais, sugiro aos Deputados João Leite e Carlos Pimenta que criemos urn
mecanismo para que seja votada, a mais rápido possIvel, essa alteracão na
el.

Faco, por fim, coro corn V. Exa. e corn a Deputado Miguel Martini quanta a
agressão que este parlarnenta sofreu quando da eleicão da sua Mesa. Vejo
coma confortadora a vinda da UNALE a esta Casa para pratestar contra isso.
Muito obrigado.

o Deputado João Leite - Parabenizo a Deputado Marcia Kangussu por já
demonstrar ser urn parlarnentar atento as questaes do Estado. Quem ganha
corn issa é a população de Minas Gerais.

o Deputado Miguel Martini (Em aparte)* - Primeirarnente, rendo elogios a V.
Exa. pelo seu posicionamento e pela forma como defende as interesses do
Estado, a que nao e novidade para nós que ja a conhecemos desde a
legislatura anterior. Campetência é urn traco de seu caráter.

o Deputada Mauro Lobo diz que devemas fazer, enquanto Poder, a "mea
culpa". Coricordo corn ele e faca urna ressalva, chamando a atencàa desta
Casa para a péssirna relacâo entre a Poder Legislativa e a Governo anterior.
Se esta Casa näo tivesse agido da maneira corno aglu, rnuitas coisas teriam
sido evitadas.

A independência deste Poder e de cada parlamentar é desejável e
fundamental. Cito apenas dois casos: urn é o que V. Exa. acabou de citar, do
Deputada Marcia Kangussu, que levantou a questao. Haje, a jamal já naticia
que foram suspensas as açães que retinham os recursos dos rnunicIpias e
que a Governadar vai reestudar essa questãa.

o Deputado Sebastião Navarro Vieira ocupou a tribuna e denunciou a
descurnprimento da Constituiçãa do Estado e de uma ernenda de nossa
autaria, corn a designacãa dos Presidentes de fundacães e autarquias.
Devido a denüncia, a Govemnador reviu essa posicâo e fez a publicacão em
cantrária. Para ajudarmos a Governador Itamar Franco, a Governo de Minas
Gerais, precisarnos de autonornia, de independência e, acima de tudo, de ter
personalidade para elogiar quando estiver certo, mas criticar quando estiver
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errado, porque esse é a nosso papel. Muito obrigado.

0 Deputado João Paulo (Em aparte) - Obrigado, Deputado Joâo Leite.
Gostaria de registrar a grande alegria de ombrear corn V. Exa. neste
parlamenta e dizer que esse companheirismo é fator de edificaçâo para a
rneu mandata.

Nobre Deputado, a questianamento que V. Exa. faz relativamente a falta de
campetência do Deputado Estadual para legislar sobre matéria de trânsito e
de graride irnportância.

Ha pouco tempo, assinei urn artigo questionando a legitimidade da autuaçâo
do pedestre que foi cansagrada pelo atual Codigo de Tránsito Brasileiro. Acho
issa de uma estupidez incarnum, porque nos grandes centros, a cidadão, ao
transitar pelas ruas, não tern espaço nas calçadas, que estâo ocupadas par
bancas de revistas, cabines de telefone e pelas tradicionais carnelôs,
vendedores ambulantes, fruto da exclusão social. Corn issa, a pedestre é
obrigada a disputar espaço corn a autamóvel no leito da rua. Se ele for
atropelado, ainda corre a risca de ser rnultada, porque estava atravessando
fora da faixa.

lsso virau piada de humor negro. 0 pedestre nãa tern espaço na calçada,
que seria a seu local natural de trãnsito. Os grandes centras, as megalópales
não permitem que esse espaça seja destinado aos pedestres, eles tern de
disputar esse espaço nas ruas. E as Deputadas Federais instituirarn urna
multa contra as pedestres que atravessarem fora da faixa. Quero fazer alguns
pronunciarnentas e salicitar que sejam encaminhadas ao Cangresso Nacional
algurnas rnacöes e adverténcias, porque percebo que estãa partinda de 16
certas coisas que nos atingem em cheio, e ficamas de braços cruzados,
indefesas.

