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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 3 DE MARCO DE 1999

ATA

ATA DA 4a REUNIAO DE DEBATES, EM 10/3199
Presidëncia do Deputado Anderson Adauto

SumáriO: Comparecirnento - Abertura - 1a Parte: 1a Fase (Expedente): Ata -
CorresPOfldência : Mensagens n°s 7 e 8/99 (encaminham a relação dos
indicadOs aos cargos de direcâo dos orgâos da administração indireta e o
projeto de Lei n o 50/99, respectivamente), do Governador do Estado - OfIcios
- 2 Fase (Grande Expediente): Apresentacão de Proposiçöes: Projetos de Lei
n°s 41 a 49/99 - Requerimentos n°s 25 a 30/99 - Comunicaçöes:
ComuniCacöes da Comissâo de Direitos Humanos e dos Deputados Carlos
Pjmenta, Paulo Pettersen e Marcelo Gonçalves - Questöes de ordern -
Parte: Abertura de lnscricöes - Decisão da Mesa - Decisâo da Presidência -
Decisâo da Presidência - Palavras do Sr. Presidente - Palavras do Sr.
Presidente - Designacâo de Comissöes: Comissão Parlamentar de lnquérito
da CEMIG - Leitura de Cornunicaçöes - Questöes de ordem - Encerramento -
Ordem do Dia.

Comparecirnento
- Comparecern as Deputados:
Anderson Adauto - Agostinho Silveira - AIlton Vilela - Alberto Pinto Coelho -

Alencar da Silveira Junior - Ambrósio Pinto - Antonio Andrade - AntOnio Julio -
Arlen Santiago - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva - Edson
Rezende - Eduardo Brandáo - Eduardo Daladier - Eduardo Hermeto - Elaine
Matozinhos - Fábio Avelar - George Hilton - Joâo Paulo - João Pinto Ribeiro -
José Alves Viana - José Henrique - Luiz Fernando - Márcio Cunha - Marco
Regis - Mauri Torres - Mauro Lobo - Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise -
Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira - Washington Rodrigues.

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

comparecimento registra a existência de nirnero regimental. Declaro aberta a
reuniäo. Sob a protecäo de Deus e em name do povo mineiro, iniciamos as
nossos trabalhos. Corn a palavra, a Sr. 2 0-Secretário, para proceder a leitura
da ata da reuniâo anterior. 1  Parte

i a Fase (Expediente)
Ata

- 0 Deputado Eduardo Brandão, 2°-Secret6ria "ad hoc", procede a leitura da



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

- 0 Deputado Agostinho Silveira, 1 0-Secret6rio "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

"MENSAGEM No 7/99*
Belo Horizonte, 12 de fevereiro de 1999.
Senhor Presidente,
Atendendo ao disposto na Emenda Constitucional n o 26, de 5/9/97, e a

decisâo do egrégio Supremo Tribunal Federal, encaminhamos, para
apreciaçào desse Poder, a relação dos indicados aos cargos de direçao dos
órgäos da administraçâo indireta, abaixo relacionados.

Autarquias
Administraçâo de Estádios do Estado de Minas Gerais - ADEMG -

Presidente - Isnard José Gautérlo de Vasconcelos;
Departarnento de Obras Piblicas do Estado 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;
Instituto Mineiro de Gestão das Aguas - IGAM - Diretor-Geral - João Bosco

Senra;
lnstituto Estadual de Florestas - IEF - Diretor-Geral - Evandro Xavier

Gomes;
Instituto de Geociências Aplicadas - IGA - Diretor-Geral - David Márcio

Santos Rodrigues;
Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA - Diretor-Geral - Nivaldo José de

Andrade,-
Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

- IPSM - Diretor-Geral - Mamede Campanha de Souza;
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais -

IPSEMG - Presidente - João Diniz Pinto JUnior;
Loteria do Estado de Minas Gerais - Presidente - Márcio Tadeu Pereira;
Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG - Reitor - Professor

Gerson de Britto Mello Boson;
Fundaçaes

Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG -
Presidente - Daison Olzany Silva;

Fundaçäo Centro TecnolOgico do Estado de Minas Gerais - CETEC -
Presidente - Magdala Alencar Teixeira;

Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM - Presidente - José Cláudio

Junqueira Ribeiro;
Fundacao Clóvis Salgado - FCS - Presidente - Mauro Guimarães Werkema;
Fundacao Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG -

superintendente Ge - João Baptista Magro Filho;
FundacäO Ezequiel Dias - FUNED - Superindente-Geral - Francisco

PanadéS Rubió;
FundacãO Helena Antipoff - Presidente - Irene de Melo Pinheiro;
FundacãO Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Minas

Gerais - HEMOMINAS -Presidente - Ana Barbara de Freitas Carneiro Proetti;
FundacâO João Pinheiro - Presidente - João Batista Resende;
Fundacão TV Minas - Cultural e Educativa - Presidente - Luiz Alberto de

Almeida Monteiro;
Fundacào Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artistico de Minas

Gerais - IEPHA-MG -Presidente - Flávio de Lemos Carsalade;
Fundacão Rural Mineira - Colonizacâo e Desenvolvimento Agrário -

RURALMINAS - Presidente - Caio JUlio César Brandão Pinto;
Prevaleco-me da oportunidade para renovar a Vossa Excelência a

expressãO do meu apreço.
Itamar Franco, Governador do Estado de Minas Gerais."

- A Corn issâo Especial.
* - Publicado de acordo corn o texto original.

"MENSAGEM N O 8/99*
Belo Horizonte, 22 de fevereiro de 1999.
Senhor Presidente,
Encarninho a Vossa Exceléncia, para o obséquio de sua valiosa atencâo e

apreciacão dessa egrégia Assembléia Legislativa, em caráter de urgência, o
projeto de lei anexo, que dispOe sobre designação para o exerciclo de funcäo
pUblica de servidor, para a Secretaria de Estado da Educacào, acompanhado
da Exposicão de Motivos n° 1/99.

Na oportunidade, renovo a Vossa Exceléncia a expressão do meu alto
apreco.

ltamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas Gerais.
PROJETO DE LEI N O 50/99

Dá nova redaçäo ao artigo 30 da Lei n° 11.721, de 29 de dezembro de 1994,
modificado pelo artigo 2 0 da Lei n° 11.822, de 15 de maio de 1995, artigo 50
da Lei n° 12.237, de 5 de juiho de 1996, e artigo 10 da Lei no 12.532, de 30 de
junho de 1997.

Art. 1 0 - 0 artigo 30 da Lei no 11.721, de 29 de dezembro de 1994,
modificado pelo artigo 2 1 da Lei n° 11.822, de 15 de rnaio de 1995, artigo 50



WIL,
4

da Lei no 12.237, de 5 de julho de 1996, e artigo 10 da Lei n o 12.532, de 30 de
junho de 1997, passa a vigorar corn a seguinte redação:

"Art. 31 - 0 cargo de provimento efetivo do Quadro de Pessoal da Secretaria
de Estado da Educaçäo poderá ser exercido, temporariamente, em caso de
vacãncia, por servidor designado para funcâo pUblica correspondente ao
cargo vago, ate o seu provimento por concurso piblico.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçâo.
Art. 3 0 - Revogarn-se as disposiçoes em contrário.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos de de 1999.

Exposição de Motivos no 1/99
Ate a presente data, os cargos de provimento efetivo do Quadro de Pessoal

da Secretaria de Estado da Educaçào (Orgão Central e Superintendências
Regionais de Ensino - SREs), criados pela Lei n o 9.346, de 5 de dezembro de
1986, nào foram providos.

0 artigo 10 da referida lei vedou o desvio de funcão, impedindo o exercIcio,
no Orgão Central e nas Superintendências Regionais de Ensino, de servidor
lotado em escola estadual.

Esta mesma lei, que criou o Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado da
Educacao e Superintendências Regionais de Ensino, nâo chegou a sua total
implementaçao em virtude da alteração introduzida pela Constituiçào Federal
de 1988.

Muitos servidores efetivos desses quadros, ao longo da ültima década,
complementaram o tempo regulamentar e se aposentaram.

A realização do concurso püblico para provimento dos cargos, cujo edital
chegou a ser aberto, não foi possIvel, dada a necessidade de ajustar a
circunscrição das Superintendéncias Regionais de Ensino a divisão
administrativa do Estado.

Para viabilizar o funcionamento da SEE e SIRE foi sancionada a Lei no
11.721, de 29/12/94, modificada pelas Leis n

o
s 11.822, de 15/5/95, 12.237, de

5/7/96, e 12.532, de 30/6/97.
Assim sendo, a designaçâo de servidores para completar o Quadro de

Pessoal da SEE e SIRE está prevista para ate o dia 31 de marco de 1999.
Justifica-se a necessidade de prorrogar este prazo, possibilitando a

designação ate a realização de concurso piiblico, permitindo a administraçao
da Secretaria de Estado da Educação ajustar os referidos quadros para o
provimento definitivo."

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justiça, de Administraçao
Ptblica e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c
os arts. 102 e 208, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo corn o texto original.
OFICIOS

Do Sr. Alcides Diniz da Silva, Prefeito Municipal de Vazante, informando
qUe esse municipio pOssui uma Divisão de Defesa Sanitária e o Serviço de
protecão ao Consumidor - PROCON.

Do Sr. Amir Pedro de Melo, Presidente da Câmara Municipal de Vazante,
encaminhando o Requerimento n o 6/99, aprovado na reuniäo ordinária da
referida Câmara Municipal, por meio do qual se solicitam cOpias dos
documentos que compoem a prestacão de contas dos Convénios n

o
s 5, 489,

988, 1.242, 1.928 e 2.952/97. (- A Corregedoria.)
Do Sr. Sebastião Magalhäes de Sena, Vereador a Cãmara Municipal de

Guanhães, solicitando que se Ihe envie cópia dos convënios ou dos termos
de doacão de trés ambulâncias ao referido municIpio. (- A Corregedoria.)

Do Sr. Planto Chaves, Juiz de Direito da ii a Vara Criminal de Belo
Horizonte, solicitando que se lhe informe se o Sr. Olinto Dias Godinho foi
reeleito Deputado Estadual, com vistas a instrução de autos que tramitam no
referido juIzo.

2° Fase (Grande Expediente)
Apresentacão de Proposicoes

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

- Nesta oportunidade, são encarninhadas a Mesa as seguintes proposiçöes:
PROJETO DE LEI N O 41/99

Concede passe livre a policial militar em transporte coletivo intermunicipal e
dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica concedido passe livre ao policial militar fardado em transporte

coletivo intermunicipal.
Art. 20 - 0 procedimento da concessão do referido passe livre será

estabelecido por meio de regulamento.
Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4 1 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniöes, 10 de marco de 1999.
Alberto Bejani
Justificação: Este projeto de lei tern urn grande apelo social, visto que trará

urn beneficio a uma das mais sacrificadas classes da nossa sociedade, já que
o policial militar percebe, em sua maioria, soldos muito baixos e, muitas
vezes, tern de pegar mais de duas conduçöes para chegar ao local de
trabalho.



A medida que se pretende trará benefIcios a corporaçao, urna vez que os
policiais terao major facilidade e celeridade para se deslocarem ate seu local
de trabaiho ou cumprirem sua rnissâo.

Pelo exposto, em face do alcance social da proposiçào, contarnos corn o
apoio dos nobres pares nesta Casa para a sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justica e de Transporte para
parecer, nos termos do art. 188, c/co art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N O 42/99
Dispöe sobre critério do Valor Adicionado Fiscal - VAF -, na situação que

especifica.
A Assembléja Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Para fins de rateio do Valor Adicionado Fiscal - VAF -, a que se

refere o inciso I do parágrafo ünico do art. 158 da Constituição Federal, a
movimentação econôrnica gerada peba empresa Acos Minas Gerais S.A. -
AOMINAS - será creditada na proporção da area territorial ocupada peba
empresa em cada municIpio envolvido, observada a composição original de
cada area expropriada para fins de execução do projeto integral da
AcoMlNAs.

Art. 2° - A Secretaria de Estado da Fazenda adotará as medidas cabIveis
para cumprimento do critério previsto no artigo anterior, no prazo máximo de
trinta dias a contar da publicação desta lei.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo
efeitos no primeiro dia do exercIcio subsequente ao de sua publicação.

Art. 4 0 - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das Reuniöes, de fevereiro de 1999.
José Milton
Justificacão: A presente proposição visa a normatizar critério de rateio do

Valor Adicionado Fiscal - VAF - gerado nos territOrios ocupados pela
AçOMINAS, conferindo tratamento mais justo e equânime aos MunicIpios de
Ouro Branco, Congonhas, Conselheiro Lafaiete e Ouro Preto. A medida
proposta estabebece que o VAF será creditado a cada municipio, respeitada a
proporção da respectiva area territorial expropriada em sua cornposicão
original, por ocasiâo da implantação do projeto da AcOMINAS. Importa
sabientar que este projeto de lei está em sintonia corn a Lei Complementar
Federal n° 63. de 1990, que define o Valor Adicionado Fiscal, na forma
prevista no art. 161, I, da Constituição Federal.

Dessa forma, contamos corn o apoio dos nobres pares a aprovação do
projeto, de rnodo a cobocar fim em pobémica judicial que se arrasta ha vários
anos, envobvendo a discussão sobre o rateio do VAF entre os municipios

braflgid05 pela AçOMINAS.
- Publicado, vai 0 projeto as Cornissöes de Justiça e de Fiscalizacão

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

PROJETO DE LEI N O 43/99
AutoriZa o Poder Executivo a doar imóvel a empresa SAMAR do Brasil,

lndüstria e Comércio Ltda., corn sede no Municipio de SabinOpolis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar a empresa SAMAR do

Brasil, Indüstria e Comércio Ltda. imóvel de propriedade do Estado e
acessöes nele existentes, corn sede no MunicIpio de Sabinópolis, em local
denominado São Francisco, corn area de aproximadamente 40.000m2
(quarenta mil metros quadrados), conforme matricula n o 136, a fis. 157 do
livro 2, no CartOrio do Registro de lmóveis da Comarca de Sabinópobis.

Parágrafo Unico - 0 imOveb mencionado neste artigo destina-se a
implantacãO de uma indUstria pela empresa SAMAR do Brasil, indistria e
Comércio Ltda.

Art. 21 - 0 imOveb reverterá ao patrimônio do Estado Se, findo o prazo de
cinco anos contados da lavratura da escritura püblica de doacao, não lhe tiver
sido dada a destinacão prevista no artigo anterior.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua pubbicacão.
Art. 40 - Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Saba das Reuniöes, de de 1999.
Antonio JUlio
Justificacão: 0 imóvel em questão foi recebido pebo Estado no ano de 1984,

em dação de pagamento relativo a uma divida tributária do antigo proprietário,
que posteriormente veio a fabència. Desde então, o imóvel encontra-se
abandonado e sem destinação, sujeito a invasOes e a depredacão, além da
deterioracão provocada pebo tempo. Permanecendo dessa forma, não traz
nenhum beneficio para o Estado. Por outro [ado, a região é carente de
indUstria e, consequentemente, de oferta de ernprego.

A implantacão da SAMAR do Brasil, IndUstria e Comércio Ltda. na area
proposta demandará investimentos da ordern de R$2.300.000,00 em urn
perlodo de anos, gerando, no perIodo, urn total de R$1.300.000,00 em ICMS
para o Estado, cerca de 5 vezes o valor atual do imOvel.

Portanto, este projeto é muito significativo, tanto para Minas quanto para o
MunicIpio de Sabinópolis, pois, alérn de gerar receitas, criará 50 empregos
diretos e 150 indiretos, conforme rebatOrio da Secretaria de IndUstria e
Comércio do Estado.



Cabe ressaltar que o objeto desta proposicão tramitou nesta Casa no ano
de 1998 sob a forma do Projeto de Lei n o 1.980/98, sendo depois anexado ao
Projeto de Lei n o 2.024/98, que foi arquivado ao final da Ultirna legislatura. A
época, recebeu parecer favorável na Cornissão de Constituição e Justica,
tendo em vista resposta positiva da Secretaria de Recursos Humanos e
Adrninistracão, quando consultada em diligëncia, bern como da Prefeitura
Municipal de Sabinópolis, que se manifestou favoravelmente ao projeto.

Diante destas consideraçöes, contarnos corn o apoio dos nobres pares para
aprovacâo desta proposicão.

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

PROJ ETO DE LEI N O 44/99
EX-PROJETO DE LEI N o 1.808/98

Altera a redaçao de dispositivo da Lei no 6.763, de 26 de dezembro de
1975.

A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - 0 'caput" do art. 40 da Lei no 6.763, de 26 de dezembro de 1975,

mod ificado pela Lei no 11.508, de 27 de junho de 1994, passa a vigorar corn a
seguinte redaçâo:

"Art. 40 - Não seräo objeto de tributo ou penalidade as diferencas apuradas
em levantarnento de qualquer espécie de gado bovino e no confronto das
declaraçöes prestadas pelo produtor rural relativarnente ao exercIcio de 1996
e exercicios anteriores, ainda que resultante de autuaçäo já consurnada ou
aju izada..

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogarn-se as disposiçães em contrário.
Sala das Reuniöes, 18 de fevereiro de 1999.
Olinto Godinho
Justificaçáo: Torna-se irnprescindIvel que o Estado, ao constatar o flagelo

causado pela seca que assola a area mineira da SUDENE e a pobreza
reinante no vale do Jequitinhonha, tome medidas concretas de reerguimento
dessas regiöes rnineiras. Esta proposicão e urna dessas medidas efetivas,
pois possibilitará a manutencão de atividades econômicas básicas naquelas
regiães.

- Publicado, vai o projeto as Cornissães de Justica, de Poiltica Agropecuária
e de Fiscalizaçao Financeira para parecer, nos terrnos do art. 188, c/c o art.
102, do Regirnento Interno.

PROJ ETO DE LEI NO 46/99

EX-PROJETO DE LEI N o 1.592/97
Cria o Conseiho Estadual de Sanearnento Básico e dá outras providéncias.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica criado o Conselho Estadual de Saneamento Básico - CESB -,

Orgão deliberativo e colegiado, de nIvel estratégico superior, do Sisterna
Estadual de Sanearnento Básico, conforrne deterrnina o art. 192 da
Constituicâo Estadual e o art. 14 da Lei n o 11.720, de 29/12/94.

Parágrafo Unico - Deveräo incluir-se entre as cornpetências do Conselho
Estadual de Saneamento Básico:

I - aprovar a proposta de projeto de lei que dispãe sobre o Piano Quad rienal
de Sanearnento Básico, a ser apresentado pelo Poder Executivo a
Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais, ate o dia 30 de junho do
prirneiro ano de mandato do Governador do Estado;

II - apreciar e pubilcar, ate 30 de abril de cada ano, relatório anual sobre a
situacão de salubridade ambiental no Estado de Minas Gerais;

Ill - supervisionar, acornpanhar e avaliar a execução do Plano Estadual de
Sanearnento Básico aprovado;

IV - apreciar e aprovar a proposta de orçarnento anual do setor pUblico
estadual na area de saneamento básico;

V - decidir sobre a alocacao de recursos financeiros para os Orgâos
estaduals e rnunicipaiS, bern corno fiscalizar sua aplicacao;

VI - irnpiernentar e manter urn programa de avaliacâo de custos, de forma a
gerar indicadores;

VII - coordenar a integracäo corn as dernais areas da administraçào
estadual, sobretudo as de saáde, rneio arnbiente, recursos hIdricos,
desenvolvimento urbano e habitacão;

VIII - fornentar, em sua area de atuaçao, a formaçâo de recursos humanos,
o desenvolvirnento cientIfico, a pesquisa e a capacitacão tecnoiógica;

IX - estirnular a institucionaiizaçäo de prograrnas de educação em saUde,
corn ênfase em sanearnento básico, nos vários niveis de ensino, inclusive nos
rneios de cornunicação de rnassa;

X - propiciar, por todos os melos ao seu aicance, o acesso da populaçâo a
inforrnaçöes sobre sanearnento.

Art. 21 - Serb assegurada a representacão paritária entre a sociedade civil
organizada e representantes do poder pUbIico no Conselho Estadual de
Saneamento Básico.

§ 10 - Representarn a sociedade civil organizada:
I - 1 (urn) cientista de notório saber;
II - 4 (quatro) representantes das associaçöes microrregionais de
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municipios;

III - 1 (urn) representante da Associaçäo dos Servicos Municipais de Agua e
Esgoto - ASSEMAE -;

IV - 1 (urn) representante da Associaçâo Brasileira de Engenharia Sanitária
Ambiental - ABES -;

V - 1 (urn) representante sindical da area da saüde;
VI - 1 (urn) representante da Associacäo Brasileira de Agua Subterrânea -

ABAS -;
VII - 1 (urn) representante da Associaçao Brasileira de Recursos Hidricos -

ABRH -;
VIII - 1 (urn) representante da Associaçäo dos Conselhos Municipais de

Defesa do Meio Ambiente - ACODE -;
IX - 1 (urn) representante da Associacâo das Companhias Estaduais de

Saneamento Básico - AESB -;
X - 1 (urn) representante da Associação Mineira de Defesa do Ambiente -

AM DA -;
XI - 1 (urn) representante da Associacâo Mineira dos Municipios - AMM -;
XII - 1 (urn) representante da Associação Nacional de Secretários

Municipais de Melo Ambiente - ANNAMA -;
XIII - 1 (urn) representante da Assocaco dos Vereadores de Minas Gerais

- AVMG -;
XIV- 1 (urn) representante da Federacâo das Associacöes de Moradores

em Bairros, Vilas e Favelas de Belo Horizonte - FAMOB -;
XV- 1 (urn) representante do Sindicato dos Trabaihadores nas Indtistrias de

Purificacào e Distribuicâo de Agua e em Esgotos - SINDAGUA -;
XVI - 1 (urn) representante do Programa Estadual de Orientacão e Protecäo

do Consumidor - PROCON -;
XVII - 1 (urn) representante das centrals sindicais; e
XVIII - 1 (urn) representante da Associacao das Donas de Casa.
§ 21 - Representam o poder pbIico:
I - 1 (urn) representante da Assernbléia Legislativa;
II - 1 (urn) representante da Caixa Econãrnica Federal;
III - 1 (urn) representante da Fundacão Nacional de Saüd;
IV - 1 (urn) representante do Ministérlo Püblico;
V - 1 (urn) representante da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecirnento e da Empresa de Assisténcia Técnica e Extensào Rural de
Minas Gerais - EMATER -;

VI - 1 (urn) representante da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia
e da Fundacáo Centro TecnolOgico de Minas Gerais - CETEC -;
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VII - I (urn) representante da Secretaria de Estado da Fazenda;
VIII - 1 (urn) representante da Secretaria de Estado da Habitacao;
IX - 1 (urn) representante da Secretaria de Estado de Transportes e Obras

PiblicaS;
X - I (urn) representante da Secretaria de Estado de Meio Arnbiente e

DeseflVOlVirneflto Sustentável e da Fundação Estadual do Meio Ambiente -
FEAM -;

XI - 1 (urn) representante da Secretaria de Estado do Planejarnento e
CoordenacâO Gera];

XII - 1 (urn) representante da Secretaria de Estado da Educaçào;
XIII - 1 (urn) representante da Secretaria de Estado da Saüde;
XIV - 1 (urn) representante da Secretaria de Estado do Trabalho, da

Assisténcia Social, da Criança e do Adolescente;
XV - 1 (urn) representante da Secretaria de Estado de Assuntos Municipais;
XVI - 1 (urn) representante do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais -

BDMG -:
XVII - 1 (urn) representante da Universidade Federal de Minas Gerais e do

Departarnento de Engenharia Sanitária e Ambiental - DESA -;
X\JIII - 1 (urn) representante da Universidade Estadual de Minas Gerais -

UEMG -;
XIX - 1 (urn) representante da Cornpanhia de Sanearnento de Minas Gerais

- COPASA-MG -;
XX - 1 (urn) representante do Instituto Mineiro de Gestào das Aguas - IGAM

XXI - 1 (urn) representante da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.
§ 31 - Cada mernbro do Conselho Estadual de Saneamento Básico terá 1

(urn) suplente, que o substituirá ern caso de irnpedirnento.
§ 40 - 0 Conselho Estadual de Sanearnento Básico será presidido pelo

titular da Secretaria de Estado a que estarão subordinadas as açoes de
saneamento básico.

§ 51 - 0 Secretário Adjunto da Pasta referida no parágrafo anterior será o
substituto do Presidente, nos seus irnpedimentos.

Art. 30 - 0 Conselho Estadual de Sanearnento Básico contará corn urna
Secretaria Executiva responsável pelas acöes de cunho operacional
demandadas pelo Conselho e pelo municiamento das inforrnaçöes
necessárias as suas deliberacöes.

Parágrafo Unico - 0 Governo do Estado assegurará recursos suficientes
para garantir a estrutura fIsica e de pessoal dernandada para a irnplantaçào e
0 funcionarnento da Secretária Executiva e do CESB.
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Art. 4° - 0 regularnento do Conseiho Estadual de Sanearnento Básico

disporá sobre a forrnação de cárnaras especializadas, sobre a estrutura
administrativa de sua Secretaria Executiva, sobre a dinárnica das reuniöes
plenárias, além de outras questoes de caráter especifico.

Art. 5 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6° - Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Reuniöes, 18 de fevereiro de 1999.
Adelmo Carneiro Leão
Justificação: A importância das acoes de saneamento na melhoria da

qualidade de vida da população, associada intrinsecamente ao direito a
cidadania, definido nas Constituiçoes Federal e Estadual, bern corno as
interfaces dessas acöes corn a saüde pibIica, o rneio ambiente e o
desenvolvirnento urbano e rural são, hoje, ponto determinante de discussão e
reivindicação de todos os segmentos da sociedade.

A atual limitação de recursos para investimentos em saneamento, em parte
motivada pela dificil situação econôrnica do Pals, mas, certamente, também,
pela falta de prioridade e apoio politico, representa enorme restrição ao
desenvolvirnento do setor. Tal situação vem contribuindo para o agravarnento
do preocupante quadro de doenças provocadas pela auséncia de
saneamento básico, o que evidencia a falta de uma politica que estabeleça
critérios e principios, alérn de propiciar o efetivo controle social.

Hoje são, aproxirnadarnente, 2 milhöes de habitantes sem abastecirnento
de água em nosso Estado. Note-se que a existência de abastecirnento de
água nem sempre significa oferecirnento a população de água em quantidade
suficiente e corn qualidade satisfatória. 0 esgotamento sanitário, hoje, é
sinônimo, quase apenas, de coleta dos efluentes, dado o inexpressivo volume
de esgotos sanitários subrnetidos a tratarnento; rnesrno assirn, calcula-se que
6 milhöes de pessoas não possuern coleta de esgoto.

No carnpo da limpeza püblica, estima-se que, em rnais de 1/3 das sedes
municipais, os serviços de coleta atendem a rnenos de 50% da população.