Airida ha pauco discuti corn a Deputada Miguel Martini a questäa da
fidelidade partidária, que é uma "saia justa", urna carnisa-de-força que pode
nos prender, e não pademas fazer nada. Quero convidar as calegas a refietir
sabre issa.

Gastaria de insistir numa tese que nãa é rninha, é fruto de mera
constatação que faca desse pracessa eleitaral havido na Assembléia.
Navamente insista, nàa tenho pracuraçãa do Gavernador nem da Mesa
Diretora, mas quero dizer a seguinte: coma passa acusar urn Deputado eleito
cam essa quantidade de votas, urn Deputada bern preparada, urn calega
rneu, de ter perdida a independência, de ter alienado essa independéncia ao
Palácio logo no primeimo dia e votado contra a sua cansciência, contra a sua
canvicçãa e contra a que seria ideal para esta Casa? Coma passo fazer uma
acusaçâo a urn colega? Sinceramente, nern a panderação que foi feita ainda
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ha pouco - de que o Governo divulgou uma nota vetando eventualmente
alguns nomes - me autoriza concordar corn a acusacão que irnplicitamente se
faz a urn colega, de haver alienado a sua independéncia e a sua consciêricia
polItica.

Gostaria de deixar novamente registrada essa posição, que não é minha, é
uma constatacão evidente e fácil sobre os fatos que ocorreram. Muito
obrigado, nobre Deputado.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado João Leite.
o Deputado João Leite - Agradeco a contribuicao do Deputado João Paulo

e concordo corn ele. E necessário que se estenda essa competência do
Deputado Estadual. Vendo aqul a Deputado Fábio Avelar, lernbro-me da
questao dos rios que passarn por Minas Gerais. Por exernplo, é o legislador
federal que pode legislar sobre o rio São Francisco, já que é urn rio nacional.
Essa é uma questão muito importante e rnerece ser tratada profundarnente.

Corn relação a questão da Mesa, tenho muito carinho pelo Deputado João
Paulo, que foi meu Presidente na Cãmara Municipal de Belo Horizonte, e me
lembro, como se fosse hoje, de sua eleição. Não houve nada do que ocorreu
aqui na Assembléia. Ninguém "entregou marmita" para Os flOVOS Vereadores,
ninguém vela fora da cabine de votacão e colocou dentro da urna, nurn acinte
a transparência, ao Poder Legislativo. Lembro-me da epoca em que joguei em
Portugal, e, quando urn time jogava muita mal, no outro dia, as rnanchetes
nos jarnais eram assim: "Uma tarde para se esquecer". Aquele foi urn dia para
se esquecer na Assembléia Legislativa de Minas Gerais. 0 que vimos - e foi
denunciado pelo Deputado Rêrnolo Aloise ao microfone e está na ata da
eleição da Mesa da Assembléia - foi urn acinte e uma incoeréncia. Em
momenta algum vi V. Exa. ler nota oficial do Prefeito a época, nem de
ninguérn. V. Exa. fez a seu trabalho, corno grande articulador que é, e foi
eleito dernocraticamente.

Entãa, não tern de ser aceito a que foi feito pela Governador Itamar Franco,
isto e, alijar do processo Deputadas que foram eleitos pela população de
Minas Gerais, influindo neste Poder, que é aberto, ligada ao pava. 0 pava de
Minas Gerais é a ünico a que podernos permitir que tenha oportunidade de
acesso a este Poder.

Mas quero continuar e peco ao Presidente que nos dê oportunidade apenas
de concluir. Vejo aqui a Deputado Agostinho Patriis, e ternas de elogiá-lo. Ele
foi a primeira Presidente da UNALE e rnuito contribulu para a construção da
instituição.

Mas eu queria falar dessa incoeréncia, de a todo a rnomento a Executivo
ditar para a Assembléia Legislativa a que tern de ser feito aqui. 0 Executivo
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quer darninar a Comissão de Fiscalização Financeira da Assembléla.
Estarnos acampanhanda, perplexos, no Plenário da Assernbléia, a enxurrada
de requerimentas e sabemos que issa fol urn acerta feito no Palácio da
Liberdade para que venham todos as Secretários aqui a Assembléia
Legislativa dizer para as Deputados a que ocorreu no Governo passado.

Se houve caisas erradas no Governo passada, elas tern de ser
esclarecidas. 0 Tribunal de Contas do Estado está al, e a Assembléia
Legislativa tern de estar atenta. Mas queremos saber qua] é a praposta deste
Governo e a que vai ser feito. E isso que estarnos esperanda, e também urna
discussão a respeita de autras incoerências, corno urn cantrata sem licitação.
Em outra oportunidade acuparei esta tribuna para dizer das incoeréncias em
relação aos direitos hurnanos deste Governo que está agora em Minas
Gerais. Muito abrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisãa do arador.
o Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Carlos Pimenta.
o Deputado Carlos Pimenta* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, eu nãa tinha a pretensãa de participar desta reuniãa de debates
hoje, mas, antem a tarde, recebi, em meu gabinete, a visita de uma camissão
de funcionarios apasentadas e pensianistas que recebem pela IPSEMG, que
vieram externar sua preacupaçãa cam relaçãa a essa instituicãa. Acredito que
essa visita ao meu gabinete se deu par eu ter sida urn dos Deputados que
participaram, na legislatura passada, de uma CPI para analisar a IPSEMG no
Estado de Minas Gerais. Essa Comissão foi campasta par mim, pelo
Deputado Sebastião Costa e pela Deputado Gilmar Machado. Tivemos a
opartunidade de conhecer as institutos de previdëncia da malaria dos Estados
brasileiras. Fornos a São Paulo, ao Parana, a Santa Catarina e ao Rio Grande
do Sul, e a resultado do trabaiho culminou na elabaraçaa de dais prajetas
impartantes: as Projetos de Lei n°s 1.699 e 1.701/98.

o primeiro tratava do repasse dos recursos arrecadados pelo IPSEMG para
a prápria instituiçãa. Era uma reivindicaçãa importante do furicionalismo, de
longa data, e retirava as recursos do IPSEMG do caixa Unico do Estado. Esse
prajeta foi amplamente debatido e discutida cam as Orgãas sindicais
representantes do funcionalisma, cam as funcionarios do IPSEMG e cam
técnicos. Foi uma exaustiva discussão nesta Casa durante mais de seis
meses.

0 Projeto de Lei no 1.701/98 criava a conseiho deliberativo do IPSEMG,
corn a participaçãa dos funcionários. Esses projetos foram apresentadas e
tiveram uma tramitação, ate certa panto, tumultuada. Houve discussão ampla,
ate que foram votados em 10 e 2° turnas. Ocorre que, no dia 26 de janeira, a
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Governador Itamar Franco vetou os dois projetos, jogando por terra tudo
aqullo que fizemos: a pretensäo do funcionahsmo e dos Orgâos sindicais. Eles
estão vetados, e esses vetos serão motivo de uma discussâo nesta Casa que
deve ter inIcio na semana que vem, passando pelo crivo dos Deputados, para
que possamos analisar se iremos acatar ou derrubar os vetos do Governador.

Quero dizer a esses funcionários, mais de 30, que me procuraram ontern no
gabinete - aposentados, pensionistas e viüvas, aflitos corn a possibilidade de
que venha a acontecer o caos no IPSEMG - que faremos todo o possivel para
que esses dois projetos prevaleçam. E fundamental que os recursos do
IPSEMG sejam diferenciados, separados do caixa ünico do Estado.

Alias, essa sempre foi uma proposta de campanha por parte do então
candidato Itamar Franco. Nào é possIvel que, de urn [ado, a gente tenha
esperança de que finalmente o IPSEMG possa caminhar corn suas próprias
pernas e, de outro, observemos que esse trabalho exaustivo, sério, correto e
importante tenha fim corn a votação dos Srs. Deputados.