Quanto a destinação final, pesquisas apontarn rnenos de 6% dos municipios
corn forrnas adequadas de disposição final dos resIduos, ern aterros ou por
rneio de compostagern.

Na area de drenagern urbana, as cidades mineiras apresentarn caréncia
generalizada e premente. E frequente a ocupacao de terras marginais a
cursos d'água por populaçöes carentes, expostas, desse modo, ao contato
corn águas poluidas por esgotos e outros tipos de contaminação.

Em rnuitas localidades, ocorrern periodicarnente enchentes, o que vern
agravar a situação, ao atingir areas das imediaçoes.
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Na area de controle de vetores, assurnida de forma restrita pelo poder

pCibiiCO verifica-Se que a popuiação permanece vulnerável a enfermidades
transrnitidas por roedores, moluscos e artrópodes.

Considerand o tais questöes e a grande abrangência das acoes de
saneamento neceSSáriaS em Minas Gerais, é consenso que uma nova forma
de gestãO e urn novo arranjo institucional deverão ser implernentados,
abrangendo, especificarnente, as acöes de abastecirnento de água em
quantidade suficiente e qualidade cornpativel, definida pelo Ministério da
Saüde; açöes de coleta e disposição adequada de residuos liquidos e sOlidos,
notadarnente Os de caráter dornéstico; drenagem urbana; e controle de
vetores e reservatOrio de doencas transrnissiveis.

Em Minas Gerais, a fragilidade da poiltica de desenvolvirnento regional, no
tocante a "intersetorialidade" demandada entre as politicas de planejamento,
saUde, sanearnento, educacao, habitação, uso do solo, recursos hIdricos e
meio ambiente, tern dificultado a irnpiernentacão de acöes efetivas que
resultem em meihorias para a cornunidade. Preocupacão ja externada na
ConstituicãO Estadual de 1989, no art. 192 e paragrafos, que obriga a
forrnulacãO de uma politica e de pianos plurianuais de saneamento básico,
prescrevendo a institucionalização de urn setor que so existe, ate hoje, em
escassas açOes, dispersas em Orgãos püblicos de diferentes instãncias.

Essas questOes sensibilizaram a Assembléia Legislativa, que promoveu, no
periodo de 15 a 17/6/92, o Seminário Legislativo Sanearnento E Básico, que
mobilizou 36 entidades de representacão profissional e patronal, piblicas e
não governamentais, órgãos püblicos e privados de pesquisa, planejarnento e
gestão de saneamento básico, nos niveis municipal, estadual e federal, corn
672 participantes, dos quais 482 inscriçOes institucionais e 190 individuais,
que, em plenárias especificas, discutirarn alternativas de gestao,
institucionalizacão do setor e relaçao de saneamento corn as interfaces de
saUde, ambiente e cidadania. Foram votadas as principals diretrizes para a
formulação das bases de uma politica de saneamento para o Estado de
Minas Gerais.

0 aprofundamento das discussOes apOs o seminário resultou na
prornulgação da Lei no 11.719, de 29/12/94, que dispOe sobre o Fundo
Estadual de Saneamento Básico, regularnentada em 23/5/95, e da Lei no
11.720, de 29/12/94, que estabelece a Poiltica Estadual de Saneamento
Basico, ainda não regulamentada.

Neste niornento, e importante que regulamenternos o art. 192 da
Constituiçäo Estadual, criando, por meio de lei, o Conseiho Estadual de
Sanearnento Básico, urn dos pilares da Politica Estadual de Sanearnento
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Básico, que permitirá o efetivo controle social sobre esta poiltica.

Da epoca em que foi realizado o seminário ate a presente data, houve o
agravamento da crise, corn o recrudescimento de doenças evitáveis por
açães de sanearnento, coma a dengue, a leishmaniose e a esquistossomose.
Também houve a aumento do passivo ambiental, notadamente pelos
lançamentos de esgotos sanitários e pelos "lixöes" a céu aberto.

A Assembléla Legislativa precisa resgatar as decisães do seminário,
retomando e propondo a regulamentacão de poiltica estadual de saneamento
definida no art. 192 da Constituição Estadual, alicerçada no Sistema Estadual
de Sanearnento Básico, corn seu Conseiho Estadual de Saneamento Básico -
CESB -, tendo corno instrumentos o Piano Estadual de Saneamento Básico -
CESB - e o Fundo Estadual de Saneamento Básico - FESB -, criados pelas
Leis n°s 11.719 e 11.720.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justica e de Saüde para
parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N O 47/99
EX-PROJETO DE LEI N O 2.026/98

Dispöe sobre a controle e a fiscalização da produção, do transporte, da
comercializacâo e da distribuicäo de medicamentos no Estado e dá outras
providências.

A Assernbléia Legistativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - 0 controle e a fiscalizaçäo da producão, do transporte, da

comercializacão e da distribuicão de medicamentos no Estado obedecerão ao
estabelecido nesta lei, sem prejuIzo do disposto na Iegislacão vigente.

Art. 20 - A atividade de distribuiçào par atacado de medicamentoS, insurnos
farmacêuticos e correlatos tern a caráter de relevância piiblica, ficando Os

distribuidares responsáveis pela fornecirnento desses produtas em uma area
geográfica determinada e peta recolhimento destes quando for determinado
pela autoridade sanitária ou pelo titular do registra dos produtos.

Parágrafo Unico - Fica a cargo do poder executivo a detimitaçâo da area
geográfica de que trata a 'caput".

Art. 3 0 - A empresa autorizada coma distribuidora tern a dever de:
- distribuir produtos farmacêuticos legalmente registrados no Pals;

II - abastecer-se em empresas titulares do registro dos produtas;
III - fornecer produtos farmacêuticos apenas a empresas autorizadas ou

licenciadas a dispensar esses produtos no Pals;
IV - manter a manual a que se refere a art. 6 0 desta lei a dispasicão das

autoridades sanitárias para efeitos de inspecãa;
V - garantir a todo tempo aos agentes responsáveis pela inspeção a acesso
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a doCumentos, depósitas, instalaçöes e equiparnentas;

VI - preselVar a qualidade dos produtos em todas as fases da distribuição,
responSabza05e por qualquer problema decorrente do desenvolvimento
de sua atividade;

VII - notificar a autoridade sanitária competente, em caráter de urgência,
qualqUer suspeita de alteraçäo, adulteraçäo, fraude ou falsificaçào dos
produtas que distribui, farnecendo a nümero do late para averiguacão da
denüflCia, sob pena de responsabilizacào nos termos da Iegislacão penal, civil
e sanitária

VIII - identificar e devolver, ao titular do registro, as produtos corn a prazo de
validade vencido, mediante operacâo corn nota fiscal, ou, na irnpossibilidade
desta devolucãO, solicitar orientação a autoridade sanitária competente da
sua regiâO;

IX - utilizar servicO de transporte Iegalmente autorizado pela autoridade
sanitária;

X - efetuar as transaçöes comerciais par meio de nota fiscal, que conterá
obrigatoriamente a nürnero dos totes dos produtos farrnacêuticos.

Art. 40 - A instalaçãa e a funcionamento de empresa produtora, distribuidora
e transportadora de medicamentos, insurnas farmacêuticos e correlatos seräo
precedidos de licenciamento pela autoridade sanitária.

§ 1 0 - 0 depósito dessas empresas será licenciada coma unidade
autôfloma.

§ 20 - 0 licenciarnenta das empresas e dos depósitas terá validadedurante a
ano em que fai concedida, e sua renovaçâa será requerida ate a ültirno dia ütil
do mês de marco do ano subseqüente ao da concessáo au renovacão.

§ 30 - A documentaçàa para a instalacãa e a licenciamento constarãa no
decreto regulamentador e serão rnantidos em cadastro do órgäo de vigilância
sanitária estadual.

Art. 51 - A empresa produtora de medicamentas deverá manter cadastro
atualizado dos seus compradores, atacadistas e varejistas, corn dadas que
the permita indicar, sempre que solicitado pelos Orgãas de vigiiância sanitária,
fiscais ou fazendarias, as tocais onde estejam senda comercializadas as totes
de seus produtas.

Art. 6° - A empresa transpartadara e a depOsita de medicamentos, insumos
farmacêuticos e correlatas adatarâa manual que contenha as norrnas técnicas
de acondicionamento, embalagern e manuseio, ernpilhamento, segurança e
transparte, especificadas pela autoridade sanitária.

Art. 7° - Nas compras e licitaçöes pUbticas de medicamentas, alérn dos
pracedimentos disciplinadas nas Leis n°s 9.444, de 26 de novembro de 1987,
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e 12.074, de 11 de janeiro de 1996, serão observadas, quando couber, as
seguintes exigências:

- apresentacào da licenca sanitária estadual ou municipal;
II - comprovação da autorização de funcionamento da empresa participante

da ticitação;
III - comprovacáo de autorizacâo especial, quando for a caso;
IV - certificado de Boas Práticas de Fabricacão e controle por linha de

produçâo e produtos, emitidos peta Secretaria de Vigilância Sanitária do
Ministério da SaUde;

IV - certificado de Registro de Produtos emitido pela Secretaria de Vigilância
Sanitária au cópia da pubticaçao no D.O.U.

§ 1 0 - No caso de produto importado, é também necessária a apresentacão
do certificado de Boas Práticas de Fabricacâo e Controle, emitido pela
autoridade sanitária do pals de origem, au laudo de inspeção emitido pela
autaridade sanitária brasileira, bern coma laudo de anáiise do tote ou totes a
serem fornecidos, emitido no Brasil.

§ 20 - No caso de produtos importados que dependarn de alta tecnologia,
caso nâo exista tecnologia nacional para os testes de controle de qualidade
necessários, serão aceitos laudas analiticas do fabricante, desde que
acompanhados do certificado de origern dos produtos, do certificado de Boas
Práticas de Laboratório bern como de Boas Práticas de Fabricacâo,
traduzidos para o idiorna português.

§ 30 - Além dos documentos previstas no 'caput deste artigo, será exigida
das empresas distribuidoras a apresentacäo de dectaracão do seu
credenciamento junto a empresa detentora do registro dos produtos, bern
como termo de responsabitidade emitido peta distribuidora, garantindo a
entrega deles nos prazos e nas quantidades estabelecidos na licitação.

Art. 80 - No caso de vencerem a licitacão, as distribuidoras devern
apresentar certificado de procedéncia dos produtos, tote a tote, a serem
entregues de acordo corn o estabelecido na Iicitaçao.

Art. 90 - Os produtos a serem fornecidos pelas empresas vencedoras de
licitaçao, devem apresentar, em suas embalagens secundárias au primárias,
os seguintes dizeres: "Proibida a Venda no Comércio'.

Art. 10 - Para participar do processo de ticitacao, a ernpresa poderá
oferecer totes de medicamentas, no maxima, corn 10% de seu prazo de
validade transcorrido.

Art. 11 - Fica impedida de participar de Iicitação a empresa cuja praprietária
tenha sido condenado por trãnsito em julgado de açào civil ou criminal por
infraçöes tigadas a questâo dos medicarnentos.
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Art. 12 - Ficam as empresas produtaras de medicarnentos proibidas de

distribUir produtos farmacêuticos de amostra gratis a estabelecimentos
atacadistas e varejistas.

§ 1 0 - A distribuicão de arnostra gratis de pradutas farmacêuticos, exceto
aqueleS que contenham substâncias entorpecentes aU que produzem
dependéncia fIsica au psIquica, é permitida a medicos e dentistas, sempre
que possivet, em quantidade de unidades fármaca-técnicas necessárias ao
tratamenta de urn paciente.

§ 20 - Ficam as empresas produtoras obrigadas a cadastrar junta a
autoridade sanitária seus representantes autorizados a distribuir amostras
gratis, bern coma efetuar a controle desta distribuicâa.

Art. 13 - 0 Orgâo fazendária estadual fica abrigada a:
I - comunicar ao árgäa de vigilãncia sanitária as aberturas e as baixas de

inscrição estadual de ernpresas do ramo de medicamentas;
II - solicitar averiguacãO da carga de medicarnentos par Orgâa da vigilância

sanitária sempre que houver indicia de irregularidade;
III - exigir laudo de vistoria do órgãa de vigilância sanitária estadual ou

municipal para a cancessäa de inscriçâa estadual da empresa que atuará no
ramo de med icarnentas.

Art. 14 - 0 órgãa de vigilância sanitária estadual manterá cadastro
atualizada das empresas do ramo de medicarnentas.

Art. 15 - Fica criada camissãa, nos termas do decreta regularnentador, que
realizará reuniöes bimestrais, corn abjetiva de manter integracãa entre as
órgàos fazendários, de vigilância sanitária e das PatIcias Civil e Militar.

Art. 16 - As transportadaras de carga instaladas em Minas Gerais ficarn
abrigadas a cornunicar imediatamente aos Orgäos de vigilância sanitária a
roubo de cargas de med icamentos.

Art. 17 - As transportadoras de carga instaladas em autras Estados que
tenham suas cargas roubadas no territória de Minas Gerais se abrigam a
comunicar a acorrência de tal fato, imediatamente, aas Orgâas de vigilância
sanitária.

Art. 18 - As seguradaras de carga instaladas em Minas Gerais se abrigam a
camunicar imediatamente aos Orgäas de vigilância sanitária a destino dada a
carga recuperada no prazo de dais dias üteis contadas da data da
recuperação.

Art. 19 - As indstrias de equipamentos destinados a praduçâa de fármacos
e medicamentos e as indUstrias pradutoras de fármacos e medicamentas
instatadas em Minas Gerais se abrigam a camunicar aos órgâas de vigilância
sanitária a aquisiçào, a venda, a distribuicâo, a cessão ou a doaçaa de

pq
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equiparnentos utiUzados na fabricaçâo de seus produtos.

Art. 20 - Os fabricantes de insumos e os fabricantes de cartuchos, rátulos e
bulas para a indtstria farmacêutica:

- serão cadastrados nos órgãos de vigilância sariitária, conforme decreto
regulamentador;

II - forneceráo seus produtos apenas para empresas que tenham alvará de
licença de funcionamento expedido por órgäo de vigHância sanitária estadual
ou municipal e autorizaçäo de funcionamento expedida pelo Ministério da
SaUde;

III - rnanterão cadastro atualizado de seus compradores, corn o respectivo
nUmero do alvará e corn informag6es que permitam identificar o produto
adquirido e a quantidade comprada;

Art. 21 - Ate que se crie o cargo de fiscal sanitário em regime de tempo
integral e dedicaçao exclusiva, os técnicos que atuam na Vigilância Sanitária
Estadual nâo poderäo ser proprietários nem sócios de estabelecimento objeto
de fiscalizaçâo por parte desse órgâo.

Art. 22 - Os estabelecimentos farmacêuticos atacadistas ou varejistas
comunicarâo aos Orgâos de vigflância sanitária estadual ou municipal a
existência de medicamentos vencidos.

Parágrafo Unico: A comunicaçâo a que se refere o "caput" deste artigo
conterá, corn relação a cada tipo de medicamento:

- nome;
II - nürnero do lote;

- data de vencirnento;
IV - tipo do descarte.
Art. 23 - As normas de descarte deverâo seguir as estabelecidas pelos

órgãos de limpeza urbana municipais, resguardadas as normas estaduais e
federals de gerenciamento e controle de residuos, corn vistas a preservar a
saide püblica e a qualidade do rneio ambiente.

Art. 24 - A inobservância do disposto nesta lei e dernais normas sanitárias
configura infração, ficando os infratores sujeitos as penalidades da Lei no
6.437, de 1977, sem prejuIzo daquelas previstas nas legislaçöes civil e penal.

Art. 25- 0 Poder Executivo regularnentará esta lei no prazo de cento e vinte
dias contados da data de sua publicaçâo.

Art. 26 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçâo.
Art. 27 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniöes, 18 de fevereiro de 1999.
Adelmo Carneiro Leão
Justificação: Uma análise rnais aprofundada da questão da falsificacão de
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medicamentos demonstra que ela tern raizes que se estendern por todo urn
sisterna, o qua] tern enormes faihas, tanto no que se refere a normatização,
quanto a execUcâo das acoes. Tais faihas se materializam nas fraudes
relacionadas corn a embalagem, o acondicionarnento, o armazenamento e o
desCarte de rnedicamentos, na insuficiência dos órgâos fiscalizadores e na
falta de integracao entre eles, que deveriarn zelar pela qualidade dos
produtoS dos equiparnentos utilizados para fabricá-Ios, da matéria-prima, das
mbaIageflS utilizadas e pela sua cornercializacao. Merece especial atencâo o

alto Indice de roubo de cargas de medicarnentos, que, devido a condicöes
inadeqUadas de acondicionarnento, rnuitas vezes perdern a validade.
Também merece atencâo a ocorréncia de vendas de amostras gratis,
frequefltemente adulteradas.

Esta OF! propöe, através deste projeto, a instituiçäo de normas mais firmes
e contundentes, corn a finalidade de coibir as irregularidades cornetidas. Nâo
pretende a proposiçâO acabar corn todos os males que afligern o setor, mas,
a partir das discussães realizadas na OF! e de reuniöes corn técnicos das
areas envolvidas, busca criar mecanismos para que o sistema se tome mais
eficiente. Não se trata de produto acabado, rnas do embriäo de uma lei,
sujeita a intmeras discussöes. Essa norma jurIdica trará, corn certeza, bons
frutos, ao proteger a sociedade do imenso mal que tern sido causado pela
presenca de medicamentos falsos no mercado.

- Publicado, vai o projeto as Cornissöes de Justiça, de SaUde e de
Fiscalizacão Financeira para parecer, nos terrnos do art. 188, c/c o art. 102,
do Regirnento Interno.

PROJ ETO DE LEI N O 48/99
EX- PROJ ETO DE LEI N o 2.025/98

Contém o Código Sanitário do Estado.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capitulo I
Disposicoes Prelirninares

Art. 10 - Esta lei estabelece norrnas sanitárias que regulam as acães de
promoção e protecäo das saidas individual e coletiva no Estado e disciplina
seu cumprimento.

Art. 2° - As acöes de promocäo e protecao da saide de que trata esta lei
competern, precipuamente, aos Orgâos e as entidades que integram o
Sistema Unico de Saüde - SUS.

Parágrafo ünico - A forrnulacäo da politica, a coordenacäo e a execucáo
das acães de promoção e protecão da saCide pressupöern a atuacäc
integrada das esferas estadual e municipal de govemno.
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Art. 30 - A coordenação das acöes de promoçâo e proteçào da saide de

que trata esta lei e a elaboraçäo das normas técnicas que as regulem serão
realizadas pela Secretaria de Estado da Satde.

Art. 40 - A execuçâo das açöes e dos serviços de promoção e proteção a
saüde de que trata esta lei compete:

- ao municIpio, através da Secretaria Municipal de Saüde;
II - a Secretaria de Estado da SaUde, em caráter complementar e supletivo;
III - aos Orgãos e as entidades vinculados a Secretaria de Estado de

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, nos termos da legislacão especIfica.
CapItulo II

Da Vigilância Sanitária
Seçao

Disposiçöes Gerais
Art. 5 0 - Para efeito desta lei, entende-se por vigilância sanitária o conjunto

de acoes capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos e agravos a saUde
e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do rneio ambiente, da
prod ução e da circulacão de bens e da prestaçao de serviços de interesse da
saüde, abrangendo o controle:

- de bens de capital e de consumo que, direta ou indiretamente, se
relacionem corn a saüde, compreendidas todas as etapas e processos, da
produçâo a utilização;

II - da prestaçao de servicos que se relacionern direta ou indiretamente corn
a sade;

Ill - de residuos ou outros poluentes e o monitoramento da degradação
ambiental, resultantes do processo de produção ou consumo de bens e da
prestaçao de servicos;

IV - de ambientes insalubres para o homem ou propIcios ao
desenvolvimento de animais sinantropicos;

V - dos processos e do arnbiente de trabalho e da saüde do trabaihador.
Art. 6° - A implementação de rnedidas de controle ou supressáo de fatores

de risco a saUde serâo precedidas de investigação e avaliação, salvo nas
situacöes de risco iminente ou dano constatados a satide, a vida ou a
qualidade de vida.

Art. 70 - As acOes de vigilância sanitária serão exercidas por autoridade
sanitária estadual ou municipal, que terá Iivre acesso aos estabelecimentos e
aos ambientes sujeitos ao controle sanitário.

Art. 80 - Entende-se por controle sanitário as acöes desenvolvidas pelo
Orgão de vigilância sanitária para aferição da qualidade dos produtos e
verificação das condiçöes de licenciamento e funcionamento dos
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estabelecjmentos , envolvendo:

- vistoria;
II fiscal izacaO
III - Iavratura de autos;
IV - execucãO de penalidades;
paragrafo Onico - A fiscalização se estenderá a publicação e a publicidade

de produtos e serviços de interesse da satde.
Art. 9° - Entende-se por autoridade sanitária o agente politico e 0 servidor

no exercIciO do cargo que Ihes confira prerrogativas, direitos e deveres para o
exercIciO do poder de policia sanitária e de orientação e reabilitacao.

Parágrafo ünico - São autoridades sanitárias:
- o Secretário de Estado da Saüde;

Ii - o Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no
ãmbito de sua cornpetência;

III - Os Secretários Municipais de Saide;
IV - os dirigentes das acöes de vigilância sanitária;
V - Os mernbros das equipes ou dos grupos técnicos de vigilância sanitária;
VI - os fiscais sanitários ou ocupantes de cargos equivalentes.
Art. 10 - Compete privativamente as autoridades mencionadas nos incisos I

a IV do parágrafo Unico do art. 90:
- a concessão de alvará de licença de funcionamento;

II - a instauracão de processo administrativo e demais atos processuais.
Parágrafo Cinico - Entende-se por alvará de Iicenca de funcionamento o

documento expedido através de ato privativo do órgao sanitário cornpetente,
contendo permissão para o funcionamento dos estabelecimentos sujeitos ao
controle sanitário.

Seção II
Dos Estabelecimentos Sujeitos ao Controle Sanitário

Art. 11 - São sujeitos ao controle sanitário os estabelecimentos de saUde e
os estabelecimentos de interesse da saüde.

§ 10 - Entende-se por estabelecimento de saUde aquele destinado a
0 promover a saUde, proteger o indivIduo de doenças e agravos, prevenir e

limitar os danos a ele causados e reabilitá-lo quando sua capacidade fisica,
psIquica ou social for afetada.

§ 2° - Entende-se por estabelecirnento de interesse da saUde aquele que
0 exerça atividade que, direta ou indiretamente, possa provocar danos ou

agravos a saUde da população.
Art. 12 - Para efeito desta lei, consideram-se estabelecimentos de saüde

aquetes que prestam:

A
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- serviços medicos;
II - serviços odontologicos;
III - servicos de apolo diagnástico e terapêutico;
IV - outros servicos de saüde que não se enquadrem nos incisos anteriores.
Art. 13 - Para efeito desta lei, consideram-se estabelecimeritos de interesse

da sade:
I - Os que produzem, beneficiam, manipularn, fracionam, embalam,

reembalam, acondicionarn, conservam, armazenam, transportarn, distribuem,
importam, exportam, vendem ou dispensam:

a) medicameritos, drogas, imunobiolôgicos, plantas medicinais, insumos
farmacêuticos e correlatos;

b) produtos de higiene, saneantes domissanitários e correlatos;
c) perfumes, cosméticos e correlatos;
d) alimentos, bebidas, matérias-primas alimentares, produtos dietéticos,

aditivos, coadjuvantes, artigos e equipamentos destinados ao contato corn
alimentos;

II - as IaboratOrios de pesquisa, de análise de amostras, de análise de
produtos alimentares, água, medicamentos e corr&atos e de controle de
qualidade de produtos, equipamentos e utensilios;

III - Os que prestam serviços de desratizaçào, desinsetizacâo e imunizacão
de ambientes dorniciliares, püblicos e coletivos;

IV - as de hospedagern de qualquer natureza;
V - as de ensinos fundamental, médlo e superior, de pré-escolas e creches

e as que oferecern cursos não regulares;
VI - as de lazer e diverso, ginástica e práticas desportivas;
VII - as de esteticismo e cosmética, saunas, casas de banho e congéneres;
VIII - Os que prestam servicos de transporte de cadaver, velOrios,

funerárias, necrotérios, cemitérios, crematOrios e cangéneres;
IX - as garagens de ônibus, terminais rodoviàrios, ferroviários, portos e

aeroportos;
X - os que prestarn servicos de Iavanderia, conservadoria e congêneres;
XI - as que degradarn o meio ambiente por meio de residuos contaminantes

ou poluicão sonora e os que contribuem para criar urn ambiente insalubre
para o homern ou propIcio ao desenvolvimento de animais sinantrópicos;

XII - outros estabelecimentos cuja atividade possa, direta ou indiretamente,
provocar danos ou agravos a saUde da populaçào.

Art. 14 - Os estabelecirnentos sujeitos ao controle sanitário deverão:
I - manter as produtos expostos a venda armazenados ou entregues ao

consumo dentro dos padröes especIficos de registro, conservacão,
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nbaIagern, rotulagem e prazo de validade;
II - usar somente produtos registrados pelo Orgãa corn petente;
III - estar instalados e equipados de forma a conservar Os padröes de

identidade e qualidade dos produtos e dos servicos e a preservar a saide dos
trabalhadores e de terceiros;

IV - manter rigarosas condiçoes de higiene, observada a Iegislaçao vigente;
V - rnanter as meios de transporte de produtos em perfeito estado de

conservacão, higiene e dentro dos padröes estabelecidos para a fim a que se
propöem

VI - manter pessoal qualificado para a manuseio, a armazenarnento, a
transporte correto do produto e para a atendirnento adequada ao usuária do
servico

VII - fornecer aos seus funcionários equipamentos de proteçao individual,
de acordo corn o produto a ser manuseado au corn o servico a ser prestada;

VIII - fornecer ao usuária do servico e do praduto as informaçôes
necesSáriaS a preservacão de sua saUde.

Paragrafo ünico - Os estabelecirnentos sujeitos ao controle sanitária que
utilizarn, ern seus pracedimentos, medicamentos sob regime especial,
manterâo controle e registra na forma prevista na legislaçãa vigente.

Art. 15 - A autoridade sanitéria poderá exigir exame clInico ou laboratorial
de pessoas que exercam atividades em estabelecimenta sujeito ao cantrole
sanitário.

Art. 16 - Os estabelecimentas de saüde a que se refere a art. 12 e as
estabelecimentos de interesse da saüde a que se referem as incisas I a III do
art. 13 teràa alvará de Iicenca de funcionarnento expedida pela autoridade
sanitária competente, municipal ou estadual, corn validade de urn ano,
renovável par perIodos iguais e sucessivos, sendo requerido ate 31 de marco
de cada ano.

§ 1° - A concessào ou a renovacão do alvará de Iicenca de funcionamento
será condicionada ao cumprimento de requisitas técnicos e a vistaria da
autoridade sanitária campetente.

§ 2° - Serão vistoriados as produtos, as instalacöes, as maquinas, as
equiparnentos, as normas e as rotinas técnicas do estabelecimento.

§ 31 - 0 alvara de licença de funcianamento podera, a qualquer tempo, ser
suspenso, cassado ou cancelado, no interesse da saüde ptiblica, sendo
assegurada ao proprietária do estabelecimento a direito de defesa em
processo adrninistrativo instaurado pela autoridade sanitaria.

Art. 17 - Os estabelecirnentos de saüde a que se refere a art. 12 e as
estabelecimentos de interesse da saüde a que se referem Os incisos I a III do
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art. 13 funcionarão corn a presença do resporisável técnico ou de seu
substituto legal.

§ 1 0 - A presenca do responsável técnico Cu de seu substituto legal é
obrigatória durante o horário de funcionamento dos estabelecirnentos.

§ 21 - 0 norne do responsável técnico e seu námero de inscrição
profissional serão mencionados nas placas indicativas, nos anUncios ou nas
propagandas dos estabelecirnentos.
§ 30 - Os responsáveis técnicos e administrativos responderão

solidariamente pelas infraçoes sanitárias.
§ 40 - os estabelecimentos de saUde terào responsabilidade técnica ünica

perante a autoridade sanitária, ainda que mantenham ern suas dependências
serviços de profissionais autônomos cu empresas prestadoras de serviços de
saüde.

Art. 18 - Os estabelecirnentos de saüde deverão:
- descartar ou submeter a lirnpeza, desinfeccâo ou esterilização adequada

os utensIlios, os instrumentos e as roupas sujeitos a contato corn fluido
orgânico de usuário;

II - manter utensilios, instrumentos e roupas em nümero condizente corn o
de pessoas atendidas;

Ill - submeter a limpeza e desinfeccao adequadas os equipamentos e as
instalacöes fIsicas sujeitos a contato corn fluido orgãnico de usuário.

Art. 19 - Os estabelecirnentos de saüde que prestam serviços em regime de
internação rnanterâo comissáo e serviço de controle de infeccâo hospitalar,
cuja implantação, composiço e eventuais alteraçoes serâo comunicadas a
autoridade sanitária cornpetente, municipal ou estadual.

§ 1 0 - Entende-se por controle de infecçâo hospitalar o prograrna e as açoes
desenvolvidos, deliberada e sistematicamente, corn vistas a reducâo da
incidência e da gravidade dessas infeccöes.

§ 21 - A ocorrência de caso de infecçao hospitalar será notificada, pelo
responsável técnico do estabelecimento, a autoridade sanitária cornpetente,
municipal ou estadual.

§ 31 - Incluern-se no disposto neste artigo os estabelecimentos que prestam
serviços de natureza ambulatorial onde se realizern procedirnentos capazes
de disseminar infeccöes.

Art. 20 - Os estabelecirnentos de saüde serão construldos ou reformados
corn a prévia autorização da autoridade sanitária cornpetente, municipal ou
estadual.

Parágrafo Unico - Entende-se por reforma toda e qualquer rnodificacão na
estrutura fIsica, no fluxo e nas funçöes originalrnente aprovados.
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Art. 21 - Os estabelecimentos de interesse da saüde se obrigarn, quando

solicitados pela autoridade sanitária, a apresentar o pIano de controle de
qualidade das etapas e dos processos de produçäo e os padrães de
identidade dos produtos e serviços.

Art. 22 - Os estabelecimentos que utilizam equipamentos de radiação
ionizante e não ionizante so poderão funcionar corn autorizacão do Orgao
sanitário competente, devendo:

- ser cadastrados;
II - obedecer as normas do Conselho Nacional de Energia Nuclear - CNEN -

Ill - manter equiparnentos envoltOrios radioprotetores para as partes
corpOreas do paciente que nâo sejarn de interesse diagnOstico Cu terapêutico.

Paragrafo Unico - A responsabilidade técnica pela utilizaçao e guarda de
equiparnentos de radiacão ionizante e não ionizante será solidária entre o
responsável técnico, o proprietário, o fabricante, a rede de assisténcia técnica
e o comerciante.

Art. 23 - E vedada a instalação de estabelecimentos que estocam Cu
utilizarn produtos nocivos saüde em area contigua a area residencial ou em
sobrelojas ou conjuntos que possuarn escritOrios, restaurantes e similares.

Art. 24 - Os estabelecimentos que transportarn, manipulam e ernpregarn
substãncias nocivas ou perigosas a saUde aflxarão avisos ou cartazes nos
locals expostos a risco, contendo advertências, informaçöes sobre cuidados a
serem tornados e o sImbolo de perigo correspondente, segundo a
padronizacão internacional.

Parágrafo ünico - Os materials e as substãncias de que trata o "caput" deste
artigo conterão, no rótulo, sua cornposição, recomendaçöes de socorro
irnediato e o sirnbolo de perigo internacional correspondente.

Secão Ill
Dos Produtos Sujeitos ao Controle Sanitário

Art. 25 - São sujeitos ao controle sanitário os produtos de interesse da
sade, compreendidas todas as etapas e processos, da producão a
utilização.

Paragrafo ünico - Entende-se por produto de interesse da saüde o bern que,
direta ou indiretamente, se relacione corn a saCide.

Art. 26 - São produtos de interesse da satide:
- drogas, rnedicamentos, irnunobiolOgicos e insumos farmacêuticos e

correlatos;
II - sangue e hemoderivados;
Ill - produtos de higiene e saneantes domissanitários;

0
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IV - alimentos, águas e bebidas;
V - prod utos tóxicos e radioativos;
VI - perfumes, cosméticos e correlatos;
VII - aparelhos, equipamentos medicos e correlatos;
VIII - outros produtos, substâncias, apareihos e equipamentos cujo uso,

consumo ou aplicaçao possam provocar dano a satde.
Seção IV

Do Saneamento Básico e do Meio Ambiente
Art. 27 - 0 Sistema ILinico de Saüde participará da formulaçäo da politica de

saneamento para o Estado e executará o que Ihe couber de forma integrada
com outros órgâos püblicos ou privados.

Art. 28 - A água para consumo humano distribulda pelo sistema püblico terá
sua qualidade avaliada pelo servico sanitário, segundo normas especIficas.

§ 10 - 0 árgao responsável pelo sistema de abastecimento püblico de água
enviará as secretarias estadual ou municipais de saüde relatórios mensais
relativos ao controle de qualidade da água.

§ 2° - Sempre que o servico sanitário detectar a existência de anormalidade
ou falha no sistema püblico de abastecimento de água, corn risco para a
saüde da populaçâo, comunicará o fato ao órgâo responsável, para imediata
providência.

Art. 29 - Os reservatOrios de água potável deverão permanecer
devidamente limpos, higieriizados e tampados.

Art. 30 - A coleta, o transporte e a destinacão final dos residuos sOlidos
serão feitos de forma a evitar riscos a saüde e poluicão ambiental.

§ 1 0 - Serão coletados separadamente os residuos passiveis de
reaproveitamento e os resIduos náo degradáveis ou de natureza tOxica.

§ 2° - Nos serviços de saUde é obrigatOria a separaçâo, no local de origem,
de residuo considerado perigoso, de acordo corn a norma sanitária vigente,
sob a responsabilidade do gerador do residuo.

§ 30 - 0 fluxo interno e o armazenamento dos residuos sôlidos, em
estabelecimento de saüde, obedeceráo ao previsto em norma da Associacão
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT - e em outras normas legais.

Art. 31 - 0 sistema püblico de coleta de esgoto tratará o esgoto coletado
antes de Iançá-lo em curso de água.

Art. 32 - Nas obras de construção civil é obrigatoria a drenagem
permariente de coleçoes liquidas, originadas ou não pelas chuvas.

Art. 33 - A qualidade do ar será preservada, ficando o agente poluidor
obrigado a implantar medidas que eliminem os fatores de degradacào.

Secâo V
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Do Controle de Zoonoses

Art. 34 - Para efeito desta lei, entende-se por controle de zoonoses o
conjunto de acöes que visam a eliminar, diminuir e prevenir os riscos e
agravos a saüde provocados por vetor, animal reservatOrio ou animal
sinantrOpico.

Art. 35 - Visando ao controle das zoonoses, o proprietário de animal
doméstico é obrigado a:

- imunizá-lo contra as doenças definidas pelas autoridades sanitárias;
II - manté-lo em condiçöes sanitárias e de saUde compativeis corn a

preservaçâo da saUde coletiva e a prevençâo de doencas transmissiveis;
III - manté-lo distante de depósitos de alimentos ou produtos de interesse

da saüde;
IV - encaminha-lo a autoridade sanitãria competente no caso de

irnpossibilidade da manutençao do animal sob sua guarda;
V - perrnitir a inspecâo das condicöes de saCide e sanitárias do animal sob

sua guarda pela autoridade sanitária competente;
VI - acatar as medidas sanitárias determinadas pela autoridade sanitária.
§ 10 - As medidas de que trata o inciso VI deste artigo compreendern, entre

outras, a execução de provas sorolOgicas, a apreensão ou o sacrifIcio do
animal.

§ 2° - Caberá ao proprietário, no caso de morte do animal, a disposiçäo
adequada do cadaver ou seu encaminhamento ao serviço sanitário
competente.

Art. 36 - As campanhas de combate as endemias realizadas corn uso de
inseticidas serâo precedidas de estudos de impacto ambiental e de eficácia e
efetividade.

Seçao VI
Da Saide do Trabalhador

Art. 37 - Para efeito desta lei, entende-se por saUde do trabalhador o
conjunto de atividades que se destinam a prornoção e a proteçâo da saUde
dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condiçöes
de trabalho urbano e rural.

Art. 38 - Alérn do estabelecido na Iegislaçáo vigente, compete ao
empregador:

I - oferecer condiçoes de seguranca e de organização do trabalho de forma
a preservar a saUde do trabalhador;

II - manter programas regulares de controle da saüde do trabalhador;
III - manter o trabalhador e sua respectiva entidade sindical informados

sobre:
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a) os riscos de acidente do trabalho, de doenca profissional e do trabalho;
b) Os resultados de fiscalizaçoes e avaliaçoes ambientais;
c) os resultados de exames de saüde admissionais, periódicos e

demissionais, respeitados os preceitos da ética profissional;
IV - paralisar as atividades em situação de risco grave e iminente no local

de trabalho;
V - facilitar o acesso de autoridade sanitária aos locais de trabalho,

fornecendo as informaçoes e os dados solicitados;
VI - garantir Iivre acesso dos técnicos da saüde do trabalhador aos

ambientes de trabalho, fornecendo as informaçoes e os dados solicitados.
Art. 39 - A implantação de medidas visando a eliminaçâo ou a redução dos

riscos no ambiente de trabaiho, pelo empregador, obedecerá a seguinte
ordem de prioridade:

- medidas de proteção coletiva:
a) a eliminação do risco na fonte;
b) o controle do risco na fonte;
c) o controle do risco no ambiente de trabalho;
II - medidas de proteção individual, através da utilizaçâo dos Equipamentos

de Proteção Individual - EPI.
CapItulo III

Do Procedimento Administrativo
Seçao I

Das Sancoes Administrativas
Art. 40 - As infracoes da Iegislação sanitária, ressalvadas as previstas

expressamente na legislação federal, são as configuradas nesta lei.
Art. 41 - Sem prejuIzo das sançöes de natureza civil e penal cabiveis, as

infraçoes sanitárias serão punidas, alternativa ou cumulativamente, corn as
seguintes penas:

- adverténcia;
II - pena educativa;
Ill - apreensão de produto;
IV - inutilização de produto;
V - suspensão de venda ou fabricação de produto;
VI - cance!amento de registro de produto;
VII - interdição, total ou parcial, do estabelecimento, da atividade e do

produto;
VIII - caricelamento do alvará de licença de funcionamento;
IX - cassação de autorização de funcionamento ou autorização especial;
X - intervenção administrativa;
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XI - imposição de contra propaganda;
XII - proibição de propaganda;
XIII - multa.
§ 1 1 - As sancöes previstas neste artigo serào aplicadas pela autoridade

sanitária competente.
§ 21 - A aplicaçao das penalidades de cancelamento de registro de produto,

cassação de autorizaçao de funcionamento e da autorizaçao especial será
solicitada ao Orgão competente do Ministério da SaUde ou será feita pelo
Estado, quando for o caso.

Art. 42 - As infraçôes sanitârias se classificam em:
I - eves, quando for verificada a ocorréncia de circunstância atenuante;
II - graves, quando for verificada a ocorréncia de uma circunstância

agravante;
III - gravissima, quando for verificada a ocorréncia de duas ou mais

circunstâncias agravantes.
Art. 43 - A pena de multa, graduada de acordo corn a gravidade da infração

e a condicâo econômica do infrator, será aplicada mediante procedimento
administrativo e será recolhida a conta do Fundo de Satde da esfera de
governo que aplicá-1a.

Parágrafo Unico - A pena de multa consiste no pagamento das seguintes
quantias fixadas em UFIR ou outra unidade de referência que venha a
su bstitu i-la:

I - nas infraçoes leves, 51 a 254 UFIRs;
II - nas infracöes graves, 255 a 500 U FIRs;
III - nas infraçoes gravIssimas, 501 a 2.000 UFIRs.
Art. 44 - A medida de interdicão cautelar será aplicada em estabelecimento

ou em produto, quando for constatado indicio de infração sanitária em que
haja risco para a saüde da populacão.

§ 1 1 - A rnedida de interdicão cautelar, total ou parcial, do estabelecimento
ou produto poderá, mediante processo administrativo, tornar-se definitiva.

0	
§ 20 - A interdicão cautelar do estabelecimento perdurará ate que sejam

sanadas as irregularidades objeto da acão fiscalizadora.
Art. 45 - A pena de intervenção administrativa será aplicada sempre que for

constatado risco iminente para a saUde püblica e as circunstancias de fato
desaconselharem o cancelarnento do alvará de Iicença ou a interdicão do
estabelecimento.

Art. 46 - A pena de contra propaganda será imposta quando da ocorréncia
de publicidade enganosa ou abusiva cujo resultado possa constituir risco ou
ofensa a saUde.



7A--7
30

Art. 47 - A pena educativa consiste na:
- divulgação, a expensas do infrator, das medidas adotadas para sanar os

prejuizos provocados pela infração, corn vistas a esclarecer o consumidor de
produto ou o usuário de servicos;

II - reciclagem dos dirigentes técnicos e dos empregados, a expensas do
estabelecimento;

Ill - veiculação, pelo estabelecimento, das mensagens expedidas pelo SUS
acerca do tema objeto da sancão, a expensas do infrator.

Art. 48 - Para imposição de pena e sua graduação, a autoridade sanitária
Ievará em conta:

- as circunstâncias atenuantes e agravantes;
II - a gravidade do fato, tendo em vista as suas conseqüências para a saUde

püblica;
Ill - Os antecedentes do infrator quanto as normas sanitárias;
IV - a localidade e a região onde se verificar a infração.
Art. 49 - São circunstâncias atenuantes:
I - não ter sido a acão do infrator fundamental para a ocorrência do evento;
II - procurar o infrator, por espontânea vontade, reparar ou minorar as

conseqüências do ato lesivo a satde pUblica que the foi imputado;
III - ser primário o infrator, e não haver o concurso de agravantes.
Art. 50 - São circunstâncias agravantes:
I - ser reincidente o infrator;
II - ter o infrator cometido a infraçâo para obter vantagem pecuniária

decorrente do consumo, pelo pUblico, de produto elaborado em desacordo
corn o disposto na legislag5o sanitária;

III - coagir outrem para a execução material da infração;
IV - ter a infração conseqüências calamitosas para a saUde püblica;
V - deixar o infrator, tendo conhecimento de ato lesivo a saUde pUblica, de

tomar as providências de sua alçada tendentes a evitá-1o;
VI - ter o infrator agido corn dolo, fraude ou má-f6.
§ 10 - A reincidência torna o infrator passivel de enquadramento na

penalidade máxirna, e a infracão será caracterizada como gravissima.
§ 20 - A infracão de normas legais sobre o controle de infecção hospitalar

será considerada de natureza gravissirna.
Art. 51 - Havendo concurso de circunstãncias atenuantes e agravantes, a

aplicação da pena será considerada em razão das que sejam
preponderantes.

Art. 52 - Quando o infrator for integrante da administração pUblica, direta ou
indireta, a autoridade sanitária notificará o superior imediato do infrator e, se
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não forern tomadas as providências para a cessaçâo da infração no prazo
estipulado, a autoridade sanitária comunicará o fato ao Ministério Püblico,
corn cópia do processo administrativo instaurado para apuração do ocorrido.

Parágrafo ünico - As infracöes sanitárias que tarnbém configurarern ilicitos
penais serão comunicadas a autoridade policial e ao Ministério Püblico.

Art. 53 - A autoridade sanitária cornpetente, após constatar a infração e
aplicar a sancão cabIvel através de processo administrativo, comunicará,
formalmente, ao conselho de classe correspondente a ocorrência do fato.

Art. 54 - As infraçoes das disposicôes legais e regulamentares de ordem
sanitária prescrevern em cinco anos.

§ 1 1 - A prescrição se interrompe pela notificacão ou por outro ato da
autoridade competente que objetive a apuração da infração e a conseqüente
imposição de pena.

§ 2° - Não corre o prazo prescricional enquanto houver processo
adrninistrativo pendente de decisão.

Secão II
Das Infraçaes Sanitárias e das Penalidades

Art. 55 - Considera-se infraçâo sanitária, para os fins desta lei, a
desobediência ou inobservância ao disposto nas normas legais,
regulamentares e outras, que, por qualquer forma, se destinem a preservar a
saUde.

Art. 56 - Os fornecedores de produtos e servicos de interesse da saUde
respondem solidariarnente pelos vIcios de qualidade ou quantidade que os
tornem impróprios ou inadequados para o consurno.

Art. 57 - Constituern infraçães sanitárias as condutas tipificadas nos arts. 58
a 95.

Art. 58 - Construir, instalar ou fazer funcionar, sern o alvará de licença de
funcionamento, a autorização de funcionamento ou a autorização especial
ernitidos pelos órgãos sanitários competentes, os estabelecimentos sujeitos
ao controle sanitário previstos nesta lei.

Pena - advertência, interdição total ou parcial do estabelecimento,
cancelamento do alvará de Iicenca de funcionarnento, cassação da
autorização de funcionamento ou de autorizacão especial e/ou multa.

Art. 59 - Fazer funcionar sem assistência do responsável técnico legalmente
habilitado os estabelecimentos de prestacão de serviços de satde e Os
estabelecirnentos em que são produzidos, transformados, comercializados,
armazenados, manipulados, analisados, preparados, extraldos, purificados,
fracionados, embatados, reembalados, irnportados, exportados, expedidos,
distribuidos e transportados os produtos sujeitos ao controle sanitário. Pena -
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adverténcia, inutilizaçäo de produto, suspensão de venda ou fabricaçáo de
produto, cancelamento de registro de produto, interdição total ou parcial do
estabelecimento, cancelamento do alvará de licença de funcionamento,
cassaçáo da autorização de funcionamento ou de autorizaçao especial,
intervenção administrativa e!ou multa.

Art. 60 - Fraudar, falsificar ou adulterar produto sujeito ao controle sanitário.
Pena - advertência, apreensão de produto, inutilização de produto, suspensão
de venda ou de fabricação de produto, cancelamento de registro de produto,
interdiçao total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto,
cassação de autorizaçào de funcionamento ou de autorizaçâo especial e/ou
multa.

Art. 61 - Alterar o processo de fabricaçâo de produto sujeito ao controle
sanitário, modificar o nome, seus componentes e demais elementos objeto do
registro sem a autorização do Orgâo sariitário competente. Pena -
advertência, apreensâo de produto, inutilizaçäo de produto, interdição total ou
parcial do estabelecimento, da atividade e do produto, cancelamento do
alvará de licença de funcionamento, cassação de autorizaçâo de
funcionamento ou de autorizaçào especial e/ou multa.

Art. 62 - Rotular os produtos sujeitos ao controle sanitário em desacordo
corn as normas legais. Pena - advertência, apreensão de produto, inutilização
de produto, cancelamento de registro de produto, interdiçâo total ou parcial do
estabelecimento, da atividade e do produto, cancelamento do alvará de
licença de funcionamento, cassaçâo de autorização de funcionamento ou de
autorizaçâo especial e/ou multa.

Art. 63 - Deixar de observar as normas de biossegurança e controle de
infeccOes hospitalares estipuladas na legislação sanitária vigente.

Pena - advertência, interdiçao total ou parcial do estabelecimento, da
atividade e do produto, cancelamento do alvará de licença de funcionamento
e/ou multa.

Art. 64 .- Expor a venda ou entregar ao consumo produto sujeito ao controle
sanitário que esteja deteriorado, alterado, adulterado, fraudado, avariado,
falsificado ou produto cujo prazo de validade tenha expirado ou, ainda, apor-
lhe nova data de validade. Pena - advertência, apreensao de produto,
inutilizaçao de produto, interdiçao total ou parcial do estabelecimento, da
atividade e do produto, cancelamento do alvará de funcionamento e/ou multa.

Art. 65 - Expor a venda, utilizar ou armazenar, nos estabelecimentos de
saUde, produto de interesse da saüde destinado exclusivamente a distribuiçâo
gratuita. Pena - advertência, apreensão de produto, interdiçäo total ou parcial
do estabelecimento, da atividade e do produto, cancelamento do alvará de
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licenca de funcionamento e/ou multa.
Art. 66 - Expor a venda, manter em depOsito ou transportar produto sujeito

ao controle sanitário, que exija cuidados especiais de conservacâo, sem
observância das condicoes necessárias a sua preservaçào. Pena -
adverténcia, apreensâo de prod uto, inutilizaçào de produto, interdicao total ou
parcial do estabelecimento, da atividade e do produto, cancelamento do
alvará de licença de funcionamento, cassação de autorizacao de
funcionamento ou de autorizacao especial e/ou multa.

Art. 67 - Fazer propaganda de servico ou de produto sujeito ao controle
sanitário em desacordo corn o aprovado no registro ou no alvará de licenca
de funcionamento ou contrariando a legislaçao sanitária. Pena - advertência,
suspensão de venda ou fabricaçào de produto, interdiçâo total ou parcial do
estabelecimento, da atividade e do produto, imposiçâo de contra propaganda,
proibiçâo de propaganda e/ou multa.

Art. 68 - Aviar receita em desacordo corn a prescricão médica ou
odontológica ou em desacordo corn a determinacäo expressa em lei e normas
regulamentares. Pena - advertência, pena educativa, interdicâo parcial ou
total do estabelecirnento, da atividade e do produto, cancelamento do alvará
de licença de funcionamento e/ou multa.

Art. 69 - Extrair, produzir, transformar, manipular, embalar, reembalar,
transportar, vender, comprar, ceder ou utilizar produto sujeito ao controle
sanitário, contrariando as condicoes higiênico-sanitárias e a legislação
sanitária. Pena - advertência, apreensáo de produto, inutilização de produto,
cancelamento de registro de produto, interdicâo total ou parcial do
estabelecimento, da atividade e do produto, cancelamento do alvará de
licença de funcionamento, cassacâo da autorizaçao de funcionamento ou de
autorizacäo especial e/ou multa.

Art. 70 - Deixar de fornecer a autoridade sanitária os dados sobre os
serviços, as matérias-primas, as substâncias utilizadas, os processos
produtivos e Os produtos e subprodutos elaborados. Pena - advertência,
apreensäo de produto, inutilizaçao de produto, suspensâo de venda ou
fabricaçao de produto, cancelamento de registro de produto, interdicäo total
ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto, cancelamento do
alvará de licenca de funcionamento, proibicâo de propaganda e/ou multa.

Art. 71 - Reaproveitar vasilhame de saneante ou congénere e de produtos
nocivos a saUde, para embalagem e venda de alimentos, bebidas,
medicarnentos, drogas, substâncias, produtos de higiene, produtos dietéticos,
cosméticos e perfumes. Pena - adverténcia, apreensão de produto,
inutilizaçao de produto, cancelamento de registro de produto, interdiçao total
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ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto, cancelamento do
alvará de licenga de funcionamento e/ou multa.

Art. 72 - Manter, em estabelecimento sujeito ao controle sanitário, animal
doméstico que coloque em risco a sanidade de alimentos e outros produtos
de interesse da saCide ou que comprometa a higiene do lugar.

Pena - adverténcia, apreensâo de produto, inutilizaçâo de produto,
interdição, total ou parcial, do estabelecimento, da atividade e do produto,
cancelamento do alvará de licenca de funcionamento e/ou multa.

Art. 73 - Coletar, processar, utilizar e comercializar sangue e hemoderivado
em desacordo corn as normas legais. Pena - advertência, apreensão de
produto, inutilizaço de produto, interdicâo total ou parcial do
estabelecimento, da atividade e do produto, cancelamento do alvará de
Iicença de funcionamento, intervençáo administrativa e/ou multa.

Art. 74 - Comercializar ou utilizar placentas, Orgãos, glndulas ou hormOnios
humanos, contrariando as normas legais. Pena - advertência, apreenso de
produto, inutilizaçâo de produto, interdição total ou parcial do
estabelecimento, da atividade e do produto, cancelamento do alvará de
licença de funcionamento, intervençâo administrativa e/ou multa.

Art. 75 - Utilizar, na preparação de hormãnio, órgão de animal doente ou
que apresente sinais de decomposiçâo. Pena - adverténcia, apreensào de
produto, inutilização de produto, suspensão de venda ou fabricaço de
produto, cancelamento de registro de produto, cancelamento do alvará de
licença de funcionamento, cassacâo de autorizaço de funcionamento,
intervencão administrativa e/ou multa.

Art. 76 - Deixar de notificar doença de notificaçäo compulsOria, quando tiver
o dever legal de faze-b. Pena - advertência e/ou multa.

Art. 77 - Reter atestado de vacinaçäo obrigatOria ou deixar de executar,
dificultar ou opor-se a execuçâo de medidas sanitárias destinadas a
prevenção de doenças transmissiveis. Pena - advertência, pena educativa,
interdicäo total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto,
cancelamento do alvará de licenca de funcionamento, cassação de
autorizaçâo de funcionamento ou de autorizaçao especial, intervencâo
administrativa e/ou multa.

Art. 78 - Opor-se a exigéncia de provas imunologicas ou a sua execucão
pela autoridade sanitária. Pena - adverténcia, interdição total ou parcial do
estabelecimento, da atividade e do produto, cancelamento do alvará de
bicença de funcionamento, intervençao administrativa e/ou multa.

Art. 79 - Apbicar raticida ou produto quimico para desinfestacão, agrotóxicos
e demais substâncias prejudiciais 6 saiide sem os procedimentos necessários
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a proteçâo humana ou sem licença da autoridade competente. Pena -
advertência, apreensão de produto, interdiçâo total ou parcial do
estabelecimento, da atividade e do produto, cancelamento do alvará de
licenca de funcionamento e/ou multa.