A Deputada Elbe Brando (Em aparte)* - Em primeiro lugar, gostaria de
parabenizar V. Exa. por resgatar o pedido de formaçâo de uma Comissão
Especial para analisar a seca do Norte de Minas. Ontem, no debate, quando
estavam presentes o Deputado José Braga, o Deputado Gil Pereira e eu,
coloquei que todos nos, da baricada norte-mineira, fomos da base de apoio
ao Governo Eduardo Azeredo e conseguimos alguns avanços, ou seja, o
inicio dos projetos estruturantes para a soluçäo da seca. Clamamos ainda, na
oportunidade, para que o Presidente em exercIcio, Deputado José Braga,
constituisse, corn a maior rapidez possIvel, essa comissão solicitada pelo
Deputado Carlos Pirnenta. Ouvimos, ainda, os depoimentos do Presidente da
AMANS e do Prefeito Jairo Athayde. Sentimos que se faz necessária a
decretaçao, por parte do Governo do Estado, do estado de emergência para o
Norte de Minas, ate para que tenhamos em mâos urn instrumento que foi
solicitado por mim, ou seja, que o Governo de Minas fosse parceiro da nossa
bancada no sentido de buscar os recursos e as medidas riecessárias junto ao
Governo Federal. Isso precisa ser feito de forma articulada, assumindo a
nossa posicão de Oposiçâo, mas reconhecendo Itamar Franco como
Governador leg Itimo de Minas e dos mineiros.

Solicitamos, então, ao nosso Presidente, Deputado José Braga, que agilize,
reivindique e assuma a lideranca da bancada do Node de Minas no que se
refere a questao da seca, porque as pessoas já comecam a ficar sem tomar
banho, a usar águas de cacimbas para consumo. Entendemos que, se a
discussâo do Governador corn o Governo Federal é importante, a questão do
Node de Minas 6 importantIssima, 6 urgente e 6 "para ontem".
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Agradeço-lhe, Deputado Carlos Pimenta, o aparte.
o Deputado Márcio Kangussu (Em aparte)* - As colocaçoes feitas pela

Deputada Elbe Brandâo também sâo legitimas e verdadeiras para 0 Vale do
Jequitinhonha. Entäo, Sr. Presidente, é importante que essa comissâo seja
composta rapidamente, para que tenhamos conhecimento, "in loco", de todas
as mazelas, cobrando do Governo do Estado acöes que possam minimizar
essa situacão deprimente do Node e do Vale do Jequitinhonha,
principalmente do Jequitinhonha.

o Deputado Carlos Pimenta* - Agradeço a participacâo do Deputado Márcio
Kangussu, mas, para encerrar essa questão do IPSEMG, quero dizer que a
Comissão Especial destinada a analisar o veto do Governador ja foi
constituida. Vamos, Sr. Presidente, promover uma reuniäo de debates corn os
funcionários, corn as pessoas interessadas na pujanca, na reestrututaçào do
IPSEMG, antes da deliberaçào do Plenario. Talvez os companheiros que
estão chegando agora nào tenharn tido oportunidade de acompanhar o que
estava acontecendo dentro do IPSEMG. Pela primeira vez, em mais de 90
anos, o IPSEMG não pagou o 130 salário aos seus funcionários. Pela primeira
vez, o Hospital Israel Pinheiro, que é urn modelo de hospital, sofre ameaças
de ter setores essenciais paralisados.

Então, temos uma responsabilidade muito grande. A comissão tern que
discutir corn o funcionalismo e corn os Orgàos sindicais. Vi uma entrevista de
urn sindicalista representante dos funcionários dizendo que o Governo se
reuniu corn eles para explicar Os motivos do veto, prometendo que mandaria
outro projeto a esta Casa estabelecendo que os recursos não teriarn caixa
ünico. Ora, se já temos urn projeto aprovado e vetado, está em nossas maos
a análise criteriosa desses vetos, o que tinha o Governo de chegar perto dos
siridicatos e dizer: eu you vetar, mas podern ficar tranquilos que you mandar
outro projeto para a Assembléia? Os sindicalistas deram essas entrevistas na
imprensa mineira, dizendo que confiavam no Governo.