Art. 80 - Aplicar produtos de desinsetizacâo, desratização e higienizaçâo de
ambientes, cuja acâo se faca por gas ou vapor, em galerias, bueiros, poröes,
sótâos ou bocais em cornunicaçâo direta corn residências ou outros ambientes
frequentados por pessoas ou animais domésticos, sem licenca da autoridade
competente. Pena - adverténcia, apreensão de produto, interdiçâo total ou
parcial do estabelecimento, da atividade e do produto, cancelamento do
alvará de licenca de funcionamento e/ou multa.

Art. 81 - Reciclar resIduos sOlidos infectantes gerados por estabelecimento
prestador de servicos de saüde. Pena - advertência, interdiçäo total ou parcial
do estabelecimento, da atividade e do produto e/ou multa.

Art. 82 - Proceder a cremação de cadaver ou utilizá-lo contrariando as
normas sanitárias pertinentes. Pena - advertência, interdiçao total ou parcial
do estabebecimento, da atividade e do produto, cancelamento do alvará de
licença de funcionamento e/ou multa.

Art. 83 - Impedir o sacrifIcio de animal considerado, pela autoridade
sanitária, perigoso para a saáde püblica. Pena - advertência, pena educativa
ou e/multa.

Art. 84 - Manter condiçao de trabalho que cause dano a satide do
trabalhador. Pena - advertência, interdicão total ou parcial do
estabelecimento, da atividade e do produto, cancelamento do alvará de
bicenca de funcionamento, intervencao administrativa e/ou multa.

Art. 85 - Adotar, na area de saneamento básico, procedimento que cause
dano a saüde pUblica. Pena - adverténcia, interdição total ou parciat do
estabelecimento, da atividade e do produto, cancelamento do abvará de
licença de funcionamento e/ou multa.

Art. 86 - Opor-se a açao fiscalizadora das autoridades sanitárias
competentes no exerciclo de suas funcöes, ou obstá-la. Pena - adverténcia,
apreensão de produto, inutitização de produto, suspensâo de venda ou
fabricaçâo de produto, cancebarnento de registro de produto, interdicäo total
ou parciab do estabebecirnento, da atividade e do produto, cancebarnento do
alvará de licenca de funcionamento, cassaçao de autorizacâo de
funcionamento ou de autorizaçäo especial, proibiçao de propaganda ou multa.

Art. 87 - Fornecer ou comercializar medicamento, droga e correlato sujeito a
prescriçáo médica, sem observéncia dessa exigéncia ou contrariando as
normas vigentes. Pena - advertência, interdição total ou parcial do
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estabelecimento, da atividade e do produto, cancelamento do alvará de
licenca de funcionarnento, cassacâo de autorizaçâo de funcionamento ou de
autorizacão especial, intervencâo administrativa e/ou multa.

Art. 88 - Executar toda e qualquer etapa do processo produtivo, bern como
transporte e utilizaçâo de produto ou residuo perigoso, tóxico, explosivo,
inflamável, corrosivo, emissor de radiaçoes ionizantes, entre outros,
contrariando a legislaçâo sanitária. Pena - advertência, pena educativa,
apreensâo de produto, inutilizaçäo de produto, suspensão de venda ou
fabricação de produto, cancelamento de registro de produto, interdiçâo, total
ou parcial, do estabelecimento, da atividade e do produto e/ou multa.

Art. 89 - Deixar de observar as condiçöes higiênico-sanitarias na
manipulaço de produto de interesse da saUde, quanto ao estabelecirnento,
aos equiparnentos, aos utensulios e aos funcionários. Pena - advertência,
pena educativa, apreensâo de produto, inutilizaçao de produto, suspensäo de
venda ou fabricacao de produto, cancelarnento de registro de produto,
interdiçäo, total ou parcial, do estabelecirnento, da atividade e do produto,
cancelamento do alvará de licença de funcionamento, cassacâo da
autorizaçâo de funcionamento ou de autorizaçäo especial e/ou rnulta.

Art. 90 - Fabricar ou fazer operar rnáquina ou equipamento que ofereca
risco para a saUde do trabalhador. Pena - advertência, pena educativa,
apreensão de produto, inutilizaçâo de produto, suspensão de venda ou
fabricaçáo de produto, cancelamento de registro de produto, interdiçâo, total
ou parcial, do estabelecimento, atividade e produto, cancelarnento do alvará
de licenca de funcionamento, proibiçâo de propaganda e/ou rnulta.

Art. 91 - Descumprimento, por empresa de transporte, seus agentes e
consignatários, comandantes ou responsáveis diretos por embarcaçâo,
aeronave, ferrovia, velculo terrestre, nacional e estrangeiro, de norma legal ou
regulamentar, rnedida, formalidade ou outra exigência sanitária. Pena -
adverténcia, pena educativa, interdiçâo total ou parcial do estabelecimento,
atividade e produto, cancelamento do alvará de licença de funcionamento
e/ou multa.

Art. 92 - lnobserváncia de exigëncia sanitária relativa a irnóvel, equiparnento
ou utensilio por quern detenha legalmente a sua posse. Pena - adverténcia,
pena educativa, interdição total ou parcial do estabelecimento, atividade e
produto, cancelamento do alvará de licença de funcionarnento e/ou multa.

Art. 93 - Transgredir qualquer norma legal ou regulamentar destinada a
promoçáo, a proteçáo e recuperação da saüde. Pena - adverténcia, pena
educativa, apreensâo de produto, inutilizaçäo de produto, suspensão de
venda ou fabricaçâo de produto, cancelarnento de registro de produto,
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interdicão, total ou parcial, do estabelecimento, atividade e produto,
cancelamento do alvará de licença de funcionamento, cassaçäo da
autorizaçâo de funcionamento ou de autorizaçâo especial, imposicâo de
contra propaganda, proibiçäo de propaganda e/ou multa.

Art. 94 - Descumprir ato visando a aplicacâo da legislação pertinente,
emanado da autoridade sanitária competente. Pena - adverténcia, pena
educativa, apreensão de produto, inutilizacão de produto, suspensào de
venda ou fabricacâo de produto, cancelamento de registro de produto,
interdicâo, total ou parcial, do estabelecirnento, atividade e produto,
cancelamento do alvará de licença de funcionamento ou de autorizaçao
especial, imposicão de contrapropaganda, proibicâo de propaganda e/ou
multa.

Art. 95 - Exercer ou permitir o exercIcio de encargos relacionados corn a
promocão e a recuperacão da satide por pessoa sem a necessária habilitacão
legal. Pena - adverténcia, interdiçâo total ou parcial do estabelecimento,
atividade e produto e/ou multa.

Seçäo Ill
Do Processo Administrativo

Art. 96 - As infraçöes a legislaçao sanitária seräo apuradas através de
processo administrativo, cuja cornpetência para instauração será da instância
administrativa que verificar a infracâo.

Art. 97 - A autoridade sanitária, no exercIclo da acâo fiscalizadora, lavrará,
no local em que for verificada a infraçâo ou na sede da repartiçâo sanitária, o
auto da infraçao sanitária, que conterá:

- nome do infrator, seu domicIlio, residência e demais elementos
necessários a sua qualificaçao civil;

- local, data e hora da lavratura do auto de infraçao;
Ill - descricâo da infração e mençäo do dispositivo legal ou regulamentar

transgredido;
IV - pena a que está sujeito o infrator;
V - ciência, pelo autuado, de que responderá pelo fato em processo

administrativo;
VI - assinatura do autuado ou, no caso de ausência ou recusa, de duas

testemunhas e do autuante;
VII - prazo para interposiçâo de recurso, quando cabivel.
§ 1 0 - Havendo recusa do infrator em assinar o auto, será feita, neste, a

mençào do fato.
§ 20 - 0 fiscal sanitário é responsável pelas declaracoes que fizer no auto

de infração, sendo passIvel de puniçâo, por falta grave, em caso de falsidade
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ou omissão dolosa.

Art. 98 - 0 infrator será notificado para ciència do auto de infraçäo:
- pessoalmente;

II - pelo correio ou por via postal;
III - por edital, se estiver em local incerto ou desconhecido.
§ 1 1 - 0 edital de que trata este artigo será publicado uma Unica vez, na

imprensa oficial ou em jornal de grande circulaçào local, considerada
efetivada a notificaçâo cinco dias apOs a publicacâo.

§ 20 - Se o infrator for notificado pessoalmente e se recusar a dar ciência
disso, o fato será consignado por escrito pela autoridade que efetuou a
notificacao.

Art. 99 - Após a lavratura do auto da infraçao, se ainda subsistir para o
infrator obrigaco a cumprir, será expedido edital fixando o prazo de trinta
dias para o seu cumprimento, observado o disposto no § 1 0 do artigo anterior.

§ 1 1 - 0 prazo para o cumprimento da obrigacäo de que trata 0 "caput"
deste artigo poderá ser reduzido ou aumentado por motivo de interesse
ptblico.

§ 20 - A inobservância da determinacão contida no edital de que trata este
artigo acarretará, além de sua execucao forcada, a imposiçâo de multa diana
ate o cumprimento da obrigacão, sem prejuIzo de outras penas.

Art. 100 - Aplicada a pena de multa, o infrator será notificado e efetuará o
pagamento no prazo de trinta dias contados da data da notificacâo.

§ 1 1 - 0 não-recolhimento da multa dentro do prazo fixado neste artigo
acarretará sua inscnicâo para cobranca judicial.

§ 20 - A multa imposta em auto de infracão poderá sofrer reducäo de inte
por cento caso o infrator efetue o pagamento no prazo de vinte dias contados
da data em que for notificado.

Art. 101 - A apuraçào de ilIcito, em se tratando de produto sujeito o controle
sanitário, far-se-6 mediante a apreensâo de amostra para a realizaçâo da
aná!ise fiscal e de interdicâo, se for o caso.

§ 1 1 - A apreensâo de amostra do produto para a análise fiscal ou de
controle poderá ser acompanhada de interdiçâo nos casos em que sejam
flagrantes os indIcios de alteracão ou adulteracäo do produto ou substância,
hipótese em que a interdição terá caráter preventivo ou de medida cautelar.

§ 21 - A análise fiscal será realizada em laboratório oficial do Ministério da
Saide ou em órgâo congênere estadual ou municipal credenciados.

§ 30 - A amostra, coihida do estoque existente e dividida em trés partes,
será tornada inviolável Para que se assegurem as caracterIsticas de
conservaçào e autenticidade, sendo uma delas entregue ao detentor ou
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responsãvel pelo produto, para servir de contraprova, e as duas outras,
encaminhadas ao laboratório oficial de controle.

§ 40 - Se a quantidade ou a natureza do produto nâo permitir a coleta de
amostra de que trata o parágrafo anterior, será ele levado ao Iaboratório
oficial, onde, na presenca do possuidor ou responsável, e de duas
testemunhas, será realizada a análise fiscal.

§ 50 - No caso de produto perecIvel, a análise fiscal näo poderá ultrapassar
dez dias, e, nos demais casos, trinta dias contados da data de recebimento
da amostra.

§ 60 - Nos casos em que sejam flagrantes os indIcios de risco para a saUde,
a suspensão de venda ou de fabricaçao de produto acompanhará a
apreensao de amostra e terá caráter preventivo ou cautelar e durará o tempo
necessário a realizaçâo dos testes, provas, análises ou outras providéncias
requeridas, não podendo exceder noventa dias, findos os quais será o
produto automaticamente liberado.

§ 70 - Da análise fiscal será lavrado laudo minucioso e conclusivo, que será
arquivado no laboratôrio oficial, extraindo-se cópias para integrar o processo
da autoridade sanitária competente, para serem entregues ao detentor ou ao
responsável e para o produtor, se for o caso.

§ 81 - Se a análise fiscal concluir pela condenacão do produto, a autoridade
fiscalizadora notificará o interessado para, no prazo de dez dias, apresentar
recurso.

§ 91 - Imposta a suspensäo de venda e de fabnicaçâo de produto decorrente
do resultado do laudo laboratorial, a autoridade sanitária competente fará
constar no processo o despacho respectivo e Iavrará o auto de suspensão.

Art. 102 - Caso o infrator discorde do resultado do laudo de análise fiscal,
poderá requerer, no prazo de dez dias contados da data da notificacào do
resultado da análise, perIcia de contraprova, apresentando a amostra em seu
poder e indicando o seu perito.

§ 1 1 - Decorrido o prazo fixado neste artigo sem a apresentacão de recurso
pelo infrator, o laudo de análise fiscal será considerado definitivo.

§ 21 - A perIcia de contraprova nao será realizada no caso de a amostra
apresentar indIcios de alteracáo ou violacâo, prevalecendo, nessa hipôtese, o
laudo condenatório.

§ 31 - Aplicar-se-á a perIcia de contraprova o mesmo método de análise
empregado na análise fiscal condenatória, salvo se houver concondância dos
peritos quanto ao emprego de outro.

§ 41 - No caso de divergência entre os resultados da análise fiscal
condenatónia e os da penicia de contraprova, caberá recurso da parte
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interessada, a que acarretará a realizaçâo de nova exame pericial da amostra
em poder do laboratório oficial.

§ 51 - 0 recurso de que trata a parágrafo anterior será interposto no prazo
de dez dias contados da data de conclusão da pericia de cantraprava.

Art. 103 - Os pradutos sujeitas ao controle sanitário considerados
deteriorados au alterados par inspeção visual sero apreendidas e
inutilizados pela autaridade sanitária, sem prejuizo das demais penalidades
cabiveis.

§ 10 - A caleta de amastra para análise fiscal pade ser dispensada quanda
for canstatada, pela autoridade sanitária, faiha au irregularidade no
armazenamento, transparte, venda au expasiçâo de praduta destinado a
consuma.

§ 21 - A autaridade sanitária lavrará as autos de infração, de apreensãa e de
inutilizaçâo do produto, que serâo assinados pela infrator ou par duas
testemunhas, em que seräo especificados a natureza, a marca, a late, a
quantidade e a qualidade do produto, a embalagem, a equipamenta au a
utensIlia.

§ 30 - Casa a interessado proteste contra a inutilizaçâo do praduta au da
embalagem, deverá faze-la no respectiva auto, a que acarretará a caleta de
amastra do praduta para anátise fiscal, e será lançado a auto de suspensãa
de venda au fabricaçäa de praduta ate a saluçaa final da pendência.

Art. 104 - A inutilizaçâa de praduta e a cancelamento do alvará de licença
de funcionamenta do estabelecimenta samente acarrerãa após a publicaço,
na imprensa oficial ou em jamal de grande circulaçãa local, de decisâo
irrecarrivel, ressalvada a hipOtese prevista no artiga anterior.

Art. 105 - No caso de candenaçàa definitiva de praduta cuja alteraca,
adulteracáo au falsificaçao nâa impliquem risca a saüde, confarme legislaçâa
sanitária em vigor, paderá a autoridade sanitária, aa praferir a decisäa,
destinar a sua distribuição a estabelecimentos assistenciais, de preferéncia,
oficiais.

Art. 106 - Ultimada a instruçãa do pracessa, uma vez esgatadas as prazos
para recurso sem apresentaçâa de defesa, au apreciadas as recursas, a
autaridade sanitária praferirá a decisãa final, dando a pracesso par concluso,
apOs a publicaçãa desta Ultima no jamal oficial do Estada ou em jamal de
grande circulação, e a adacao das medidas impastas.

Seção IV
Dos Recursos

Art. 107 - 0 infrator paderá apresentar defesa ou impugnação do auto de
infraçáo no praza de quinze dias contados da data da notificaçaa.
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§ 1 0 - Antes do julgamenta da defesa ou da impugnacâo a que se refere

este artiga, a autoridade julgadora auvirá a fiscal, que terá a prazo de dez
dias para pranunciar-se a respeito.

§ 20 - Apresentada au nãa a defesa ou a impugnaçâa, a auto de infraçâa
será julgada pelo dirigente do Orgáa de vigilância sanitâria municipal ou
estadual, conforme a casa.

Art. 108 - 0 infrator poderá recorrer da decisâa candenatória ao dirigente do
Orgãa de vigilância sanitária municipal au estadual, conforme a casa, dentra
de igual prazo fixado para a defesa, mesmo quanda se tratar de multa.

§ 1 0 - A autoridade que receber a recurso decidirá sabre ele no prazo de
dez dias contados da data de seu recebimento.

§ 20 - Mantida a decisâa condenatória, caberá mecurso para a autoridade
superior no praza de quinze dias de sua ciência au publicaçâa.

Art. 109 - 0 recurso interposta contra decisãa nâo definitiva terá efeito
suspensivo relativo ao pagamenta da pena pecuniária, nãa impedindo a
imediata exigibilidade do cumprimento da obrigaçao subsistente.

Art. 110 - Na caso de praduto de interesse da saüde, decorridos as prazos
legais e considerado definitivo a laudo de análise condenatória, será a
processo encaminhado aa ómgãa de vigilância sanitámia federal para as
med idas cabIveis.

Art. 111 - Nãa caberá recurso na hipótese de condenacaa definitiva de
praduta em razàa de laudo laboratarial confirmado em perIcia de cantraprava,
ou nos casos de fraude, falsificaçäa ou adulteracàa.

CapItulo IV
Dispasiçöes Finais

Art. 112 - A protecãa policial será solicitada pela autoridade sanitária
sempre que se fizer necessária ao cumprimenta do dispasta nesta lei.

Art. 113- A remocâa de órgâa, tecido e substância humanas para fins de
pesquisa e tratamento obedecerá ao dispasta em Iegislaçäa especifica,
resguardada a proibiçaa de camercializacao. Art. 114 - 0 Podem Executivo
encaminhamá prajeta de lei dispanda sabre a carreima de fiscal sanitária no
praza de sessenta dias cantados da data de publicaçâa desta lei.

C
	 Art. 115 - 0 Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de centa e

vinte dias contados da data de sua publicaçao.
Art. 116 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacãa.

0
	 Art. 117 - Revogam-se as dispasiçöes em cantrária, em especial a Lei no

4.098, de 23 de marco de 1966.
Sala das Reuniães, 18 defevereiro de 1999.
Adelmo Camneima Leâa
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Justificacáo: 0 projeto de lei contendo o COdigo Sanitário do Estado vem

preencher, sem dtvda, urn grande vácuo em nosso arcabouço legal. Minas
Gerais nâo dspöe, ao contrário da maloria dos Estados da Federaçäo, de urn
cOdigo que sistematize a legislação sanitária existente, em geral dispersa e
fragmentada, e forneça mecanismos eficazes para a ação da Vigilância
Sanitária.

Em 1994, o Executivo apresentou urn projeto de lei contendo o referido
Código, que tramitou nesta Casa, tendo recebido parecer favorável nas
Comissôes de Constituiçäo e Justica e de SaUde. Encontrava-se em
apreciaçâo na Comissào de Defesa do Consumidor, quando foi retirado de
tramitaçâo pelo Governo do Estado. Esta CPI, verificando suanecessidade,
resolveu reapresentá-lo, na forma do substitutivo que tinha sido aprovado na
Comissão de Saüde.

Esse Código será, ao lado do Codigo de Defesa do Consumidor, uma peca
da maior importância na proteçao dos cidadãos, particularmente no que se
refere a sua saüde. Terá a funcào de traçar as grandes linhas de atuacâo da
Vigilància Sanitária no Estado e, como ja se disse, de sistematizar e organizar
a legislaçâo sanitária existente, adaptando-a as condiçães e as
caracteristicas do Estado. Além disso, dará forca de lei a norrnas da
Secretaria de Estado da SaCide, ate então instituidas através de resoluçoes,
propiciando a Vigilância Sanitária base legal para a acão. Grosso modo,
pode-se afirmar que a matéria tern por escopo a regulamentação da
flscalização e do controle dos estabelecimentos e dos produtos que, direta ou
indiretamente, possam provocar riscos e agravos a satde da populacão, bern
como do controle e da fiscalização da produçâo e da circulação de bens e
servicos de interesse para a saUde. Alérn disso, institui normas relativas ao
saneamento básico, ao controle de zoonoses e a preservação da saüde do
trabaihador. Para garantir o cumprimento dessas normas, estabelece ainda
as sancOes a que os infratores ficam sujeitos. Ha que considerar que a
Vigilância Sanitária estadual vem aplicando sancöes respaldada pela
legislação federal e por resoluçoes internas da Secretaria, mas carece de
legislação estadual que lhe permita urn leque maior de opcöes para apenar Os
infratores, como, por exemplo, a pena pecuniária. Considerando que o Estado
nâo pode aplicar rnufta corn base em legislação federal, aquele Orgào se
encontra impedido de adotar esse rnecanismo, ficando restrito, assim, a
penas de pouco impacto, como a adverténcia, ou a penas muito drásticas,
como a interdição do estabelecirnento e o cancelamento de seu alvará. Além
disso, perde o erário uma importante fonte de arrecadaçào.

Finalmente, o COdigo Sanitário serviria tambérn como paràrnetro para a
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elaboracão dos cOdigos municipais, que tern por objetivo complementar as
normas estaduais e detaihar os mecanismos e procedimentos pertinentes a
esfera local. Dessa forma, contribuiria tarnbérn para a tao necessária
descentralização das acöes de vigilãncia sanitária.

- Publicado, vai o projeto as Comissães de Justica, de Saüde e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 193, c/c o art. 102,
do Regimento Interno.

PROJ ETO DE LEI N O 49/99
EX-PROJETO N o 2.027/98

Dispöe sobre a Politica Estadual de Medicamentos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - A Polltica Estadual de Medicamentos reger-se-á pelo disposto

nesta lei.
Art. 20 - São diretrizes da Poiltica Estadual de Medicamentos:
I - irnplementar, desenvolver e coordenar o sistema estadual de

farmacovigilância, corn vistas a criacão de centros regionais de notificacão de
reacão adversa;

II - implementar e executar a assisténcia farmacêutica por rneio de
programas de atendimento as nosologias prevalentes e de grande impacto
epidemiológico;

III- estabelecer normas que assegurem a qualidade do medicamento desde
a sua produção, transporte e distribuicâo ate a dispensação aos usuários do
sisterna de saide püblica;

IV - organizar relacão estadual de medicamentos, com base na Relacão
Nacional de Med icamentos - RENAME -;

V - desenvolver e otimizar tecnologias de producão dos medicamentos
constantes na relacão estadual;

VI - promover a realizacão de estudos de biodisponibilidade e
incompatibilidade das formulacöes farmacêuticas constantes na relacão
estadual de medicamentos;

VII - criar linhas de pesquisa práprias ou por meio de parceria corn
instituiçöes, para a pesquisa de med icamentos de ültima geracâo;

VIII - desenvolver e otimizar as estruturas Iaboratoriais do Estado e de
instituiçöes de ensino e pesquisa para exercerern o controle de qualidade dos
rnedicarnentos adquiridos e utilizados, o monitoramento de sua utilização e a
promocão de estudos epiderniolOgicos;

IX - orientar e assessorar, técnica e administrativarnente, os municipios na
aquisição de medicamentos essenciais, observada a realidade epidemiológica
desses, a regularizacão do fornecimento e o menor custo;
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Art. 3° - Para implernentar a PolItica Estadual de Medicamentos, o Estado

desenvolverá as seguintes acoes:
- estruturação e organizaçáo de serviços de gerência das atividades em

niveis central e regional, corn a designaçäo de recursos humanos corn perfil
técnico para a função e o levantarnento de recursos financeiros para
acompanhar e supervisionar as atividades desenvolvidas pelos rnunicipios;

II - promoço e apoio a formaçao dos recursos humanos necessários a
prestaçâo da assistência farmacêutica, por meio do oferecimento de cursos
de pós-graduaçâo nas instituiçaes de ensinojá existentes;

III - definição dos medicamentos a serern adquiridos pelo Estado, inclusive
Os de dispensaçâo em caráter excepcional, corn base em critérios técnicos e
administrativos, além de destinação de recursos para adquiri-Ios;

IV - aquisição preferencial de produtos dos Iaboratórios oficiais do Estado;
V - investimento na infra-estrutura dos serviços de gerência farrnacêutica,

corn vistas a garantir a qualidade dos produtos adquiridos ate sua
distribuiçâo;

VI - definição de procedirnentos para o recebimento, o armazenarnento e a
distribuiçào adequados dos medicamentos que devem ficar sob sua guarda;

VII - criação e adaptacâo, em parceria corn órgão de pesquisa, de
processos de obtençao e de análise de substâncias de interesse
farmacêutico.

Art. 4 0 - Para a implementaçâo da polltica a que se refere esta lei, o Estado
se articulará corn o Ministério Püblico, universidades, órgãos püblicos e
organizaçöes nao governarnentais ligadas a ciência, a tecnologia e a defesa
das cornunidades, dos conseihos de saide e de entidades afins.

Art. 5° - 0 Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias
contados da data de sua publicacào.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 7°- Revogarn-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniöes, 18 de fevereiro de 1999.
Adelmo Carneiro Leáo
Justificaçao: Apesar de a saUde ser definida na Constituiçäo Federal como

matéria de relevãncia pbIica, ate muito recenternente nâo existia urna polltica
nacional que estabelecesse prioridades para a indUstria farmacêutica ou que
orientasse a acao do Sistema Unico de SaUde no que diz respeito a
medicarnentos. As prioridades para a produçâo sempre foram estabelecidas
pelos próprios produtores, a partir das possibilidades de lucro desenhadas
pelo rnercado, em vez de serem definidas pelas necessidades
epidemiolOgicas da populaçao. No âmbito do SUS, acöes descoordenadas
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resultam em prejuizos na aquisicão, na distribuição e na dispensação de
medicarnentos e causam impacto negativo nas financas do setor.

Em outubro do corrente ano, foi instituida, através da Portaria Ministerial n°
3.916, a Polltica Nacional de Medicamentos, que, espera-se, venha minorar
os problemas mencionados. As diretrizes e medidas propostas apontam para
uma clara fixacão de prioridades, maior coordenacão das açöes e, sobretudo,
para a criacão de mecanismos que possibilitem urna ação efetiva do setor no
controle da qualidade dos produtos. Minas Gerais, como de resto a maioria
dos Estados, nào conta ainda corn uma politica de medicarnentos que
estabeleca diretrizes e organize as acöes dos diversos agentes püblicos
envolvidos corn a questâo. E por esse motivo que se apresenta este projeto
de lei, que define as Iinhas gerais da polItica de medicamentos no Estado e
dispöe sobre as medidasque deverâo ser tomadas para viabilizá-la.

Pretende-se, corn esta proposicão, não sO assegurar para o conjunto dos
cidadâos o acesso a farmacoterapia, de forma equânime, considerando-se os
aspectos econômicos, sociais e epidemiolOgicos, bern corno contribuir para
que a o medicamento ofertado seja de boa qualidade.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justica, de Satde e de
Fiscalizacâo Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
N° 25/99, do Deputado José Henrique, em que solicita seja encaminhado

oficio ao Ministro da Educacão e do Desporto, objetivando seja criada, no
Estado, representacäo do MEC, uma vez que a DEMEC-MG foi extinta. (- A
Comissào de Educacão.)