Eles têm que confiar no concreto, tern que confiar no projeto que já foi
aprovado.

Quando entrei nessa comissäo, näo foi para brincar. Perdi o meu tempo
fazendo viagens, visitando outros institutos, procurando me aperfeiçoar,
fazendo uma análise criteriosa para apresentar o melhor projeto para Minas
Gerais.

Gostaria de fazer urn aleda, Sr. Presidente, e dizer que as Comissöes
Parlarnentares de lnquérito muitas vezes nâo dão em nada por culpa nossa,
por fraqueza dos Deputados, por falta de prosseguimento das acoes que são
solicitadas ao Ministério Püblico, a justica, a prOpria Casa e ao Governo do
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Estado. E essa CPI do IPSEMG é uma questao fechada. Quero ver se o PT
terá coragem de aprovar o veto do Governador. Faco esse desafio. E pena
que agora não haja nenhum membro do PT aqui. Faço esse apelo em forma
de desafio porque eles foram os que mais lutaram, Os que mais bateram
nessa tecla. Queremos que as galerias desta Casa estejam superlotadas
porque é urn projeto que interessa ao funcionário püblico do Estado de Minas
Gerais.

Para concluir, Sr. Presidente, quero dizer a Deputada Elbe Brandäo e ao
Deputado Márcio Kangussu que a Câmara Municipal de Montes Claros estará
promovendo hoje urna importante reunião para analisar a seca verde na
região. Seca verde parece ate uma incoerência. E que corn essa chuvinha a
vegetaçao está verde, mas os efeitos da seca já estão estabelecidos, o êxodo
e muito grande, a fome e muito grande, a sede é muito grande, a falta das
cestas básicas e a falta das frentes estâo 16 para todo mundo ver, e isso já foi
tema de urna discussão nossa. Como dizia ao Presidente, Deputado José
Braga, e uma pena que a Comissão Especial ainda náo tenha sido
constitu Ida, porque gostarlamos que esta Casa se fizesse representar hoje
em Montes Claros. Estarão Ia representantes do Ministério da Agricultura, da
CODEVASF, do DNOCS, da SUDENE. Faço ate urn convite ao Márcio para ir
a Montes Claros para que possamos fazer urna discussão mais profunda. So
quern conhece a regiâo, quern andou naquelas localidades mais longinquas
pode sentir realrnente na pele os efeitos dessa seca, que é terrivel e que está
tirando a esperança e o sossego daquela gente.

Então, Presidente, se essa Comissâo Especial náo for constituida, que me
designasse para ir 16 representando a Assembléia Legislativa de Minas
Gerais, fazer urn convite aos companheiros e participar ativarnente dessa
arnpla discussão. Assim, teremos subsidios para discutir na Cornissão
Especial que val ser forrnada para ii a região e a Brasilia. Al, sirn, poderemos
apresentar as nossas sugestães e ajudar urn pouco no combate dos efeitos
devastadores no Node de Minas e no vale do Jequitinhonha.

* - Sern revisão do orador.
Sr. Presidente - A Presidência esclarece ao Deputado Carlos Pimenta que

designará Comissão Especial que estudará a situaçâo do Node de Minas,
conforme requerimento de V. Exa. aprovado em Plenário. Será designada tao
logo as indicacães sejarn feitas pelos Lideres de bancadas que a cornporâo,
entre essas o PSDB, que o nobre Deputado integra.

2 Parte
Abertura de lnscriçöes

0 Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a essa parte, a Presidência
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passa b 21 Parte da reunião, compreendendo as cornunicaçöes da
Presidência e de Deputados e os pronunciarnentos dos oradores inscritos.
Estão abertas as inscricöes para o Grande Expediente da prOxima reunião.