N° 26/99, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado apelo
ao Governador do Estado, corn vistas a adesáo do governo mineiro ao acordo
para reducäo da carga tributária dos automOveis. (- A Comissâo de
Fiscalizaçâo Financeira.)

N° 27/99, do Deputado Bené Guedes, em que solicita seja encaminhado
ofIcio ao Chefe do 6 0 Distrito - DNER, visando a inclusäo, no pIano de obras
desse órgão para 1999, da construção de uma terceira pista na BR-267, no
trecho entre Juiz de Fora e a BR-116, no MunicIpio de Leopoldina.

N° 28/99, do Deputado Bené Guedes, em que solicita seja encaminhado
oficio ao Secretário de Transportes e Obras Püblicas, objetivando o
recapeamento das pistas do aeroporto Vargem Linda, situado em Leopoldina.
(- Distribuldos a Corn issâo de Transporte.)

N o 29/99, do Deputado Márcio Kangussu, em que solicita sejarn
encaminhados oflcios ao Presidente da RepUblica, ao Governador do Estado,
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aos Presiderites do Senado e da Cãrnara Federal e aos Deputados Federals
por Minas Gerais, pleiteando a realização de acâo conjunta dos Poderes para
prorrogar o prazo de vigência da Frente Produtiva de Trabalho para Os
municIpios do vale do Jequitinhonha que pertencem a regiâo de abrangencia
da SUDENE. (- A Cornissão de Politica Agropecuaria.)

N° 30/99, do Deputado Márcio Kangussu, em que solicita sejam
encaminhados ofIcios ao Secretário de Transportes e Obras PUblicas e ao
Diretor-Geral do DER-MG, objetivando a realizaçao de recapeamento
asfáltico na Rodovia MG-367, no trecho que liga ltaobirn a Almenara. (- A
Comissão de Transporte.)

Comunicaçoes
- São também encaminhadas a Mesa comunicaçoes da Comissão de

Direitos Humanos e dos Deputados Carlos Pirnenta, Paulo Pettersen e
Marcelo Gonçalves.

Questöes de Ordem
o Deputado Alencar da Silveira JUnior - Sr. Presidente, so quero falar do

born trabalho que tern sido feito na ADEMG neste inlcio de gestão. 0
Governo muda, Sr. Presidente, e mudam-se tarnbérn os Presidentes das
autarquias.

Nos jogos entre Vila Nova e Cruzeiro e America e Atlético, pude ver o
trabalho que vern fazendo essa diretoria, que tinha a sua frente o Sr. Esrnarte
José Galdieno, que, sem dUvida algurna, rnostrou ser urn excelente
administrador. Pude constatar, ontern, a sua preocupação corn a presenca de
41 mil torcedores no estádio, e correu tudo da melhor maneira possIvel.

Quero, tarnbém, parabenizar os Srs. Edgar Martins e Alrnir Nogueira Fi!ho,
irrnão do Deputado Ivair Nogueira e Diretor da ADEMG. 0 companheiro e
amigo radialista Flávio Anselmo mostrava ontem toda a sua dinâmica no
trabalho. Gostaria de comunicar que o Sr. Ismar, no jogo entre America e
Atlético, teve a iniciativa de visitar todo o estacionamento e de acorn panhar o
trabalho nos bares, nos estacionamentos e nas portarias. As 6 horas da
rnanhâ ele ja estava presente para administrar aquele espetáculo, sabendo
que urn grande pUblico estaria no Mineirão.

Sr. Presidente, o que não foi rnuito born fol a derrota do meu America, rnas
ternos de parabenizar a indicacâo desses hornens para a adrninistracão da
ADEMG.

Quero registrar tambérn a presença do Prefeito de Ouro Fino, Sr. José
Arnérico, e a do Presidente da Cãmara, Sr. José Serneão. Quero saudar
esses companheiros porque naquela cidade sernpre fui muito bern recebido
pelo companheiro José Arnérico, em seu hotel-fazenda e em todos os
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eventos naquela cidade. Quero dizer que a cidade onde faco politica está
sempre aberta aos companheiros de Ouro Fino. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

0 Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Mesa Diretora, colegas e
amigos, é corn muito prazer e imensa satisfacão que registro nesta noite, nos
anais da histOria do Legislativo, a presenca do dileto Prefeito Municipal José
Américo Bute, entusiasta Prefeito que tudo tern feito para o bern comum na
administracão de Ouro Fino. Registro também a presenca do Presidente da
Cãmara, José Serneão, que, sern dUvida alguma, através de sua sabedoria,
do seu born-senso e equulIbrio, tern muito bern dirigido os destinos do
Legislativo de Ouro Fino. Tarnbérn a assessoria juridica do Dr. Roberto
Majine dá ao Prefeito e ao Legislativo a seguranca necessária. 0 Prefeito de
Ouro Fino, juntarnente corn 0 Presidente da Cãrnara, encontram-se nesta
Casa a firn de ultirnar os preparativos para o aniversário de nossa terra. Estou
rnuito feliz por poder contar corn a presenca de V. Exa. na rninha terra e
quero estender aos dernais colegas, corno já fiz na tribuna, o convite para
comparecerern em Ouro Fino, que cornpletará, segunda-feira, 250 anos de
fundacão. Será uma honra, Sr. Presidente, contar corn a sua presenca em
nossa terra. Registro corn muito prazer a presenca dos dignos representantes
do Executivo e do Legislativo de Ouro Fino. Agradeco também as palavras do
Deputado Alencar da Silveira JUnior, que sem dUvida algurna enalteceu a
presenca dos dignos representantes da rninha terra.

o Sr. Presidente - A Presidência também agradece a presença do Prefeito
e do Presidente da Cãrnara de Ouro Fino, os Srs. José America e José
Semeão, respectivarnente.

0 Deputado Márcio Cunha - Sr. Presidente, Sr. Secretário, companheiros
Deputados e Deputadas, senhores servidores, gostaria de informar a V.
Exas., bern coma a este Plenário, que hoje tive oportunidade de fazer uma
visita a Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG -, ao Prof. Gerson
de Mello Boson.

Em primeiro lugar, quis levar ao professor a nossa alegria, a nossa
0 satisfacão por v6-lo a frente dessa irnportante universidade estadual. Na

verdade, quern sabe, terminando urn trabaiho que comecou exatarnente
quando ele tambérn esteve a frente da adrninistracão pUblica, 16 pelos idos de
1990. Levei ao professor nossa satisfação e rnais do que isso, Sr. Presidente,
já que, ha dois anos, tivernos a oportunidade, nurna luta rnuito grande, de
convencer a Secretaria de Segurança PUblica a não instalar no Bairro Cidade
Nova, em Belo Horizonte, uma delegacia, corno queria o Governo do Estado,
dernonstrando que o Bairro Cidade Nova era vocacionado para a educacão e
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para a cultura, já que ali estavam instalados o CETEC e algumas escolas
estaduais que são modelo em Belo Horizonte e em Minas Gerais.
Conseguimos nosso intuito: além de impedir que Ia fosse instalada uma
delegacia, conseguimos a doacão de urn terreno contIguo a extinta
SOBENCA, uma area de 29.000m 2 , para a instalação do "campus" da UEMG.
Isso, sem dUvida alguma, foi urna vitória muito grande, e tivemos o privilégio e
o prazer de termos sido urn instrumento daquela comunidade para que, junto
ao Governo do Estado, conseguIssemos essa importante vitória.

E hoje, Sr. Presidente, o professor rnanifestou a vontade de fazer uma visita
oficial a esta Casa, a Mesa Diretora, e pediu que eu fosse porta-voz junto a
Comissão de Educaçäo e Cultura da Casa, para que tarnbérn estivessem
presentes os Srs. Deputados. Posteriorrnente, corn a assessoria de V. Exa.,
you formalizar esse desejo do Prof. Gerson de Mello Boson, representante da
UEMG, para que faça uma visita oficial a Casa para demonstrar seus
projetos. Muito obrigado, Sr. Presidente.

2a Parte
Abertura de Inscricöes

o Sr. Presidente - Náo havendo oradores inscritos, a Presidência passa a
21 Parte da reunião, compreendendo as comunicaçoes da Presidência e de
Deputados e os oradores inscritos. Estão abertas as inscricöes para a Grande
Expediente da prOxima reunião.

Decisão da Mesa
o Sr. Presidente - (- Lê:) "A Mesa da Assembléla Legislativa do Estado de

Minas Gerais, pela totalidade de seus membros e no uso das atribuiçães que
Ihe confere o art. 74 do Regimento Interno, decide constituir grupo
parlamentar composto pelos Deputados Alencar da Silveira Junior, Anderson
Adauto, Durval Angelo, George Hilton e Hely TarquInio, para, sob a
coordenacão do Deputado Durval Angelo, proceder a avaliacão do projeto e
das atividades da TV Assernbléia."

Sala de Reuniöes da Mesa da Assembléia, 25 de fevereiro de 1999.
Decisão da Presidência

Decisäo de nâo-recebimento e arquivarnento da proposicão. A Presidência,
no uso da atribuição que ]he confere o inciso II do art. 83 do Regimento
Interno e nos termos do Parecer n o 3.642, de 1999, da Procuradoria-Geral, 0
qual conclui que "a peca da denuncia não preenche Os pressupostos básicos,
a saber: reconhecimento de firma; prova da cidadania; ausëncia de
documentos que comprovem o crime de responsabilidade".

Corn relaçào ao segundo desses pressupostos, é urna exigéncia que se faz
de todos, independentemente do que alegarn. 0 onus de satisfação de todos
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as requisitos é da parte. A exceção é feita na própria lei: quando não for
possIvel apresentar os documentos que comprovern a denüncia, a
denunciante deve declarar a fato e o local onde eles podem ser encontrados
(art. 16 da Lei n o 1.079, de 1950).

Ademais, as fatos narrados não são tipificados, seja pela Lei n° 1.079, de
20/4/50, seja pela Constituição do Estado, como crime de responsabilidade,
ou melhor, não ha, em tese, crime de responsabilidade, inexistindo quaisquer
indIcios de sua prãtica, bern coma violação a dispositivo das Cartas Estadual
e Federal, razão pela qual recomenda-se a rejeicão liminar da denUncia e seu
respectivo arquivamento".

Deixa de receber a denüncia oferecida por Expedita Mendonça contra o
Governador do Estado por crime de responsabilidade e determina a seu
arquivamento.

Sala das ReuniOes, 1' de marco de 1999.
Anderson Adauta, Presidente.

Decisão da Presidéncia
A Presidéncia, no uso das atribuicOes que Ihe confere a art. 81 e corn fulcra

na alInea "a" do incisa VII do art. 79 do Regimento Interno, designa a
Deputado Durval Angelo, 2 1-Vice-Presidente, para receber dos Deputadas
sugestães de alteraçoes no Regirnento Interno da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais, contido na Resolução n o 5.176, de 1997, alterada
pela Resoluçao n o 5.183, de 1998. A Presidência solicita a Assessoria que
passe cOpia desta decisão a todos as Deputados da Assernbléia.

Sala das ReuniOes, 1 1 de marco de 1999.
Anderson Adauto, Presidente.

Palavras do Sr. Presidente
Tendo em vista o envio a Assembléia Legistativa da Mensagem n° 7/99, que

contém a relacão dos indicados aos cargos de direcäo de órgaos da
administraçáo indireta do Estado de Minas Gerais, a Presidência vai devolver
a Mensagem n° 4/99 ao Governador do Estado, por se tratar de matéria
semel hante.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidéncia informa ao Plenário que a Deputado Francisco Rafael tera

seu name parlarnentar alterado para Chico Rafael, em virtude da aprovacão
de requerimento do interessado em reunião da Mesa da Assembléia realizada
em 25/2199.

Designação de CornissOes
o Sr. Presidente - A Presidència vai designar Cornissáo Parlamentar de

Inquerito para, no Prazo de 120 Dias, Apurar Possiveis Irregularidades na
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Alienação de 33% das Açöes da CEMIG, a requerimento do Deputado Durval
Angelo e outros, deferido na reuniáo ordinária de 18 de fevereiro de 1999,
doravante denominada CPI da CEMIG. Pelo PSDB: efetivo - Deputado
Amilcar Martins; suptente - Deputado Wanderley Avila; pelo PMDB: efetivo -
Deputado Antonio Andrade; suplente - Deputado Paulo Pettersen; pelo PDT:
efetivo - Deputado Eduardo Daladier; suplente - Deputado Alencar da Silveira
JUnior; pelo PFL: efetivo - Deputado Bilac Pinto; suplente - Deputado Alberto
Bejani; pelo PL: efetivo - Deputado José Milton; suplente - Deputado Eduardo
Brandäo; pelo PSB: efetivo - Deputado Chico Rafael; suplente - Deputado
Eduardo Hermeto; pelo PT: efetivo - Deputado Adelmo Carneiro Leão;
suplente - Deputado Rogerio Correia. Designo. A Area de Apoio as
Comissães.

Leitura de Comunicacães
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicaçães

apresentadas nesta reunião pela Comissão de Direitos Humanos - aprovação,
na 1a Reunião Extraordinária, dos Requerirnentos n°s 2/99, do Deputado
Washington Rodrigues, e 3/99, do Deputado Antãnio Andrade (Ciente.
Publique-se.); e pelos Deputados Marcelo Gonçalves - falecirnento da Sra.
Marieta Ribeiro da Costa Lora, em Matozinhos (Ciente. Oficie-se.); Paulo
Pettersen - indicacão de seu nome para LIder da Maioria; e Carlos Pirnenta -
indicaçao de seu nome para Lider da Minoria (Ciente. Publique-se. Capia a
Area de Apoio as Corn issöes e as Liderancas.).

Questöes de Ordem
o Deputado Carlos Pirnenta - Em prirneiro lugar, gostaria de dizer que,

todas as vezes em que formos chamados para dialogar e ajudar na conducáo
dos trabaihos de V. Exa. e dos demais membros da Mesa Diretora, o dialogo,
acima de tudo, ira prevalecer.

Estarnos nos sentindo obrigados a fazer urn esclarecirnento, porque, ha
alguns dias, haviamos comunicado a nossa ascensão corno Lider da Maioria.
0 Regimento, inclusive, dá-nos a oportunidade de fazer uma discussâo.
Entendemos, juntamente corn V. Exa. e dernais mernbros, que Lider da
Maioria ou da Minoria não e apenas do partido politico, rnas de todo urn
conjunto de partidos e companheiros. E entendemos tarnbém que, no caso
especifico, a Liderança da Maioria deveria ficar corn o cornpanheiro Paulo
Pettersen, de acordo corn a Mesa Diretora, V. Exa. e dernais companheiros.

Entáo, quero dizer que essa nornenclatura nao dirninui nern urna nern outra
Liderança. E apenas uma cornposicào da Casa. A nossa rnissão, corno Lider
da Minoria, será a do diálogo, da conversa. Não estamos aqui para fazer a
defesa especifica de ninguém e tarnpouco de qualquer ideologia radical.
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Esperarnos e vamos agir nesse sentido, fazendo corn que a Minoria desta

Casa possa ser ouvida, possa ter a sua vez, a sua voz e o seu espaco.
A bern da verdade, quero dizer ainda que estamos realizando todas essas

nossas aspiracães na pessoa do Presidente desta Casa Legislativa,
Anderson Adauto, e dos demais cornponentes da Mesa. Querernos, todas as
vezes que for possivel, ter urn dialogo aberto, franco, porque, para nOs, o
Poder Legislativo tern muito mais importância do que a pretensâo do
Deputado Carlos Pirnenta, do PSDB, do PMDB ou de qualquer outro. 0 que
tern de prevalecer e o que temos de alcancar é a vitOria do Poder Legislativo.

Dessa forma, aceitarnos a indicacao dos companheiros corno LIder da
Minoria e varnos exercitar esse cargo fundamentados apenas, ou melhor,
prioritariamente no diálogo corn os dernais, para que o Poder Legislativo seja
cada vez maior e para que possarnos realmente nos firmar corno partido
politico, como forca politica deste Estado, juntamente corn os cornpanheiros
do PSDB, do PFL e de todos os outros partidos politicos. Muito obrigado.

0 Deputado Paulo Pettersen - Quero, Sr. Presidente, Srs. Deputados, neste
momento, parabenizar o Deputado Carlos Pimenta pelo seu desprendimento,
pelo seu alcance e sua competência, porque muito bern V. Exa. colocou:
quanto ao nosso trabalho, nesta Casa, independenternente de qualquer
situação ou posicão, realmente temos nos desdobrado. V. Exa. ou qualquer
outro Deputado tern que abraçar a causa a que nos propusernos nesta
Assembléia Legislativa.

V. Exa. bern sabe que é tradicional aqul, durante anos e por vários
governos, que o LIder da Maioria defenda o governo. Já tive a honra de ser
Lider da Minoria no periodo passado e procurei representar, a altura, a
oposicâo ao Governo Eduardo Azeredo.

Portanto, as suas palavras mostrarn o seu talento. As suas colocacöes
mostram que, mais uma vez, o Norte de Minas fez-se representar nesta Casa
por pessoa de tamanha envergadura e tal estatura. Tenho em V. Exa.,
sincerarnente, urn espelho, para caminhar ao seu lado, corn o intuito de
podermos contribuir juntos para o crescirnento do Poder Legislativo. Tenho
certeza, Sr. Presidente, de que V. Exa. näo terá decepcão nem comigo nern
corn o Deputado Carlos Pimenta, porque acirna de tudo está o Poder
Legislativo. Muito obrigado.

Encerramento

0.1 1 	 0 Sr. Presidente - Náo havendo outras comunicacöes a serern feitas
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oradores inscritos, a Presidência encerra a reuniâo, convocando Os
Deputados para a ordinária de amanhã, dia 2, as 14 horas, corn a ordem do
dia regimental. Levanta-se a reuniâo.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 4 DE MARCO DE 1999

ATAS

ATA DA 5a REUNIAO ORDINARIA, EM 2/3/99
Presidéncia do Deputado José Braga

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: 1a Fase (Expediente): Ata -
2a Fase (Grande Expediente): Apresentaço de Proposiçöes: Projetos de Lei
n°s 51 a 70/99 - Requerimento n° 31/99 - Requerimentos dos Deputados
Ermano Batista, Dalmo Ribeiro Silva (5), Jorge Eduardo de Oliveira (2), Gil
Pereira (3), Mauri Torres (2), Joáo Leite, Alvaro Antonio e AntOnio Carlos
Andrada - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Elaine Matozinhos,
Elbe Brandão, Ermano Batista, Fábio Avelar e Amilcar Martins - 2 Parte
(Ordem do Dia): ia Fase: Abertura de InscricOes - Decisáo da Presidéncia -
Designaçäo de ComissOes: Comissão Especial da Seca no Norte de Minas,
Comissâo Especial da Mercedes-Benz, Comissão Especial para Ernitir
Parecer sobre a lndicação dos Titulares das Seguintes Entidades: Instituto de
Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG - e Instituto
de Previdéncia dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM -;
ComissOo Especial para Emitir Parecer sobre a Indicaçâo dos Titulares das
Seguintes Entidades: Administraçào de Estádios do Estado de Minas Gerais -
ADEMG - e Loteria do Estado de Minas Gerais; Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre a Indicaçao dos Titulares das Seguintes Entidades:
Fundaçao Clóvis Salgado - FCS -, Fundação Helena Antipoff, Fundacão TV
Minas - Cultural e Educativa, Fundaçäo João Pinheiro e Fundação Instituto
Estadual do PatrimOnio Histôrico e Artistico - IEPHA -; Comissão Especial
para Emitir Parecer sobre a Indicação dos Titulares das Seguintes Entidades:
Fundaçäo Rural Mineira - Colonizaçáo e Desenvolvimento Agrário -
RURALM!NAS - e Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA -; Comissão
Especial para Emitir Parecer sobre a Indicaçäo dos Titulares das Seguintes
Entidades: Instituto de Geociências Aplicada - IGA -, Universidade do Estado
de Minas Gerais - UEMG -, Fundaçâo Centro TecnolOgico do Estado de
Minas Gerais - CETEC - e Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de
Minas Gerais - FAPEMIG -; Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a
ndicaçao dos Titulares das Seguintes Entidades: Departamento de Obras
PUblicas do Estado de Minas Gerais - DEOP-MG - e Departamento de
Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG - QuestOes de
ordem - Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Dalmo
Ribeiro Silva, Jorge Eduardo de Oliveira (2), Gil Pereira (3), Mauri Torres (2),
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Dalmo Ribeiro Silva (4), João Leite, Alvaro AntOnio e Antonio Carlos Andrada;
deferimento - Votaçào de Requerimentos: Renovação da votação de
requerimento do Deputado Edson Rezende; aprovaçOo; verificaçOo de
votacOo; inexisténcia de nUmero regimental para votação; anulacOo da
votaço; questâo de ordem; chamada para recomposiçào de "quorum";
existência de "quorum" para votação; questoes de ordem; renovaçOo da
votaço; aprovaçào; verificaçâo da votação; inexistência de nOmero
regimental para votação; questOes de ordem; renovaçäo da verificaçOo de
votação; inexistência de nOmero regimental para votação; anulaçâo da
votaçáo; questOes de ordem; chamada para recomposiçOo de "quorum";
existência de nOmero regimental para votaçOo; renovação da votaçao do
requerimento; aprovaçOo; verificaçäo de votaçOo; inexisténcia de "quorum"
para votaçâo; anulaçäo da votaçäo; declaraçoes de voto; questâo de ordem -
2' Fase: Requerimento do Deputado Agostinho Silveira; deferimento; discurso
do Deputado Agostinho Silveira - Requerimento do Deputado Paulo
Pettersen; deferimento; discurso do Deputado Paulo Pettersen -
Requerimento do Deputado Alencar da Silveira JUnior; deferimento; discurso
do Deputado Alencar da Silveira JUnior - Questão de ordem; chamada para
recomposiço de "quorum"; inexistëncia de nUmero regimental para o
prosseguimento dos trabalhos - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
José Braga - Durval Angelo - Gil Pereira - Adelino de Carvalho - Adelmo

Carneiro Leão - Agostinho PatrUs - Agostinho Silveira - AIlton Vilela - Alberto
Pinto Coelho - Alencar da Silveira JUnior - Alvaro AntOnio - Ambrósio Pinto -
Amilcar Martins - AntOnio Andrade - AntOnio Carlos Andrada - Antonio Genaro
- Antonio JUlio - AntOnio Roberto - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto
- Carlos Pimenta - César de Mesquita - Chico Rafael - Christiano Canêdo -
Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Edson
Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Daladier - Eduardo Hermeto - Elaine
Matozinhos - Elbe Brandâo - Elmo Braz - Ermano Batista - Fábio Avelar -
George Hilton - Hely TarquInio - Irani Barbosa - Ivo José - João Batista de
Oliveira - João Leite - JoOo Paulo - JoOo Pinto Ribeiro - José Alves Viana -
José Henrique - José Milton - Luiz Menezes - Marcelo Gonçalves - Márcio
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 - Rêmolo Aloise - Rogerio Correia -
Ronaldo Canabrava - Sebastiäo Costa - Sebastiäo Navarro Vieira -
Washington Rodrigues.
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Abertura
0 Sr. Presidente (Deputado José Braga) - As 14hl4min, a lista de

comparecimento registra a existência de nUmero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a proteçào de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabalhos. Corn a palavra, o Sr. 2 1-Secretário, para proceder a leitura
da ata da reunião anterior.

ia Parte
1  Fase (Expediente)

Ata
- 0 Deputado JoOo Paulo, 2°-Secret6rio "ad hoc", procede a leitura da ata

da reuniâo anterior, que é aprovada sem restricOes.
2 a Fase (Grande Expediente)
Apresentacäo de ProposicOes

O Sr. Presidente - Não havendo correspondência 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:
PROJ ETO DE LEI N o 51/99

PROJ ETO DE LEI COMPLEMENTAR N O 40/98
Ex-Projeto de Lei n° 2.029/99

Institui o COdigo de Defesa do Contribuinte do Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capitulo I
DisposiçOes Gerais

Art. 1 0 - 0 presente côdigo estabelece normas de protecOo e defesa do
contribuinte em relação a administração pUblica.

Art. 2° - Contribuinte e toda pessoa fisica ou juridica inscrita no Cadastro de
Contribuintes do ICMS e do IPVA da Secretaria de Estado da Fazenda de
Minas Gerais.

§ 1° - Equipara-se a contribuinte qualquer pessoa fisica ou juridica que,
independentemente de inscriçOo em cadastro:

- realize operaçâo de circulação de mercadoria ou prestacao de servicos
descritas como fato gerador do ICMS;

II - detenha a propriedade de velculo automotor;
Ill - seja destinatário de bens imOveis havidos por heranca ou doaçâo;
IV - seja usuário dos serviços especificos e divisiveis prestados pela

administraçOo pUblica.
§ 20 - Também são equiparadas a contribuinte, para efeitos do presente

cOdigo, as entidades de classe, associaçOes e cooperativas de contribuintes,
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agindo em nome coletivo.
Capitulo II

Dos Direitos do Contribuinte
Secão I

Dos Direitos Básicos
Art. 30 - São direitos básicos, garantidos ao contribuinte:

- a igualdade de tratamento, corn respeito e urbanidade, em qualquer
repartição administrativa ou fazendária do Estado de Minas Gerais;

II - o acesso a todos os dados e informaçöes registrados nos sstemas de
tributação, arrecadacäo e fiscalização, corn o fornecirnento de certidöes, se
solicitadas;

III - a adequada e eficaz prestacão de servicos piblicos em geral e, em
especial, aqueles prestados pelos Orgãos e pelas unidades da Secretaria de
Estado da Fazenda de Minas Gerais;

IV - a adequada e eficaz orientação tributária e de procedimentos
adrninistrativos;

V - ter a identificacão do funcionário nas repartiçOes admiriistrativas e
fazendárias e nas acoes fiscais, corn exibicâo da respectiva Ordem de
Servico;

VI - ter recibo detalhado de mercadorias ou documentos quando
apreendidos;

VII - não prestar informaçöes por requisição verbal, se preferir intimaçao por
escrito;

VIII - ser informado dos prazos de pagamento e reducães de multa, quando
autuado;

IX - exigir mandado judicial para permitir busca em local que sabe não
conter mercadoria ou documento de interesse da fiscalização;

X - nâo ser pressionado ao pagamento imediato de autuacao, exercendo
seu direito de defesa, se assim o desejar;

XI - pagar impostos ou taxas, na Administração Fazendária, quando a
agéncia bancária, por qualquer motivo, se recusar a receber;

XI! - obter certidão em repartição püblica estadual, independentemente do
pagamento de taxa, para defesa de direitos e esclarecimento de situacães de
seu interesse, observado o prazo máxirno de quinze dias pela autoridade
competente para atendimento das informacöes e das certidães solicitadas;

XIII - observância pela administracão pUblica dos principios da legalidade,
da igualdade, da anterioridade, da irretroatividade, da publicidade, da
capacidade contributiva, da impessoalidade, da uniformidade, da não-
diferenciação e da vedação de confisco;

57
XIV - faculdade de comunicar-se corn seu advogado ou representante

classista quando sofrer ação fiscal;
XV - protecão contra o exerciclo arbitrário ou abusivo do poder püblico nos

atos de constituição e cobranca de tributo;
XVI - facilitacão da defesa e reparacão de danos aos direitos do contribuinte

no âmbito do processo administrativo e judicial;
XVII - fiscalização dos valores dos custos que servirem de base de cálculo

a instituiçâo de taxas.
Art. 40 - E vedado ao Estado, sem prejuIzo das garantias asseguradas ao

contribuinte e do disposto no art. 150 da Constituicào Federal, no art. 18,
inciso I, do Ato das Disposiçöes Constitucionais Transitórias da Constituicão
do Estado e na Iegislacão complementar especifica:

I - instituir tributo que não seja uniforme em todo o territOrio estadual ou que
implique distincâo ou preferência em relacao a urn municIpio em detrirnento
de outro, admitida a concessão de incentivo fiscal destinado a promover o
equilIbrio do desenvolvimento sOcio-econômico entre as diferentes regiöes do
Estado;

II - estabelecer diferenca tributária entre bens e servicos de qualquer
natureza, em razão de sua procedéncia ou destino.