Designacão de Comissöes
- A seguir, o Sr. Presidente designa as seguintes cornissöes especiais:
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre os Vetos Opostos as

Proposicoes de Lei n°s 13.927, 13.928, 14.003 e 14.028. Pelo PSDB: efetivo -
Mauro Lobo; suplente - Carlos Pimenta; Lider do PSDB: Hely Tarqülnio. Pelo
PMDB: efetivo - Antonio JiIio; suplente - José Henrique; Llder do PMDB:
Antonio Andrade. Pelo PDT: efetivo - Joäo Batista de Oliveira; suplente -
Marcelo Gonçalves; Lider do PDT: Marcelo Gonçalves, Vice-Lider. Pelo PT:
efetivo - lvo José; suplente - Rogério Correia; Lider do PT: Rogério Correia.
Pelo PTB: efetivo - Arlen Santiago; suplente - Olinto Godinho; Lider do
PTB:Olinto Godinho.

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre os Vetos Opostos as
ProposicOes de Lei n°s 13.930, 13.999, 14.027, 14.068 e a Proposicâo de Lei
Complernentar n° 54. PeIo PSDB: efetivo - AntOnio Carlos Andrada; Suplente -
AIlton Vilela; Lider do PSDB: Hely Tarqulnio. Pelo PMDB: efetivo - Jorge
Eduardo de Oliveira; suplente - AntOnio JUlio; Lider do PMDB: AntOnio
Andrade. Pelo PDT: efetivo - Eduardo Daladier; suplente - João Batista de
Oliveira; Lider do PDT: Marcelo Gonçalves, Vice-Lider. Pelo PFL: efetivo -
Sebastião Costa; suplente - Sebastião Navarro Vieira; Lider do PFL:
Sebastião Navarro Vieira. Pelo PSD: efetivo - Joäo Paulo; suplente - Irani
Barbosa; Lider do PSD:Djalma Diniz.

Cornissão Especial para Emitir Parecer sobre os Vetos Opostos as
ProposicOes de Lei n°s 13.891, 13.980, 14.000 e 14.060. Pelo PSDB: efetivo -
Carlos Pimenta; suplente - Elbe Brandao; Lider do PSDB: Hely Tarqülnio.
Pelo PMDB: efetivo - Dimas Rodrigues; suplente - José Henrique; Lider do
PMDB: Antonio Andrade. PeIo PDT: efetivo - Bené Guedes; suplente - José
Alves Viana; LIder do PDT: Marcelo Gonçalves, Vice-Lider. PeIo PT: efetivo -
Maria José Haueisen; suplente - Maria Tereza Lara; LIder do PT: Rogerio
Correia. Pelo PTB: efetivo - Christiano Canedo; suplente - Arlen Santiago;
Lider do PTB: Olinto Godinho.

Cornissão Especial para Emitir Parecer sobre os Vetos Opostos as
ProposiçOes de Lei n°s 13.901, 1.332, 13.991, 14.015 e 14.053. Pelo PSDB:
efetivo - Joâo Leite; suplente - Ermano Batista; LIder do PSDB: Hely
Tarqulnio. Pelo PMDB: efetivo - Paulo Pettersen; suplente - AntOnio Andrade;
Lider do PMDB: AntOnio Andrade. Pelo PDT: efetivo - José Alves Viana;
suplente - Bené Guedes; Lider do PDT: Marcelo Gonçalves, Vice-Llder. Pelo
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PL: efetivo - Eduardo Brandão; suplente - Newton de Morals; LIder do PL:
Agostinho Silveira. Pelo PTB: efetivo - Arlen Santiago; suplente - Olinto
Godinho; Lider do PTB: Olinto Godinho.

Comissào Especial para Emitir Parecer sobre Os Vetos Opostos as
Proposiçaes de Lei n

o
s 13.995, 13.997, 14.014, 14.026, 14.052 e 14.058. Pelo

PSDB: efetivo - Ermano Batista; supiente -Wanderley Avila; LIder do PSDB:
Hely Tarquinio. Pelo PMDB: efetivo - Márcio Cunha; supiente - Dimas
Rodrigues; Lider do PMDB: Antonio Andrade. Pelo PDT: efetivo - Marcelo
Goncaives; suplente - Bené Guedes; LIder do PDT: Marcelo Gonçaives, Vice-
Lider. Pelo PFL: efetivo - Alberto Bejani; Suplente - Paulo Piau; Lider do PFL:
Sebastião Navarro Vieira. Peio PPB: efetivo - Glycon Terra Pinto; supiente -
Elmo Braz; LIder do PPB: Luiz Fernando. Designo. A Area de Apoio as
ComissOes.

Leitura de ComunicaçOes
- A seguir, o r. Presidente dá ciência ao Pienário da comunicação

apresentada nesta reunião pelo Deputado Wanderley Avila - informando o
falecimento do Sr. Francisco Damásio de Faria, no Municipio de Guiricema
(Ciente. Oficie-se.).

Encerramento
0 Sr. Presidente - Não havendo comunicaçOes a serem feitas nem

oradores inscritos, a Presidência encerra a reunião, convocando os
Deputados para a reunião de debates de segunda-feira, dia 10 de marco, as
20 horas. Levanta-se a reunião.

ATA DA 4V REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE POLITICA
ENERGETICA, HiDRICA E MINERARIA

As dez horas do dia dezesseis de outubro de mil novecentos e noventa e
sete, comparecem na Sala das ComissOes os Deputados Alvaro AntOnio,
Anivaldo Coelho e Bilac Pinto, membros da supracitada Comissão. Havendo
nümero regimental, o Presidente, Deputado Alvaro AntOnio, deciara abertos
os trabaihos, informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante
na pauta e solicita ao Deputado Anivaldo Coelho que proceda a leitura da ata
da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. A Presidência acusa o recebimento da seguinte correspondéncia:
do Deputado Estadual por São Paulo, Waldir Cartola, solicitando apoio para
que a Hidrovia Paraiba do Sul, que Iigara São Paulo, Rio de Janeiro e Minas
Gerais, seja incluida no Piano Nacional de Viação, mediante emenda ao
Projeto de Lei no 1.176/96, em tramitação no Congresso Nacionai; dos
Secretários da Agricuitura, Pecuária e Abastecimento e de Meio Ambiente e
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Desenvoivimento Sustentávei, encaminhada ao Presidente da Casa,
solicitando apoio técnico a eiaboraçao dos Pianos Diretores de Recursos
Hidricos das Bacias dos Rios Paranaiba, Mucuri, São Mateus, Jurucuçu,
Peruipe, Itanhém e Buranhém, indicando técnicos para compor a equipe de
anáiise dos reiatórios e demais produtos gerados peia Fundação Arthur
Bernardes da Universidade Federal de Viçosa; do Secretário de Assuntos
Municipais, em que manifesta seu repUdio a decisão da INB de transportar
material radioativo de São Paulo para o Municipio de Pocos de Caldas.
Prosseguindo, a Presidência designa o Deputado Anivaldo Coelho relator do
Requerimento n o 2.318/97 e o Deputado Bilac Pinto relator do Requerimento
no 2.319/97, ambos do Deputado Carlos Pimenta. Passa-se a fase de
discussão e votacão de proposiçOes da Comissão. A Presidência submete a
votação, e e aprovado o requerimento do Deputado Anivaldo Coelho, em que
solicita sejam convidados os Presidentes da ACESITA, USIMINAS,
METASITA e SINDIPA, para debaterem acerca da compra do controle da
ACESITA peia USIMINAS. Passa-se a fase de discussão e votacão de
proposiçOes que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação,
são aprovados os requerimentos nos 2.318 e 2.319/97, ambos na forma do
Substitutivo no 1, apresentados pelos reiatores. Foi também aprovado o
Requerimento n o 2.309/97, nos termos da Deiiberação da Mesa no 487.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia suspende os trabaihos para
que seja lavrada a ata da reunião. Reabertos os trabaihos, a Presidéncia
solicita ao Deputado Bilac Pinto que proceda a leitura da ata, que, lida e
aprovada, e subscrita pelos membros presentes. A Presidência agradece a
presença dos pariamentares e deciara encerradas as atividades da
Comissão.

Sala das ComissOes, 16 de outubro de 1997.
Alvaro AntOnio, Presidente - Anivaldo Coelho - Bilac Pinto.
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