Art. 50 - A concessão de benefIcios e incentivos fiscais deverá atender aos
principios da legalidade e da igualdade entre os contribuintes, sem prejuIzo
do disposto no art. 155, § 20, XII, "g", da Constituição Federal.

§ 1 1 - Os beneficios e incentivos fiscais assegurados as empresas em
implantacão no Estado serão estendidos aquelas já existentes, desde que
comprovem a execucão de projetos para a geracão de novos empregos.

§ 20 - 0 benefIcio ou o incentivo para a implantacào ou a manutenção de
empresa no Estado sO poderá ser concedido mediante garantia de
permanéncia e funcionamento da beneficiária nas novas instalacöes pelo
periodo de tempo equivalente ao da percepção dos beneficios.

Art. 60 - As alteracoes nas condiçoes ou as antecipacoes na data de
recolhimento de tributos de competência do Estado deverão viger apenas no
exercIclo seguinte a publicacão da lei modificativa.

Art. 7° - Não haverá inclusâo de contribuinte em divida ativa sem sua prévia
intimação ou do representante legal devidamente habilitado.

Parágrafo ünico - Fica suspensa a inscricão na dIvida ativa, ate final
julgamento, de débito tributário garantido por depOsito judicial no valor total do
tributo exigido, decorrente de ação que vise a anular ou desconstituir o crédito
ou seu Iariçamento.

Art. 8° - A inclusão indevida do contribuinte em divida ativa sujeitará 0
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Estado a reparaçáo dos danos morais e patrimoniais dela decorrentes, na
forma da lei, além da multa prevista no art. 33, inciso II, deste código.

Secão LI
Dos Direitos Complementares

Art. 90 - 0 contribuinte tern direito a liberdade de gerir seu prOprio negOcio,
preservando o sigilo das decisöes gerenciais e das informaçoes que nâo
envolvam os fatos geradores de impostos.

Art. 10 - Ressalvadas as normas contidas nos arts. 111 e 112 do Código
Tributário Nacional, a interpretação e a aplicaçao da legislaçáo tributária
atenderão aos princIpios de contiriuidade das empresas e a rnanutençâo dos
empregos.

Art. 11 - Os direitos previstos neste código nâo excluem outros decorrentes
de tratados ou convencöes, da legislação ordinária e de regulamentos
expedidos pelas autoridades competentes, bern como todos que derivem da
analogia, dos costumes e dos princIpios gerais do direito.

Art. 12 - Fica vedado impor restriçáo a fruiçáo de qualquer benefIcio ou
incentivo fiscal ao contribuirite que seja parte em processo administrativo ou
judicial, antes da coisa julgada administrativa ou de sentenca transitada em
julgado.

Art. 13 - Nao será exigida certidão negativa pelo Estado quando 0
contribuinte dirigir-se a repartição fazendária cornpetente para formular
consultas e requerer regime especial de tributaçâo, celebraçáo de termo de
acordo e restituição de irnpostos.

Art. 14 - Fica assegurado ao contribuinte recompor sua conta gráfica
quando for detectado erro que não resulte em recolhimento atrasado de
imposto, bern como fica permitido escriturar créditos nâo apropriados no
momento oportuno.

Art. 15 - Fica instituldo rito sumário, regido pelos princIpios da celeridade e
da econornia processuais, nos processos tributários administrativos a serem
instruldos e julgados pelo Conselho de Contribuintes do Estado corn valor
individual de ate R$4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais).

Paragrafo ünico - 0 Estado estabelecerá em regulamento outros critérios e
a forma de estabelecer o rito surnário em razão da menor complexidade da
matéria discutida.

CapItulo Ill
Da Proteçâo, da Orientaçáo e da Informaçáo ao Contribuinte

Secáo I
Da Protecão ao Contribuinte

Art. 16 - 0 Estado estabelecerá normas e rotinas de atendirnento nas
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reparticães administrativas e fazendârias que perrnitam ao contribuinte:
I - o acesso irnediato aos superiores hierárquicos, quando violados seus

direitos rias repartiçoes adrninistrativas e fazendárias e nas acöes fiscais;
II - a facilidade de defesa de seus direitos, nos processos administrativos e

tributários;
III - a proteção contra o exercIcio abusivo do direito de cobrança de tributo

institu Edo em lei;
IV - o sigilo sobre sua condição de contribuinte pontual ou inadimplente,

junto a Administracão Fazendâria, vedada a divulgaçao nos meios de
comunicação de dados sobre seus débitos;

V - a defesa da cobranca vexatOria e da exposicão püblica de suas
dificuldades econornico-financeiras;

VI - a efetiva prevençào e reparação de danos patrimoniais e morais,
individuais ou coletivos, na forma da lei, decorrentes da violacâo de seus
direitos.

Secao II
Da Inforrnaçao e da Orientaçao

Art. 17 - No prazo de cento e oitenta dias a contar da publicaçao desta lei, o
Estado criará o servico gratuito e permanente de orientaçâo e inforrnacäo ao
contribuinte, subordinado a Secretaria de Estado da Casa Civil e
Comunicacâo Social, na forma em que dispuser 0 regularnento.

Parágrafo Unico - 0 Estado realizará anualmente campanha educativa corn
o objetivo de orientar o contribuinte sobre seus direitos e deveres.

Art. 18 - Do produto da arrecadacâo das taxas de expediente, de que trata o
Anexo I, a que se referem os arts. 5 1 e 61 da Lei n° 12.425, de 27 de
dezembro de 1996, serão aplicados no minirno, dez por cento na
irnplantacâo e na melhoria do servico de que trata o artigo anterior.

CapItulo IV
Da Administraçäo Tributária

Secao I
Da Responsabilidade pela Cobranca de Tributos

Art. 19 - 0 valor das taxas cobradas sobre os servicos püblicos não poderá
ultrapassar seu efetivo custo, nem seu recebimento ser vinculado ao
pagarnento de quaisquer outros tributos.

Parágrafo Unico - A Secretaria de Estado da Fazenda fará publicar, para
efeitos deste artigo, uma planilha de custos a ser aplicada no exercIcio
subsequente.

Art. 20 - A Secretaria de Estado da Fazenda adotará medidas para ampliar
a rede de estabelecimentos destinados a arrecadaçäo dos tributos estaduais
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e combater as medidas restritivas dos Bancos.

Art. 21 - Não será exigido visto prévio no Documento de Arrecadacâo
Estadual para pagamento de impostos fora do prazo, responsabilizando-se o
contribuinte pela exatidão dos cálculos e pelo pagamento de eventuais
diferenças, corn os acréscimos legais.

Art. 22 - E assegurada ao contribuinte a possibilidade da Iiquidação
antecipada, total ou parcial, do crédito tributário parceiado, mediante redução
proporcional dos juros e dernais acréscimos.

Art. 23 - As normas que estabeleçarn condicôes rnais favoráveis ao
contribuinte serão aplicáveis, de piano, alcançando benefIcios sobre
parcelamento de crédito tributário já deferido ou que se encontre em
trarnitação.

CapItulo V
Das Normas e das Práticas Fiscais Abusivas

Secão I
Das Normas Abusivas

Art. 24 - São nulas de pleno direito as normas que:
I - estabelecam obrigacöes consideradas iriiquas, constrangedoras ou

excessivas, que coloquem o contribuinte em desvantagem exagerada ou
sejam incompativeis corn a boa-f6, a equidade e os bons costumes;

II - estabelecam inversão do onus da prova em prejuIzo do contribuinte;
III - obriguem o contribuinte a assumir as custas da cobranca de sua

obrigação, sern que igual direito Ihe seja conferido contra o Estado;
IV - infrinjam ou possibilitern a violacâo de normas de bom relacionamento

entre o fisco e o contribuinte;
V - estejam em desacordo corn o sistema de proteçâo do contribuinte;
Vi - obriguem a renOncia do direito de indenização.
Art. 25 - Presume-se abusiva, entre outros casos, a exigência que:

- ofenda os principios fundamentals do sistema juridico;
II - restrinja direitos ou obrigacães fundamentals aos negOcios do

contribuinte;
Iii - seja excessivamente onerosa para o contribuinte, ultrapassando sua

capacidade econâmica e financeira e reduzindo sua competitividade no seu
ramo de atividade;

IV - interfira nas decisöes gerenciais dos negócios do contribuinte, fora do
âmbito tributário.

Secâo II
Das Práticas Abusivas

Art. 26 - E vedado a autoridade administrativa, tributária e fiscal, sob pena
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de responsabilidade:

- condicionar a prestacâo de servico ao cumprimento de exigéncias
burocráticas, sem previsão legal;

II - negar autorizacão de procedimento ao contribuinte, exigindo-Ihe o
cumprimento de obrigacães na esfera de outros Orgãos;

III - recusar atendimento as demandas do contribuinte, na exata medida de
sua soiicitação, restringindo suas operacöes;

IV - negar ao contribuinte a autorizacão para impressäo de documentos
fiscais sob o argumento de haver débito de obrigaçâo principal ou acessOria;

V - prevalecer-se da fraqueza ou ignorãncia do contribuinte de pequeno
porte para im por-I he exigéncias burocráticas;

Vi - impor ao contribuinte a cobranca e induzir autodenUncia de débito cujo
fato gerador não tenha sido devidamente apurado e demonstrado;

VII - arbitrar o valor da operacäo ou da prestaçâo presumindo
circunstãflcias não comprovadas em relaçao ao estabelecimento autuado;

VIII - fazer-se acompanhar de forca policial nas açöes fiscais, apenas para
efeito coativo, em estabelecimentos comerciais e industriais, sem que tenha
sofrido nenhum embaraço ou desacato;

IX - condicionar o recebimento de tributos ao pagamento em dinheiro e em
agenda bandana determinada;

X - repassar informação depreciativa referente a ato praticado pelo
contribuirite no exercicio de sua atividade econômica;

Xi - bloquear, suspender ou cancelar inscnição do contribuinte sem motivo
fundamentado ou comprovado por agente do Fisco;

XI  - recusar-se a se identificar quando soIicitado;
XIII - inscrever o contribuinte em dIvida ativa ou ajuizar ação executiva fiscal

sem fundamentos.
Capitulo VI

Dos Bancos de Dados e dos Cadastros
Art. 27 - 0 contribuirite terá acesso pleno as informacöes existentes em

cadastro, fichas, registros e dados pessoais e empresariais a seu respeito na
repartição fazendária e no DETRAN-MG, bem como as suas respectivas
fontes.

Art. 28 - Os cadastros de que trata o artigo anterior devem ser objetivos,
claros e em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter fatos já
prescritos, solucionados ou não comprovados.

< Art. 29 - 0 contnibuinte, sempre que encontrar inexatidáo nos seus dados
cadastrais, e a qual não deu causa, poderá exigir sua imediata correcão, sem
nenhum onus, devendo o funcionánio responsável comunicar a alteração ao
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requerente no prazo de cinco dias.

Paragrafo tinico - A correção de quatquer equlvoco nos dados cadastrais do
contribuinte será feita em quarenta e oito horas contadas da data da
soticitação, sob pena do disposto no art. 33, VI, deste cOdigo.

Art. 30 - Consumada a prescrição ou a decadência retativa aos créditos
tributários de responsabihdade do contribuinte, as repartiçöes fazendárias
devero, de ofIcio, exctuir de seus sistemas qualquer referenda a eles.

Art. 31 - Os dados cadastrais não poderao ser utilizados pelas autoridades
fazendárias para opor impedimentos ou dificuttar o exercIclo dos direitos
conferidos ao contribuinte.

Cap Itulo VU
Das Sancöes

Seção I
Das lnfraçoes e das Penatidades

Art. 32 - As infraçoes as normas de defesa do contribuinte, sern prejuIzo
das sancöes de natureza administrativa, civil e penal, ficam sujeitas as
seguintes sancoes pecuniárias e administrativas:

I - multa;
II - nutidade do ato administrativo.
Art. 33 - Será apticada ao Estado a mutta prevista no art. 32, I, sem prejuIzo

daquetas aplicadas pelo Poder Judiciário, compensávet corn o imposto a
recoiher, as seguintes infringéncias:

- divulgar vatores devidos, autuados ou nâo, por inadimptencia do
contribuinte, expondo seus negócios nos meios de comunicação - R$2.000,00
(dois mil reals);

II - inscrever, indevidamente, crédito tributário na Divida Ativa - R$1.000,00
(mil reals);

Ill - utilizar ameaça, coação ou constrangimento na cobrança de crédito
tributário - R$1.000,00 (mil reals);

IV - adotar procedimento de cobrança que exponha o contribuinte ao
ridIcuto ou interfira na administraçâo do seu estabetecimento - R$1.000,00
(mil reais);

V - impedir ou dificuttar o acesso do contribuinte as informaçoes sobre sua
empresa constantes em banco de dados, fichas e registros - R$100,00 (cern
reais);

VI - deixar de corrigir, no prazo de quarenta e oito horas, informação inexata
- R$100,00 (cern reals);

§ 1° - 0 regutamento a que se refere o art. 47 desta lei criará campo
especifico no documento utitizado para pagarnento de tributos estaduais
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destinado ao lançamento do valor da mutta a ser compensávet corn o valor do
imposto devido.

§ 20 - As multas previstas neste artigo terão seu valor corrigido, anualmente,
em 1° de janeiro, corn base em Indice utilizado para atualização dos impostos
a recother.

§ 31 - No caso de recusa do Estado em deduzir do imposto devido o valor
da multa nas hipôteses enumeradas nos incisos I a VI deste artigo,
independentemente do procedimento judicial, será facultado ao contribuinte
instaurar contencioso administrativo, assegurando-se o rito sumário previsto
na Lei n° 7.164, de 19 de dezernbro de 1977, na redação dada pela Lei n°
12.704, de 23 de dezembro de 1997.

Art. 34 - Será aplicada ao Estado a penatidade prevista no art. 32, U,
liberando-se o contribuinte da obrigaçào acessôria vincutada a ocorrência,
nas seguintes infringências:

- negar autorização para impressäo de documentos fiscais, sob quatquer
pretexto, a contribuinte regutarrnente inscrito;

II - cancetar, de oficio, corn base em simples suposição, inscriçäo de
contribuinte que se encontre no exercIcio de suas atividades;

Ill - determinar ação fiscal em qualquer estabelecimento sem expedir ordem
de serviço para o Fiscal de Tributos Estaduals ou o Agente Fiscal de Tributos
Estaduais;

IV - mencionar informacöes fatsas, incorretas ou enganosas no termo de
ocorrência ou auto de infração;

V - expedir termo de ocorrêndia ou auto de infração sem indicação dos
procedimentos reatizados para levantamento, deixando de descrever os fatos
que conduzirarn a autuação;

VI - adotar técnicas e procedimentos de fiscatização não mencionados no
regutamento do ICMS e nos demais atos normativos estaduais;

Seção II
Das Agravantes

Art. 35 - São circunstândias agravantes das infracöes as normas deste
código:

- serern cometidas por agente do fisco estaduat;
II - ocasionarern grave dano individual ou coletivo;
III - serem cometidas em situacão de emergéncia ou de calamidade pübtica;
IV - dissimular-se a natureza iticita do procedimento;
V - serern cornetidas em detrimento de contribuinte microempreSa, empresa

de pequeno porte, cooperativa, microprodutor e pequeno produtor rural, assim
definidos em lei estadual.
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Capitulo VIII

Do Sistema Estadual de Defesa do Contribuinte
Seção I

Dos Orgaos e das Corn petências
Art. 36 - 0 Sistema Estadual de Defesa do Contribuinte - SISDECON - é urn

Orgao de cornposição paritária, integrado por representantes dos poderes
pUblicos e da entidades empresariais e de classe, corn atuacao em defesa
dos interesses do contribuinte, na forma desta lei e conforme dispuser o
regulamento.

§ 10 - Os representantes, indicados por suas entidades mencionadas no
artigo seguinte, serào nomeados pelo Governador do Estado.

§ 21 - Os membros do SISDECON não serão remunerados, e suas funçaes
são consideradas serviço ptbIico relevante.

Art. 37 - Integram o Sistema Estadual de Defesa do Contribuinte, mediante
atuação de departamentos especificos instalados no âmbito de cada órgão ou
entidade:

I - Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais;
II - Ministério Püblico;
III - Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Minas Gerais;
IV - Serviço de Apoio as Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais;
V - Organizaçao das Cooperativas do Estado de Minas Gerais;
VI - Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais;
VII - Federação das IndUstrias do Estado de Minas Gerais;
VIII - Federação das Associaçaes Comerciais do Estado de Minas Gerais;
IX - União dos Varejistas de Minas Gerais;
X - Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais;
XI - Conseiho Regional de Contabilidade de Minas Gerais;
XII - Ordem dos Advogados do Brasil - Seçao Minas Gerais.
Paragrafo ünico - No prazo máxirno de noventa dias da aprovação desta lei,

os representantes das entidades nomeadas nos incisos I a XI se reunirão
para escoiher entre SI 0 Presidente, o Vice-Presidente e o Secretário da
Diretoria do Sistema Estadual de Defesa do Contribuinte, bern como para
elaborar e aprovar o seu regulamento.

Art. 38 - Os Departamentos de Proteção e Defesa do Contribuinte são
organismos de coordenação da poiltica do Sistema Estadual de Defesa do
Contribuinte, cabendo-Ihes:

I - planejar, elaborar, propor, coordenar e executar a politica estadual de
proteção ao contribuinte;

II - receber, analisar, avaliar e encaminhar consultas, denUncias ou
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sugestoes apresentadas por contribuintes ou entidades representativas dos
contribuinteS;

Ill - prestar orientacão permanente ao contribuinte sobre seus direitos e
garantias

IV - informar, conscientizar e motivar o contribuinte através dos meios de
comunicacãO;

V - orientar sobre procedimentos para apuraçào de faltas contra o
contribuinte e litigar como assistente em processo judicial, na forma prevista
na lei processual civil.

Seção II
Da Apuracão de Ocorrências

Art. 39 - Constatada a infracão as disposicöes do Codigo de Defesa do
Contribuinte, as pessoas referidas no art. 2 0 poderão apresentar reclamacão
fundamentada e instrulda, quando possivel, a orgão ou entidade do Sistema
Estadual de Defesa do Contribuinte.

§ 1 1 - Caberá ao órgão, que receber a reclamacão, orientar o interessado
quanto aos procedimentos a serem adotados para apuracão da falta e
propositura de medida disciplinar no âmbito administrativo e acão judicial
cabivel.

§ 20 - A iniciativa de propositura da ação reparatória ou outro procedimento
judicial pertinente será sempre das pessoas referidas no art. 2 0 desta lei,
cabendo-Ihes informar ao órgâo que recebeu a reclamacão, facultando-se a
este intervir no processo como assistente, na forma da lei processual civil.

Capitulo X
Disposiçöes Finais

Art. 40 - 0 imposto de que trata o art. 155, inciso I, ailnea 'c", da
Constituição Federal será cobrado de acordo corn o algarisrno final da placa
do veiculo, mês a mês, iniciando-se sua arrecadação no rnês de marco de
cada ano, na forma do regulamento.

Art. 41 - 0 recolhirnento do seguro DPVAT, de que trata a Lei Federal no
6.194/74, será exigido juntamente corn a Ultima parcela do IPVA.

Art. 42 - Qualquer reducão ou revogação de benefIcio ou incentivo fiscal
relativo ao imposto de que trata o art. 155, inciso I, almnea "b", da Constituicão
Federal, de que resulte aumento da carga tributária ou situacão desfavorável
ao contribuinte, somente entrará em vigor noventa dias apOs a data de
publicação da lei ou do decreto normatizando a situação nova.

Art. 43 - Fica vedada a vinculacão de qualquer tributo na conta mensal de
consumo medido de qualquer servico pibIico prestado diretamente ou
med lante concessão.
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Art. 44 - 0 Estado atenderá prioritariamente o contribuinte quanto aos
pedidos de consulta, assinaturas de termos de acordo e pedido de restituição
de impostos, nos prazos a serern fixados em regulamento.

Art. 45 - Em qualquer fase do processo tributário administrativo, fica
assegurada ao contribuinte vista dos autos pelo prazo minimo de vinte dias,
para manifestar-se e requerer o que for de direito, ficando-Ihe tarnbérn
assegurada por igual prazo a manifestação no processo sempre que for
juntado documento novo.

Art. 46 - Em cada sede de administraçâo regional funcionará a Auditoria do
Conseiho de Contribuintes, cabendo-Ihe instruir e emitir parecer sobre os
processos tributários administrativos da jurisdição de cada administração
regional, encarninhando-os em seguida para julgamento pelo Conseiho de
Contribu intes.

Parágrafo Unico - 0 contribuinte, pessoalmente ou por seu representante
legal, terá direito a requisitar cOpia de inteiro teor dos processos tributários
administrativos, em que figure como parte.

Art. 47 - 0 Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta
dias contados da data de sua publicação.

Art. 48 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 49 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniöes, 18 de fevereiro de 1999.
Sebastião Navarro Vieira
Justificaçâo: Quando da apresentaçäo do Projeto de Lei Complementar n°

34/98, rejeitado por urn voto na reunião da Ultima terça-feira, dia 23/12/98,
afirmei o seguinte: "o projeto de lei complernentar em tela, que contém o
Código de Defesa do Contribuinte visa assegurar, na forma do art. 18, inciso
I, do Ato das Disposicoes Constitucionais Transitórias da Constituição
Estadual, a efetividade dos direitos do contribuinte mineiro , mediante a
simplificaçâo de procedimentos administrativos pertinentes a area tributária,
bern como a instituiçâo de penalidades para o Estado, caso deixe de curnprir
as normas estabelecidas neste cOdigo.

Corn efeito. 0 referido artigo 18 determina:
Art. 18 - No prazo de 180 dias, o Estado disciplinará em lei:
- Os procedirnentos administrativos pertinentes a area tributária destinados

a garantir a efetividade dos direitos do contribuinte;".
Percebe-se, assim, que a lacuna existente na legislaçao infraconstitucional

continua, mesmo decorridos nove anos da promulgação da Constituição do
Estado. Objetiva, portanto, este projeto de lei dar cumprimento ao
estabelecido na Carta Magna de Minas Gerais.

67
Ressalte-se o pioneirismo contido nesta proposta: ao concretizar o desejo

do constituinte rnineiro, o presente projeto de lei é o primeiro do Pals a cuidar
das relaçOes entre o Estado e o contribuinte. Tal cuidado é exercido de
maneira reguladora e não regulamentadora, o que ja é urn grande avanço no
relacionamento do poder pUblico corn o seu segmento mantenedor da
rnáquina do Estado: o contribuinte.

Por Ultimo, importa, ainda, esclarecer que o presente trabaiho contou corn a
decisiva participacão de entidades representativas das classes produtoras do
Estado, através da remessa de sugestOes para a inclusão no texto ora
apresentado.

Dessa maneira, espera a signatario que a augusta Plenário desta
Assembléia Legislativa aprove a presente proposiçào."

Percebi, pelo apoio recebido de meus pares apOs a fatidica votacão
daquela terça-feira, que a Plenário gostaria de aprovar o rnencionado projeto.
SO nâo o fez porque a acordo realizado corn as bancadas foi rompido de
rnaneira unilateral.

Apresento novamente a projeto e nele fiz incluir as ernendas aprovadas
pelas Comissães de Constituição e Justica e de Administracão Püblica, de
autoria dos Deputados Rorneu Queiroz, Antonio JUlio, Gilmar Machado,
Alberta Pinto Coelho e Arnaldo Penna, e que foram acoihidas pelo Plenário,
quando da votacào em 1° turno do Projeto de Lei Corn plementar n° 34/98.

Acredito, portanto, que não me faltará a apoio de meus pares para a
tramitação desse projeta, nos termas do disposto no § 30 do art. 186 do
Regimento Interno, que afirma:

"Art. 186- ...................................................
§ 30 - A matéria constante em projeto de lei rejeitado somente poderá

constituir objeto de novo projeto, na mesrna sessäo legislativa, por proposta
da maiaria dos rnernbros da Assembléia".

- Publicado, vai a projeto as Comissães de Justica, de Adrninistraçäo
PUblica e de Fiscalizacao Financeira para parecer, nos terrnos do art. 193, c/c
a art. 102, do Regirnento Interno.

PROJETO DE LEI N O 52/99
Ex-projeto de lei n° 1.964/98

Autoriza a Estado a doar ac, Municipio de Conceição da Aparecida a irnOvel
que menciona.

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

imóvel e da benfeitoria nele existente, corn area de6.296,70m 2 (seis mu
duzentos e noventa e seis virgula setenta metrosquadrados), confrontando
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por todos os lados corn a Praça da Liberdade, corn extensão, a frente e aos
fundos, de 83,40m 2 (oltenta e trêsvIrgula quarenta metros quadrados), e, nos
lados esquerdo e direito,de 75,50m 2 (setenta e cinco virgula cinqüenta metros
quadrados),conforme registro n o 7.485, do livro 3-J, da escritura pUblica de
doação, lançada no Registro de lmOveis da Comarca de Carmo do Rio Claro.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniöes, 18 de fevereiro de 1999.
Sebastião Navarro Vieira
Justificaçao: Por meio da Resoluçâo n° 8.152, de 23/12/97, publicada no

"Diário do Executivo" de 30/12/97, fol autorizada a municipalizaçào da Escola
Estadual Tiradentes, que passou a se denorninar Escola Municipal
Tiradentes, de ensino fundamental.

O Poder Executivo Municipal, responsável pela gestão da referidaescola,
necessita melhorar as suas condiçoes de funcionamento e, para isso, deve
executar obras de ampliação e construção de unidade de apoio a formaçao
do educando. Encontra-se, no entanto, impedido de faz&-lo tendo em vista
que o referido imóvel pertence ao Estado.

Por evidenciar-se o interesse pUblico justificado e atender ao disposto no §
2° do art. 4° da Lei n° 12.768, de 22/1/98, espera o signatário a anuência dos
nobres pares a aprovação deste projeto.

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

PROJ ETO DE LEI N o 53/99
Ex-Projeto de Lei n° 2.009/98

Dispoe sobre a elaboraçao, a alteraçao e a consolidação das leis do Estado
de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
CapItubo I

DisposiçOes Preliminares
Art.1 0 - A elaboração, a alteração e a consolidação das leis do Estado

obedecerão ao disposto nesta lei.
Parágrafo Unico - As disposiçoes desta lei aplicam-se ainda, no que couber,

as resoluçoes da Assembléla Legislativa, bern como aos decretos e aos
demais atos regulamentares expedidos por Orgão de qualquer dos Poderes
do Estado.

Art. 2° - As leis, ordinárias, complementares ou delegadas, terão numeração
seqüencial, correspondente a respectiva série iniciada em 1947.
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Capitulo II

Da Elaboracão das Leis
Secão I

Dos PrincIpios Gerais
Art. 30 - Na elaboração da lei, serão observados os seguintes princIpios:

- cada lei tratará de urn ünico objeto, não sendo admitida matéria a ele não
vinculada por afinidade, pertinéncia ou conexão;

II - a lei tratará de seu objeto de forma completa, de modo a evitar lacunas
que diflcultem a sua aplicacão, ressalvada a disciplina prOpria de decreto;

Ill - o âmbito de aplicacão da lei será estabelecido de forma tao especIfica
quanto o possibilite o conhecimento técnico ou cientIfico na area respectwa;

IV - o mesmo objeto não poderá ser disciplinado por mais de uma lei,
exceto quando a subseqüente se destine a complementar lei considerada
básica, vinculando-se a eta por remissão expressa;

V - o inicio da vigência da lei será indicado de forma expressa, garantindo-
se, quando necessário, prazo razoável para que dela se tenha amplo
conhecimento;

VI - a lei nova indicará expressamente, sempre que possivel, as leis ou
disposicOes legais por eta revogadas.

Seção II
Da Estruturação

Art. 40 - São partes constitutivas da estrutura da lei o cabeçalho, o texto
normativo e o fecho.

§ 1° - 0 cabeçalho, destinado a identificação da lei, conterá:
- a epIgrafe, que indicará a espécie normativa, o respectivo nümero e a

data de promulgação, decorrente de sancão expressa ou tácita;
lb - a ementa, que descreverá sucintamente o objeto da let;
III - o preâmbubo, que enunciará a sancão ou a promulgacão da lei pela

autoridade competente, bern como o fundamento legal do ato, quando
necessário.

§ 20 - 0 texto norrnativo conterá os artigos da lei, que serão ordenados corn
a observãncia dos seguintes preceitos:

I - os artigos iniciais fixarão o objeto e o âmbito de aplicação da lei e,
quando houver, os principios e as diretrizes regubadores da matéria;

II - na seqUência dos artigos iniciais, serão estabelecidas as disposiçães de
conteüdo substantivo rebativas ao objeto da lei;

III - os artigos finals conterão as normas relativas a impbementacão das
disposiçoes de conteüdo substantivo, as de caráter gerab ou transitório e as
de vigéncia e revogaçäo, quando houver.
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§ 3° - 0 fecho conterá a data da lei e a assinatura da autoridade que a

promu lgou
Seção Ill

Da Articulaçâo
Art. 50 - A articulação e a divisão do texto normativo se farão de acordo corn

a natureza, a extensão e a complexidade da matéria, observadas a unidade
do critério adotado e a compatibilidade entre Os preceitos instituIdos.

Art. 6° - 0 artigo é a unidade básica de estruturação do texto legal.
Parágrafo ünico - Cada artigo tratará de urn Cinico assunto, podendo

desdobrar-se em parágrafos, incisos, alineas e itens, observado o seguinte:
- o parágrafo constitui disposição de ressalva, extensão ou complemento

de preceito enunciado no artigo;
II - os incisos, as almneas e os itens constituem dispositivos de enumeraçâo,

articulados da seguinte forma:
a) os incisos se vincularn ao "caput" do artigo ou a parágrafo;
b) as alIneas se vinculam a inciso;
c) os itens se vincu lam a alinea.
Art. 70 - A divisão do texto normativo se fará corn a observãncia do

seguinte:
- o agrupamento de artigos constituirá o capItulo, o capitulo poderá dividir-

se em seçöes, e estas, em subseçöes;
II - o agrupamento de capitulos constituirá o tItulo, o de titulos, o Uvro, e o

de livros, a parte.
Parágrafo Unico - Os agrupamentos previstos nos incisos deste artigo

poderão constituir Disposiçoes Prelirninares, Gerais, TransitOrias ou Finals,
conforme necessário.

Seção IV
Da Redaçao

Art. 80 - A redação do texto legal buscará a clareza e a precisão.
Art. 90 - São atributos do texto legal a concisão, a simplicidade, a

uniformidade e a imperatividade, devendo-se observar, para sua obteriçào, as
seguintes diretrizes:

- no que se refere a concisão:
a) usar frases e perlodos sucintos, evitando construçöes explicativas,

justificativas ou esciarecedoras;
b) evitar o emprego de adjetivos e advérbios dispensáveis;
c) evitar a enunciação meramente exemplificativa;
II - no que se refere a simplicidade:
a) dar preferência as oraçOes na ordem direta;
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b) dar preferência as oraçöes e as expressöes na forma positiva;
c) usar as palavras e as expressöes em seu sentido comum, salvo quando

se tratar de assunto técnico, hipOtese em que se empregará a nomenclatura
prOpria da area em que se esteja legislando;

Ill - no que se refere a uniformidade:
a) expressar a mesma id6ia, quando repetida no texto, por melo das

rnesrnas palavras, evitando o emprego de sinonImia;
b) ernpregar termos que tenharn o mesmo sentido na malor parte do

território estadual, evitando o uso de expressöes locals ou regionais;
c) buscar a uniformidade do tempo e do modo verbais em todo o texto;
d) buscar o paralelismo sintático entre as disposicöes dos incisos, das

allneas e dos itens constantes na mesma enurneração;
e) evitar o emprego de paiavra, expressão ou construcão que confira

ambigUidade ao texto;
IV - no que se refere a imperatividade:
a) dar preferência ao presente do indicativo e ao futuro do presente do

indicativo;
b) evitar o uso de expressão que denote obrigatoriedade, corn propósito

meramente enfático.
Art. 10 - A reproducâo de dispositivo da Constituicao da Repübiica ou da

Constituicão do Estado em lei estadual somente se fará para garantir a
coesão interna e a clareza do texto legal.

Secão V
Da Padronizacão

Art. 11 - Serão adotados no texto legal os seguintes padrães gráficos:
- a epigrafe da lei será grafada em caracteres maiCjsculos;

II - a ementa será grafada sob a forma de tItulo, em caracteres que a
realcern;

III - os artigos serão indicados pela abreviatura "Art.", seguida de
nurneracão ordinal ate o nono e cardinal a partir deste;

IV - os paragrafos serão indicados pelo sinai "s", seguido de numeração
ordinal ate o nono e cardinal a partir deste, utilizando-se, no caso de haver
apenas urn parágrafo, a expressão "Paragrafo tinico";

V - os incisos serão representados por algarismos rornanos; as alineas, por
letras rninüsculas; e os itens, por algarismos arábicos;

VI - os capitulos, os titulos, os Iivros e as partes serão epigrafados em
caracteres maiüsculos e identificados por algarismos romanos, sendo as
subdivisães em partes expressas em numeral ordinal, por extenso;

VII - as subsecöes e as seçöes serão epigrafadas em caracteres
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miriüsculos, corn in!ciais maiUsculas e recurso de realce, e identificadas por
algarismos romanos;

VIII - os numerais sero grafados por extenso;
IX - a primeira referência a sigla no texto da lei será antecedida da

explicitaçâo de seu significado.
CapItulo III

Da Alteração das Leis
Art. 12 - A alteracao de lei será feita mediante:
I - atribuição de nova redaçao a dispositivo;
II- acréscirno de dispositivo;
III - revogaçâo de dispositivo.
Parágrafo Unico - Quando a complexidade da alteraçao o exigir, será dada

nova redaçäo a todo o texto, revogando-se integralmente a lei modificada.
Art. 13- E vedado modificar a numeração dos dispositivos da lei alterada.
Paragrafo ánico - Quando o acréscirno se fizer entre dois dispositivos de

uma mesma série, ou antes do primeiro dispositivo, será utilizado,
respectivarnente, o nrnero do dispositivo anterior ou do posterior, seguido de
etra maiüscula, observada a ordern alfabética na seqüëncia dos acréscirnos.

Art. 14 - No caso de nova redaçâo, a dispositivo alterado será identificado,
ao final, pelas letras NR, maiUsculas, entre parênteses.

Art. 15 - E vedado a aproveitarnento de nümero de dispositivo revogado ou
vetado, devendo a lei alterada manter essa indicacão, seguida da expressão
"revogado" ou "vetado", conforme o caso.

CapItulo IV
Da Consolidaco das Leis

Art. 16 - As leis estaduais constituirão textos permanentemente
consolidados, reunidos em codigos ou coletâneas que sistematizem matérias
conexas ou afins.

Art. 17 - A consolidaçâo dos textos legais será atualizada de quatra em
quatro anos, sempre na primeira sessáo legislativa de cada legislatura, corn o
objetivo de incorporar as altera(;öes efetivadas durante a legisfatura
imediatamente anterior.

CapItulo V
Disposiçöes TransitOrias e Finals

Art. 18 - Para viabilizar a disposto nos arts. 16 e 17, os Poderes Legislativo
e Executivo promoverão a consolidacão das leis estaduals e dos atos
normativos estaduais de alcance geral em vigor, observados as seguintes
procedimentos e prazos:

I - a Presidente da Assembléia Legislativa e a Governador do Estado, no
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prazo de noventa dias contados do início da vigéncia desta lei, constituiräo
Grupo Governarnental de Consolidacao, composto de dois Deputadas e dois
Secretárias de Estado e igual nmero de suplentes;

II - a consolidacâo será feita por etapas, em função das areas ternáticas
definidas corno priaritárias pelo Grupo Governarnental de Consolidação, no
prazo de sessenta dias de sua canstituição;

III - a Presidente da Assembléia Legislativa e a Governador do Estado,
ouvido a Grupo Governamental de Consolidacâo e no prazo de quinze dias
contados da definicão de que trata a incisa anterior, canstituirãa Grupo de
Trabalho Técnico camposto paritariamerite por servidores ou consultores dos
dois Poderes;

IV - definida a abrangéncia do tema estabelecido como prioritária, a Grupo
de Trabalho Técnico, no prazo estabelecido pelo Grupo Governamental de
Consolidaçâo, organizará a coletãnea temática dos textos das leis e dos atos
normativos e elaborará relatório de sistematizacäa que contenha:

a) o texta dos dispositivos examinados;
b) a conclusäo, juridicamente fundamentada, do exame sabre a situacäo de

vigéncia ou de revogacão expressa ou tácita, corn a indicaçäa do dispositiva
constitucional ou legal revagatoria;

V - aprovado, no prazo de noventa dias contados a partir de seu
recebimento, a relatório de sistematizaçâo pelo Grupo Governamental de
Consolidaçâo, a Grupo de Trabaiho Técnico apresentará, em igual prazo,
propasta de texto de consolidacão e, facultativamente, sugestão de
anteprojeto de codiga;

VI - recebidos as trabalhos de que trata a inciso anterior, a Grupa
Governamental de Corisolidaçâo, no prazo de trinta dias:

a) aprovará a texto de consolidacao prapasto e a remeterá ao Governador
do Estado, que a publicará no diana oflcial no prazo de trinta dias;

b) remeterá a sugestàa de anteprojeta de cOdigo ao Chefe do Poder
Executivo ou ao do Pader Legislativa, conforme sejam as matérias de
iniciativa, respectivamente, do Governador do Estado ou de Deputado ou
comissão da Assembléia Legislativa.

Art. 19 - Quando a matéria a ser consolidada for da carnpetência do Poder
Judiciário, do Ministério Ptiblica ou do Tribunal de Contas, as respectivas
titulares indicarâo representantes para participar dos trabalhos dos grupos
previstos no artigo anterior, assegurada a paridade na representacáa.

Art. 20 - Os Paderes Executivo e Legislativo e, quando for a caso, a Pader
Judiciário, a Procuradoria-Geral de Justiça e a Tribunal de Contas celebrarão
convênias para a estabelecimento de cooperaçäo mütua destinada a dar
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suporte técnico-adrninistrativo aos trabaihos de consolidaçâo.

Art. 21 - Esta lei entra em vigor noventa dias após sua publicaçáo.
Art. 22 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniöes, 18 de fevereiro de 1999.
Sebastião Navarro Vieira e outros
- Publicado, vai o projeto as Cornissöes de Justiça e de Adrninistraçâo

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

PROJETO DE LEI N o 54/99
Ex-Projeto de Lei n o 1.965/98

Autoriza a reversäo do imóvel que menciona ao MunicIpio de IbitiUra de
Minas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao MunicIpio de

Ibitra de Minas o terreno situado naquela cidade, na Rua Joaquim José de
Andrade, corn area de 1.356,81 m2 (mil trezentos e cinqüenta e seis vIrgula
oitenta e urn metros quadrados), confroritando, pela frente corn a mencionada
rua numa extensào de 27,30m (vinte e sete metros e trinta centImetros); pelo
ado direito, nurna extensâo de 49,70m (quarenta e nove metros e setenta
centImetros), corn a Rua João Alfredo de Freitas; pelo lado esquerdo, nurna
extensão de 49,17m (quarenta e nove metros e dezessete centimetros), corn
a Rua Benedito Ursulino Raimundo e Alfredo tnocêncio de Freitas, e pelo
fundo, numa extensão de 27,20m (vinte e sete metros e vinte centImetros),
corn a Rua João Eduardo Leôncio.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacâo.
Art. 30 - Revogarn-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniöes, 18 defevereiro de 1999.
Sebastião Navarro Vieira
Justificaçâo: Conforme exposiçäo feita pelo Chefe do Executivo Municipal,

em 24/10/57, o Municipio de IbitiCira de Minas efetuou doacâo ao Estado de
Minas Gerais de irnOvel corn area de 1.356,81rn2, onde estava construido o
Grupo Escolar de IbitiUra de Minas, de acordo corn certidão expedida pelo
Registro de lrnOveis e Hipotecas.

0 referido irnOvel foi registrado corn o n o 11.251, a fis. 03, 1-2-AR, no
Registro de lrnOveis e Hipotecas de Andradas.

Corn o passar dos anos, a referida construcão, se deteriorou e, em 1997, fol
demolida, visto que havia possibilidade de desabamento e conseqüente risco
para os transeuntes que passavam por aquele setor da cidade.

No perIrnetro urbano do municIpio existem dois prédios escolares corn
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capacidade para atendimento satisfatôrio da dernanda nos próximos 15 anos.
o municipio carece de area de lazer, e, muitas vezes, seus habitantes tern

de se deslocar para locais distantes da cidade a firn de ter urn perIodo de
descanso ou mornentos de descontracâo.

Pelo exposto, espera 0 signatário obter dos nobres pares a aprovacäo
deste projeto.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justiça e de Fiscalização
Financeira para parecer, nos terrnos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento
Interflo.

PROJETO DEL LEI N o 55/99
Ex-Projeto de Lei no 1.979/99

Declara de utilidade pUblica a Associacão Comunitária do Bairro Josefina
Coelho de Souza, corn sede no MunicIpio de Barroso.

A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade püblica a Associacao Cornunitária do

Bairro Josefina Coelho de Souza, corn sede no MunicIpio de Barroso.
Art. 21 - Esta lei entra ern vigor na data de sua publicaçao.
Art. 30 - Revogarn-se as disposicöes em contrário.
Sala das Reuniöes, 18 de fevereiro de 1999.
Sebastiâo Navarro Vieira
Justificação: A Associação Cornunitária do Bairro Josefina Coelho de

Souza, fundada em 29/10/93, corn sede no Municipio de Barroso, já
declarada de utilidade piblica pela Lei Municipal no 1.447, de 1994, é urna
entidade filantrópica que tern prestado relevantes serviços a cornunidade do
referido municIpio.

Por ser justa a aspiraçäo da diretoria da Associaçâo de ser ela reconhecida
como de utilidade pUblica no ârnbito estadual, espero contar corn o apoio de
rneus pares a aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justica, para exarne prelirninar,
edo Trabaiho para deliberacâo, nos termos do art. 188, c/co art. 103, inciso I,
do Regimento Interno.

PROJ ETO DE LEI N o 56/99
Ex-Projeto de Lei n o 2.001/98

Dá denorninação de Rafik Raydan ao edifIcio onde funciona a 25 a Delegacia
Regional de Seguranca PUblica de Poços de Caldas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica denorninado Rafik Raydan o edificio situado na Av. José

RernIgio Prézia, 502, onde funciona a 25 a Delegacia Regional de Seguranca
PUblica de Poços de Caldas.



Awfth

76
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 31 - Revogam-se as disposiçaes em contrário.
Sala das Reuniöes, 18 de fevereiro de 1999.
Sebastião Navarro Vieira
Justificação: Rafik Raydan foi grande empresário de Pocos de Caldas no

rarno de comércio de combustiveis e veIculos.
Desde jovem entregou-se ao comércio, atividade a que dedicou sua vida,

muito contribuindo para o progresso de Pocos de Caldas pela geracâo de
empregos e renda que proporcionou.

Relevantes foram os serviços prestados pelo homenageado ao municIpio, 0
que Ihe valeu grande estima dos pocos-caldenses.

Falecido recentemente, é justo prestar a Rafik Raydan esta hornenagem,
razo pela qua[ espero o apoio dos meus pares a aprovacão desta
proposição.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justica, para exame preliminar,
e de Direitos Humanos para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art.
103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJ ETO DE LEI N o 57/99
Ex-Projeto de Lei n o 1.985/98

Institui o Programa de Proteçâo a Testemunhas, VItimas e Peritos e dá
outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituIdo o Prograrna de Proteçâo a Testemunhas, VItirnas e

Peritos, administrado pela Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos
H umanos.

Art. 20 - 0 programa de que trata o art. 10 tern como objetivo garantir
protecâo, vigilância e abrigo a pessoas cuja vida e integridade fisica ou
psicológica estejam ameaçadas por sua colaboraçào em investigacâo criminal
ou processo penal.

Art. 30 - A pessoa referida no artigo anterior, presa ou em liberdade, poderá,
pessoalmente ou por procurador, dirigir-se as autoridades ou aos órgâos a
seguir indicados, aos quals caberá providenciar a protecâo solicitada:

a) Delegado de Policia;
b) membros do Ministério Páblico;
c) membros da magistratura;
d) Corregedoria de Justica;
e) Ouvidoria de Policia;
f) Secretário de Estado da Justiça e de Direitos Humanos;
g) Secretário de Estado da Segurança Püblica;

77
h) Defensoria Püblica.
§ 1 0 - As medidas de proteçäo serão proporcionais a gravidade da ameaça

e poderão ser estendidas a cOnjuge, ascendente, descendente e colateral,
quando também estiverem ameaçados.

§ 21 - As medidas de proteção serão sempre sigilosas e terão a
concordância das pessoas interessadas.

Art. 40 - As medidas de proteção de que trata esta lei poderâo ser de
qualquer outra modalidade que se fizer necessária, entre outras:

a) abrigo em imOveis pUblicos ou não;
b) vigilãncia policial para preservar a integridade fIsica e psicolOgica bern

como Os bens materiais dos protegidos;
c) garantia de sigilo em correspondência e telefone;
d) escolta especial de seguranca quando do deslocamento de protegido

preso.
Art. 50 - As medidas de proteção de que trata esta lei serâo definidas em

programa elaborado pela Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos
Humanos.

Art. 60 - Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convênios corn
entidades governamentais e não governamentais para o cumprimento das
disposiçöes contidas nesta lei.

Art. 70 - 0 Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 180 dias.
Art. 80 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacâo.
Art. 90 - Revogam-se as disposiçôes em contrário.
Sala das Reuniöes, 18 de fevereiro de 1998.
João Leite
Justificação: Diversos estudos demonstram a necessidade de os Estados

se comprometerem, por meio de medidas legislativas, corn o efetivo combate
ao crime organizado, colaborando para a eficácia das medidas adotadas pela
União.

Este projeto institui programa especial para aqueles que, por sua
coiaboracao em investigacães e processos, se encontrarem em situação de
perigo, obrigando o poder pUblico a oferecer-Ihes proteçäo.

Programas como este ja existem em diversos paises e também em alguns
Estados brasileiros. A sua criaçäo em nosso Estado permitirá que se coloque
a disposicáo daqueles que necessitam mais urn instrumento de protecäo
direitos humanos.

- Publicado, val o projeto as Comissöes de Justica e de Direitos Humanos
para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regirnento Interno.

PROJETO DE LEI N o 58/99
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Ex-Projeto de Lei n o 1.986/98

ProIbe o armazenamento de rejeitos ou residuos tOxicos ou perigosos no
território do Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Ficam proibidos o armazenarnento, o depósito, a guarda, a

rnanutenção, o processarnento e o transporte , no Estado, de rejeitos ou
residuos tôxicos, perigosos ou nocivos a saüde ou causadores de po!uição ou
degradaçào ambiental nos termos do art. 2 0 da Lei n° 7.772, de 9 de setembro
de 1980, quando gerados fora do seu territôrio.

Parágrafo ünico - 0 transporte rodoviário ou ferroviário dos materials a que
se refere o "caput" dependerá de autorização especIfica do Consetho
Estadual de PolItica Ambiental - COPAM - e do acompanhamento da carga
P01 técnicos especializados, por fiscais do órgão estaduat de protecão
ambiental e pela Pot Icia Militar.

Art. 20 - 0 armazenamento, o depósito ou a guarda dos rejeitos ou residuos
tOxicos, perigosos ou nocivos a sa(ide e ao melo ambiente, gerados no
Estado, dependerão da autorização expressa do rnuniclpio receptor e do
cumprimento das exigências por ele impostas, observadas, ainda, as normas
legais aplicáveis.

Art. 30 - Sern prejuizo das sançöes aos infratores, previstas na legistaçao
em vigor, o Estado providenciará a retirada e a destruição dos materials a que
se refere o art. 1°, depositados irregularmente em seu territôrio, ate a data da
vigência desta lei.

Art. 4 0 - Aplicam-se, no que couber, aos infratores desta lei as penalidades
previstas na Lei n° 7.772, de 9 de setembro de 1980, e no Decreto n° 39.424,
de 6 de fevereiro de 1998.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniöes, 18 de fevereiro de 1998.
João Leite
Justificação: 0 acümulo de lixo e rejeitos é urn dos sub-produtos mais

indesejáveis da sociedade capitalista contemporânea.
Nos palses mais avançados, a gravidade do problema, que compromete

severamente a saüde hurnana e a qualidade do melo ambiente, já vem sendo
constatada ha algum tempo. Uma das solucöes encontradas por esses
paises foi, exatamente, o distanciamento das atividades poluidoras, corn a
transferência de suas indüstrias mais agressivas para outras regiaes. Assirn,
o problema passou a ser dos palses periféricos, que, movidos pelas
necessidades econômicas prementes, assumiram a produção indiscriminada
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de bens sern considerar a geracão de residuos e lixos de natureza tOxica ou
poluente.

Vem-se tornando comum o tráfico desses rnateriais, não apenas por via
marItima, de um a outro continente, mas tambérn entre palses de urn mesmo
continente e, no caso brasileiro, a remocão de cargas de urn Estado para
outro. Sern a prévia autorização e o esciarecimento da população das
cidades, pessoas pouco escrupulosas vérn despejando esses materials na
periferia de alguns municipios, sem nenhuma consideracão de natureza
sanitária e ecológica e a revelia da tel.

Essa foi a situação verificada peta Comissão de Direitos Humanos no
Municlpio de São Gonçalo do Pará, quando da recente visita que all realizou.
Cerca de 1.100t de tixo tOxico vindas de São Paulo foram clandestinamente
depositados nas cercanias dessa cidade, ameacando a saüde da poputação e
degradando o meio ambiente. Ainda neste rnês, cargas de resIduos foram
despejadas tambérn em ItaUna.

Tendo constatado a presença de tais produtos em território rnineiro e
considerando a ameaça que a proliferação dessa prática representa, estamos
apresentando esta proposição, corn vistas a impedir que nosso Estado seja
transforrnado em urn receptor habitual de lixo industrial produzido em outras
regiöes.

Certos da oportunidade e da conveniência de nossa iniciativa, contamos
corn a aprovacão de nossos pares.

- Publicado, val o projeto as Comissöes de Justiça, de Melo Arnbiente e de
Fiscatizacão Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
do Regirnento Interno.

PROJ ETO DE LEI N o 59/99
Ex-Projeto de Lei n° 2.005/98

Declara de utitidade pUbtica a lnstituição Mineira de Assistência aos
Portadores de Doencas Graves, corn sede no MunicIpio de Belo Horizonte.

A Assembléia Legistativa do Estado de Minas Gerais decreta:
0 Art. 1 0 - Fica declarada de utitidade pUbtica a lnstituicão Mineira de

Assistência aos Portadores de Doenças Graves, corn sede no MunicIpio de
Belo Horizonte.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua pubticacão.
Art. 31 - Revogam-se as disposiçaes em contrário.
Sala das Reuniöes, 18 de fevereiro de 1999.
João Leite
Justificaçao: A lnstituicão Mineira de Assisténcia aos Portadores de

Doenças Graves, corn sede no MunicIplo de Belo Horizonte, 6 uma entidade
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civil sern fins lucrativos, fundada em 1994. Desde então, vem promovendo a
luta intransigente pela melhoria das condiçöes de vida dos portadores de
doenças graves, pramovendo açöes que visem ao bem-estar de pessoas
carentes de Belo Horizonte.

o reconhecimento da entidade coma sendo de utilidade pUblica fortalecerá
a trabaiha que vern sendo realizado, trazendo meihorias para a populacäo
carente de Bela Horizonte, pelo que canto corn a apaio dos nobres colegas
para a aprovaçãa deste prajeta de lei.

- Publicado, vai a projeto as Cornissöes de Justica, para exame preliminar,
e de SaUde, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c a art. 103, inciso I,
do Regirnento Interno.

PROJETO DE LEI N O 60/99
Ex-Projeto de Lei no 1.922/98

Declara de utilidade pUblica a Fundação Oasis, corn sede no Municipio de
Bela Horizonte.

A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pUblica a Fundaçáa Oasis, corn sede no

Municipia de Bela Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 30 - Revogam-se as dispasiçoes em cantrária.
Sala das Reuniães, 13 de agasta de 1998.
João Leite
Justificação: A Fundação Oasis, corn sede no MunicIpio de Bela Horizonte,

e uma pessoa jurIdica de direito privada, sem fins lucrativos, atua em toda a
Estado e tern par abjetiva a assistëncia ao menor carente e ao idoso, no que
se refere a saUde, a educaçaa e a habitaçao. 0 reconhecimento da entidade
coma senda de utilidade püblica fortalecerá a trabalho que vern sendo
realizado, trazendo visIveis benefIcios a toda a papulaçãa. Em vista disso,
canto corn a apaio dos nobres colegas a aprovaçâa deste projeto.

- Publicado, val a projeto as Comissöes de Justiça, para exame preliminar,
edo Trabaiha para deliberação, nos termos do art. 188, c/c a art. 103, inciso I,
do Regimento Interna.

PROJ ETO DE LEI N o 61/99
Ex-Projeto de Lei no 2.003/98

Declara de utilidade piblica a Associação de Mernbros do Grupa Luta pela
Vida, cam sede no MunicIpio de Uberlándia.

A Assembléia Legislativa do Estada de Minas Gerais decreta
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pUblica a Assaciaçáo de Membras do

Grupo Luta pela Vida, cam sede no Municipio de Uberlândia.
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Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 0 - Revagarn-se as disposicöes em cantrário.
Sala das Reuniöes, 18 de fevereira de 1999.
João Leite
Justificacâo: A Assaciaçâa de Membros do Grupa Luta pela Vida, cam sede

no MunicIplo de Uberlândia, é uma entidade civil sem fins lucrativas, fundada
em junha de 1996. Desde então, vem prornavendo a luta intransigente pela
canstruçãa, ampliacäo, canservacàa e manutencâo do Hospital do Cancer em
Uberlândia.

O reconhecimento da entidade coma senda de utilidade pUblica fortalecerá
a trabalha que vem senda realizado, trazendo melhorias para a populaçaa
mineira, pelo que canto corn a apaia dos nobres calegas para a apravaçâa
deste prajeta de lei.

- Publicada, vai a projeta as Cornissöes de Justiça, para exame preliminar,
e de Saüde, para deliberaçâo, nos termas do art. 188, c/c a art. 103, inciso I,
do Regimenta Interna.

PROJ ETO DE LEI N o 62/99
Ex-Projeta de Lei n o 2.004/98

Declara de utilidade pblica a Uniäo Feminina Missianária Batista Mineira,
corn sede no Municipia de Bela Horizonte.

A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pUblica a Uniäa Feminina Missianária

Batista Mineira, corn sede no MunicIpia de Bela Horizonte.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçaa.
Art. 3 0 - Revogarn-se as disposiçães em cantrária.
Sala das Reuniöes, 18 de fevereira de 1999.
Joâa Leite
Justificaçaa: A Uniäa Feminina Missionária Batista Mineira, corn sede no

municIpia de Bela Horizonte, é uma entidade civil sem fins lucrativas, fundada
em 1923. Desde entãa, vem promovendo a luta intransigente pela melhoria
das condicöes de vida da populaçãa do Estado, congregando as mulheres
batistas, promovendo açöes que visem ao bem-estar de crianças,
adolescentes e idosas.

O reconhecirnento da entidade coma sendo de utilidade püblica fortalecerá
o trabalho que vem sendo realizado, trazendo melhorias para a papulação
mineira, pelo que canto corn a apoia dos nobres colegas para a aprovacàa
deste projeta de lei.

- Publicada, vai a projeto as Cornissöes de Justiça, para exame preliminar,
e do Trabalho, para deliberacäo, nos termos do art. 188, c/c a art. 103, inciso
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I, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI N O 63/99

Ex-Projeto de Lei no 1.675/98
Torna obrigatOrio o oferecimento, pelo Estado, de vacinação antigripat a

menores de 12 e malores de 60 anos.
A Assembtéia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - 0 Estado oferecerá, anualmente, vacinacão antigripat a menores de

12 (doze) e malores de 60 (sessenta) anos.
Art. 20 - Na vacinação serão observados:
I - efetiva indicação, aferida por critérios técnicos;
II - reatização direta pelo Estado ou peto municIpio interessado;
III - verificação do periodo do ano mais apropriado para a prevencão da

gripe;
IV - necessidade da realizaçâo de campanhas de esciarecirnento.
Art. 30 - Os recursos necessários para atender ao disposto nesta lei serão

provenientes de:
I - receita consignada no orçamento do Estado;
II - outras fontes.
Art. 41 - 0 Poder Executivo regutamentará esta lei no prazo de 90 (noventa)

dtas contados da data de sua pubticacão.
Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua pubticação.
Art. 60 - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das Reuniöes, 18 de fevereiro de 1998.
Bitac Pinto
Justificacão: A infância e a terceira idade são épocas da vida em que o

indivIduo se mostra mais susceptIvet a determinados tipos de doenca, por
exempto, a gripe.

Na infância, a propensão as motéstias infecciosas se acentua devido a
debitidade do organismo provocada peta desnutricão, extremamente comum
em nosso Pals. Se uma crianca bern nutrida e saudávet é capaz de dar urna
resposta imunológica satisfatOria, tat fato não ocorre com uma desnutrida.

Nos idosos, e o próprio organismo que se val tornando menos capaz de
fazer frente as agressöes dos agentes biotOgicos.

Um quadro gripat contribul para que as defesas orgânicas se tornem mais
reduzidas, sobrevindo infecçöes de major gravidade, causadas por outros
agentes patogénicos. Em suma, acaba-se abrindo uma porta para o
surgimento de novas infecçöes.

Peto exposto, pode-se depreender a importância da prevencão da gripe, em
especial nos perlodos do ano em que eta incide de forma mais acentuada. A
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possibitidade de se evitar a gripe e as doencas que ocasionatmente the
sobrevenham adquire importância na esfera da saüde pübtica, pois reduz os
gastos corn tratamento, alérn de poupar sofrimento aos pacientes.
Acrescente-se que a própria Constituicao privilegia as acães preventivas, em
seu art. 198, II.

Sern düvida, se devidamente apticados, os dispositivos deste projeto
poderäo redundar em grandes benefIcios para a populacão mineira.

- Publicado, val o projeto as Comissöes de Justica, de Saáde e de
Fiscalizacâo Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
do Regimento Interno.

Projeto de Lei n° 64/99
Ex-Projeto de Lei n° 1.927/98

Dispöe sobre a pubticação da retaçao dos estabetecimentos muttados por
potuicão e degradacão ambiental.

A Assembléla Legistativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - 0 Poder Executivo publicará anuatmente, no dia 5 de junho, a

relaçâo dos nomes dos estabelecimentos comercials e industriais que, nos 12
(doze) meses imediatamente anteriores, tenham sido rnultados por potuicão
ou degradacão ambiental.

§ 1 1 - A relacão de que trata este artigo será publicada no diário oficial do
Estado, em lista especIfica e destacada, sern prejuIzo de sua divutgacào por
outros melos de comunicacão.

§ 211 - Além dos nomes dos estabetecimentos muttados, deverão constar na
retacão os vatores das muttas aplicadas, atualizados em moeda corrente, e as
respectivas datas de vencimento, ainda que já quitado o débito.

§ 30 - Não havendo edicão do diário oficiat no dia 5 de junho, a pubticacão
será efetuada na edicão imediatamente posterior.

§ 40 - Para efeito do que dispöe este artigo, será considerada apenas a
multa apticada após decisão administrativa definitiva.

Art. 20 - 0 Poder Executivo regutamentará esta lei no prazo de 90 (noventa)
dias contados da data de sua pubticacão.

Art. 3 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 40 - Revogam-se as disposicães em contrário.
Sala das Reuniães, 18 de fevereiro de 1999.
Bitac Pinto
Justificação: Este projeto reporta-se as diretrizes de natureza ambiental

inseridas em nosso ordenamento jurIdico a partir da promulgacão da
Constituiçâo de 1988. Corn efeito, tanto a Constituicão da Repiiblica quanto a
Constituiçao do Estado consagram de forma inequlvoca a intencão de
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assegurar a efetividade do direito ao ambiente ecologicamente equilibrado.
Determina a Carta mineira, em seu art. 214, que cabe ao Estado o papel de

promover a educação ambiental em todos os nIveis, disseminando as
informaçoes necessárias a conscientizaçâo püblica sobre o rneio ambierite e
assegurando o livre acesso a toda e qualquer informaçâo relativa ao terna.

E sabido que o processo de conscientzaçäo ecolOgica passa por medidas
educativas e, além disso, pela intervenção estatal, mediarite prérnios as
atitudes ambientalmente sadias e sançães as condutas lesivas a ordem
ambiental.

o projeto, criando mecanismo coercitivo complernentar contra a firma
violadora do equilIbrio ecolOgico, empreende, na realidade, urna tentativa de
coibir determinadas práticas degradantes levadas a cabo por essas
empresas, que não sào suficienternente intimidadas pelas normas já
existentes e por suas conseqüêncas pecunlérias. Trata-se de aplicar o
princIpio da publicidade de forma contundente, visando a atingir objetivos
precisos, quais sejam a conscientizacào da população por meio do
conhecimento dos nomes de quem contribui para o desequilIbrio ambiental,
bern como o reforco as normas de conduta já existentes, destinadas a
manutençâo ea recuperaçâo da ordem ambiental.

Ressalte-se ainda que a escoiha do dia 5 de junho para a publicacao dessa
ista vem ratificar o caráter educativo da medida, pois que, sendo o dia
mundial do meo ambiente, a referida data possui o condão de vincular a
publicação da relaçâo de infratores ambientais corn conceitos mais amplos de
preservação do rneio ambiente.

Lembrarnos, enfirn, que a iniciativa aqui apresentada vem recuperar uma
deja do Ex-Deputado João Batista Rodrigues, que, por rneio do Projeto de Lei
no 1.446/93, empreendeu vigoroso ernpenho em prol dessa medida, sendo,
na época, barrado em suas intencöes pelo então Governador Hélio Garcia.
Posteriormente, nesta legislatura, apresentamos proposta corn o mesmo fim,
a qual teve igual sorte, recebendo, sern razöes significativas, veto do
Governador do Estado. Ora, a proposta e apropriada, como comprovaram as
cornissães desta Casa:

"0 art. 214 da Constituiçào mineira, ao dispor que todos tern direito ao meio
ambiente ecologicarnente equilibrado, por ser considerado bern comum do
povo e essencial a sadia qualidade de vida, impöe ao Estado e a coletividade
o dever de defendê-lo e conservá-lo para geraçöes presentes e futuras.
Dessa maneira, a publicaçao dos nornes dos poluidores nos moldes
propostos é mais um instrurnento que ira permitir a populaçäo exercer major
controle sobre atividades cornerciais e industriais lesivas ao meio ambiente."
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(Deputado Ivair Nogueira, relator na Comissão de Constituicao e Justica.)
"0 uso da publicidade, dessa forma, realca, junto a opinião püblica, o

repüdio aos atos de degradacâo ambiental. A medida reveste-se, assim, de
urn caráter cornplernentar a outros instrurnentos da ação do poder püblico,
tais corno a fiscalizaçäo e a educacäo ambiental, usados para prevenir e
coibir atos danosos ao rneio arnbiente. A iniciativa poderá ser Util no processo
de conscientizacão pUblica e contribuir para a rnudanca de comportamento
daquelas empresas que ainda não pãem ern prática o respeito a preservaçào
do equilIbrio ambiental." (Deputado Wilson Trópia, relator na Cornissâo de
Meio Ambiente.)

"A publicacão dos nomes dos agressores é mais urn instrurnento que ira
permitir ao Estado cumprir o seu dever de defender e conservar o rneio
ambiente para as geraçôes atual e futuras. Do ponto de vista financeiro-
orçamentário, a matéria não encontra ôbice a sua aprovacão. A publicacao
será feita pela Imprensa Oficial, podendo o seu custo estar a cargo das
Secretarias da Casa Civil do Governo de Minas Gerais e de Cornunicacäo
Social, compreendido na atividade "Divulgacäo e RelaçOes PUblicas", cuja
dotaçäo orçamentária para o exercIcio de 1996 e de R$15.000.000,00. Coma
a publicacão deverá ocorrer no dia 5 de junho de cada ano, se a projeto for
transformado em lei a primeira publicaçao dar-se-á em 5/6/97, e as dotacöes
para seu custeio poderâo ser incluldas na proposta orçamentária referente
aquele ano." (Deputado Geraldo Rezende, relator na Comissao de
Fiscalização Financeira e Orçarnentária - 1 0 turno.)

"0 projeto torna obrigatôria a publicacào, anualmente, no dia 5 de junho -
Dia Mundial do Meio Ambiente -, dos nomes dos estabelecimentos cornerciais
e industriais multados por poluicao ou degradacão ambiental. Além de
contribuir para a mudança de comportamento das empresas que ainda nâo se
preocupam corn a preservaçâo do meio ambiente, essa publicaçâo
possibilitará maior fiscalizaçao por parte da sociedade e aprimoramento de
sua educacão ambiental." (Deputado Durval Angelo, relator na Comissão de
Fiscalizacäo Financeira e Orçarnentária - 2 1 turno.)

Na certeza da relevãncia desta proposicão, contamos corn o integral apoio
dos nobres pares a sua aprovação nesta Casa.

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

PROJ ETO DE LEI N o 65/99
Ex-Projeto de Lei n° 1.657/99

Reconhece a Estância Hidrornineral de Pouso Alegre, localizada no
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MunicIpio de Pouso Alegre.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica reconhecida a Estãncia Hidromineral de Pouso Alegre,

localizada no MunicIpio de Pouso Alegre.
Art. 20 - A Estância Hidromineral de Pouso Alegre compreende uma area de

362,600m2, fica situada no Bairro Faisqueira, no MunicIpio de Pouso Alegre,
sendo delimitada por urn pollgono que tern vértice a 1.050m no rurno
verdadeiro de 2°00' NE, da confluência do ribeirão das Modes corn o rio
Sapucal-Mirim, e Os lados a partir desse vértice corn os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros: 700 m - N; 700 m - S e 518 m - W.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 40 - Revogam-se as disposicöes em contrário.
Sala das Reuniöes, 18 de fevereiro de 1999.
Bilac Pinto
Justificaçao: 0 MunicIpio de Pouso Alegre possui importante fonte de água

mineral, localizada no Bairro Faisqueira, reconhecida pelos Orgãos ptblicos
do setor. 0 aproveitamento econömico dessa fonte recebeu, no DNPM, o n°
830.337/87, e o relatOrio de pesquisa, que atesta ser água mineral f]uoretada
e radioativa na fonte, fol aprovado e publicado no "Diário Oficial da União" de
13/11/97. A água apresenta a seguinte cornposicão qumica (em mg/1):
fosfato de bário: 0,02; fosfato de estrôncio: 0,15; fosfato de cálcio: 0,08;
sulfato de cálcio: 0,68; bicarbonato de cálcio: 47,56; bicarbonato de magnésio:
4,33; bicarbonato de potássio: 3,07; bicarbonato de sOdio: 24,10; nitrato de
sódio: 0,87; clorato de sódio: 0,56; fluoreto de sOdio: 0,09 e óxido de silicio:
18,36.

Quanto a essa composição, merece esclarecer que os elementos bário e
estrôncio são rarissimos em águas minerais no Brasil. Já o silIclo, nesses
teores, confere especial qualidade a água mineral de Pouso Alegre. Estudos
realizados na Franca indicam que a presença de silicio nas águas minerais
tem acão positiva na eliminacão de gorduras das artérias, sendo indicada
para o combate a arteromas. Também na Finlândia, estudos comprovam que
o uso de água corn teores de silicio acima de 12,00 mg/1 reduz a incidéncia
de arteromas.

0 zinco, o bário e o iodo, encontrados na água da referida fonte, dão-lhe
caracterIsticas especIficas. A água tern, assim, caracterIsticas oligominerais
marcantes, corn atividade terapêutica e medicinal de grande importãncia.

As caracteristicas fisico-qulmicas da água dessa fonte são PH a 25°C: 6,78;
temperatura da água na fonte: 21,9°C; condutividade elétrica a 25°C em
mho/cm3: 9,52 x 10-5; residuo de evaporacão a 180°C: 62,00 mg/1 e
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radioatividade na fonte a 20°C e 760 mm de Hg: 17,32 MACHES, classificada,
segundo o COdigo de Aguas Minerals, corno água mineral fluoretada e
radioativa na fonte, conforme a análise realizada pelo Laboratório de Análises
Minerals / CPRM n° 286 / LAMIN/ 97 de 6/8/97.

Dessas caracteristicas, destaca-se a baixa quantidade de residuos após a
evaporacão. Residuos abaixo de 100 mg/1 indicarn quantidade de sais
minerals bern distribuldos, como neste caso. Devido a essas caracterIsticas,
essa água pode ser consumida, sem restricães, por recérn-nascidos e idosos,
por apresentar uma leveza Impar. Foi reconhecida pelo Ministério das Minas
e Energia, que outorgou o direito de lavra a empresa Mineração Fonseca
lndUstria e Cornércio Ltda.

Ao mesmo tempo que se realiza o aproveitamento econômico, a
preservacão do meio ambiente e o uso püblico da água são viabilizados pelos
órgãos de governo locals e pela empresa concessionária do direito de lavra,
inclusive corn a construção de urn fontanário artistico.

0 Municipio de Pouso Alegre está localizado a 833m de altitude, sua
posição geográfica é determinada pelas coordenadas de 22°14'00" de latitude
Sul e 45°56'10" de longitude Oeste. Em linha reta, russo SSO, dista 330km de
Belo Horizonte e 384km por rodovia. Possul area de 541 krn2, situando-se na
microrregião do Planalto Mineiro, colocada na vertente de urn dos contrafortes
da serra do Gaspar. Circundam a cidade as serras das Pombas, da Boa Vista
e do Cantagalo, a 1.559m de altitude. Em terreno parcialmente acidentado,
vai ate a margem esquerda do rio Mandu.

Possui clirna arneno, temperado, de inverno seco, corn veröes brandos e
chuvosos. A época normal de chuvas transcorre de outubro a marco, sendo
mais intensa nos meses de dezembro e janeiro. Seu território é banhado
pelos rios Sapucai-Grande e Sapucal-Mirirn, Mandu, Itaim, Cervo e Capivari.
0 solo é originário de rochas pré-cambrianas, sendo rico em minerals
primários, corn alto teor de potássio e magnésio, o que confere especials
propriedades a agua mineral radioativa e fluoretada all explorada.

0 reconhecimento pretendido é urn direito que o municiplo adquiriu ao
atender os requisitos da lei. Além disso, essa formalizacão contribuirá para o
expressivo crescirnento econômico que a cidade vem obtendo nas duas
Ultimas décadas. Pouso Alegre possui urn parque industrial bastante
diversificado, liderando o desenvolvirnento da região.

0 reconhecimento, ademais, contribuirá para dinamizar o turismo na região,
atividade econômica que mais cresce no mundo. Poderão ser grandes os
investimentos em turismo, devido a proxirnidade e a facilidade de acesso a
São Paulo, ao Rio de Janeiro e a Belo Horizonte, os trés rnaiores centros
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urbanos do Pals.

A Mineracâo Fonseca, que tern a concessáo para explorar a referida fonte,
instalou urn dos mais modernos, senão o mais moderno do Brash, conjunto de
equipamentos para aproveitamento econOmico da água. As instalacöes,
totalmente em ago inoxidável, impedindo a contaminaçäo externa, englobam
a captacâo, a tubulaçâo, o reservatOrio e o envasamento. A extracäo da água
mineral será realizada por melo de pogo tubular profundo, seguida de
engarrafarnento, devendo alcançar uma produçâo de cerca de 1.600.000
litros por mês. A Mineracâo Fonseca realizou grande investimento para
garantir essa qualidade.

Por tais rnotivos, faz-se necessária a aprovaçäo dessa proposicão.
- Publicado, vai o projeto as Comissães de Justiça e de Turismo para

parecer, nos termos do art. 188, c/co art. 102, do Regimento Interno.
PROJ ETO DE LEI N o 66/99
Ex-Projeto de Lei 1.849/98

Dispoe sobre a concessão de incentivos fiscais corn o objetivo de estimular,
criar e amparar entidades püblicas atuantes nas areas de saUde, educacâo e
assistência social no Estado.

A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ficam estabelecidas normas de incentivo fiscal as pessoas juridicas

que ampararem entidades pUblicas atuantes nas areas de saüde, educaçao e
assistência social no Estado.

- Considera-se amparo todo e qualquer estirnulo que vise a criação, a
ampliaçao, a reestruturação e a manutenção, de ordem material, a qualquer
entidade püblica relacionada no art. 2 0 desta lei.

II - Seräo estabelecidos em regulamento os requisitos e as condiçöes
exigidos para que as entidades pUblicas atuantes nas areas de saUde,
educacâo e assisténcia social recebam os benefbcios desta lei.

Art. 20 - Poderâo ser beneficiadas por esta lei as entidades püblicas
atuantes em hospitais e maternidades, hospitais psiquiátricos, asilos,
orfanatos, creches, centros de reabilitacão para menores, centros
educacionais para crianças autistas e para portadores da Sindrome de Down
e escolas pblicas.

Parágrafo iinico - Somente poderão ser beneficiadas pelos incentivos desta
lei entidades püblicas, sendo vedada a concessâo de incentivo as entidades
particulares e corn fins lucrativos.

Art. 30 - Os contribuintes do fmposto sobre Operacoes Relativas a
Circulaçâo de Mercadorias e sobre Prestaçöes de Servicos de Transporte
Interestadual e lnterrnunicipal e de Comunicacão - ICMS - que ampararem
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financeiramente entidades püblicas atuantes nas areas de saüde, educacão e
assisténcia social poderão deduzir do valor do imposto devido mensairnente
os recursos aplicados nas entidades cadastradas, na forma e nos limites
estabelecidoS por esta lei.

§ 1 1 - a deduçáo serâ efetivada a cada mês, näo podendo exceder a 4%
(quatro por cento) do valor do ICMS devido no perlodo, ate atinghr o valor total
dos recursos dedutIveis.

§ 21) - A dedução somente poderá ser iniciada pelo contribuinte 30 (tririta)
dias apOs o efetivo repasse dos recursos as entidades.

Art. 40 - A soma dos recursos do ICMS disponibilizados pelo Estado para
efehto do art. 30 não poderá exceder, relativamente ao montante da receita
lIquida anual do imposto, aos seguintes percentuais:

- 0,15% (zero virgula quinze por cento) no exercicio de 1998;
II -0, 20% (zero vIrgula vinte por cento) no exercicio de 1999;
Ill - 0,25% (zero vhrgula vinte e cinco por cento) no exercicio de 2000;
IV - 0,30% (zero virgula trinta por cento) no exercicio de 2001 e seguintes.
Paragrafo ünico - Atingido o limite previsto neste artigo, o amparo a

entidade aprovado deverá aguardar o exercicio fiscal seguinte para receber o
incenthvo.

Art. 51 - 0 contribuinte corn débito tributário inscrito em dIvida ativa ate 31
de dezembro de 1996 poderá quitá-lo corn desconto de 30% (trinta por cento)
desde que ampare financeiramente entidade pUblica atuante nas areas de
saUde e educacao, nos termos deste artigo.

§ 1 1 - Para obter o beneflcio previsto no "caput" deste artigo, o contribuinte
apresentará requerimento a Secretaria de Estado da Fazenda e, no prazo de
5 (cinco) dias do seu deferirnento, deverá efetuar o recoihimento do valor
obtido apôs o desconto, nestas condiçoes:

I - 70% (setenta por cento) serâo recoihidos por meio de Documento de
Arrecadaçao Estadual - DAE -, observada a Iegislação sobre o pagamento de
tributos estaduais;

II - 30% (trinta por cento) serâo repassados diretamente pelo contribuhnte a
enthdade previarnente aprovada por meio de cheque nominal deposhtado em
conta bancaria de que esta seja titular, observadas, ainda, outras condicöes
inscritas em regulamento.

§ 20 - Os recoihimentos que estäo dispostos no paragrafo anterior poderão,
a critério da Secretaria de Estado da Fazenda, ser efetuados parceladamente,
na forma e no prazo previstos em regulamento.

§ 30 - A apresentaçâo do requerimento a que se refere o § 1 0 deste artigo
importa na confissão do débito tributário.
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§ 40 - 0 disposto neste artigo não se aplica ao crédito inscrito em dIvida
ativa decorrente de ato praticado corn evidência de dolo, fraude ou simulacäo
pelo sujeito passivo.

Art. 60 - No farâo parte desta lei as microempresas e as empresas de
pequeno porte de que trata o Anexo X do Regulamento do ICMS, aprovado
pelo Decreto n o 38.104, de 28 de junho de 1996.

Art. 70 - Para receber apoio financeiro corn recursos provenientes da
aplicaçao desta lei, a entidade deverá ser previamente aprovada pela
Secretaria de Estado da SaUde, ou pela Secretaria de Estado da Educação,
ou pela Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e
do Adolescente, conforme a natureza da entidade.

§ 1 0 - Apresentada a qualquer uma das Secretarias citadas no "caput" deste
artigo, a entidade será apreciada por comissão técnica, no prazo e na forma
estabelecidos em regulamento.

§ 2° - Terá prioridade para exame a entidade que contenha a intencào do
contribuinte em apoiá-la financeiramente.

§ 30 - E vedada a concessâo do incentivo previsto nesta lei a entidade fora
do Estado.

Art. 80 - 0 contribuinte ou a entidade que utilizar indevidamente os
benefIcios desta lei, mediante fraude ou dolo, fica sujeito a:

I - rnulta correspondente a 2 (duas) vezes o valor que deveria ter sido
efetivamente aplicado ao amparo, sem prejuIzo de outras sançöes civis,
penais ou tributárias;

II - pagamento da dIvida tributária de que trata o "caput" do art. 5 0 acrescida
dos encargos previstos em lei.

Art. 9° - As entidades püblicas atuantes nas areas de saüde e educacâo
teräo acesso, em todos os nIveis, a documentacão referente ao benefIcio
instituIdo por esta lei.

Art. 10 - Os procedimentos necessários ao fie] cumprimento desta lei serâo
regulamentados pelo Poder Executivo no prazo de 60 (sessenta) dias
contados da data de sua publicaçáo.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçâo.
Art. 12 - Revogam-se as disposicoes em contrário.
Sala das Reuniöes, 18 de fevereiro de 1999.
Bilac Pinto
Justificação: Objetiva este projeto de lei conceder incentivos fiscais para

estimular a criaçào e o amparo de entidades pCiblicas atuantes nas areas de
saüde e educacao em Minas Gerais.

Ao estabelecer que os contribuintes do ICMS podem deduzir do valor do
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imposto devido mensalmente os recursos aplicados em entidades püblicas
que atuam nas areas de saüde e educação, o projeto tern largo alcance
social: beneficia, ao mesmo tempo, o doador e o recebedor.

E de amplo conhecimento o fato de que as mencionadas entidades
padecem de crônica falta de recursos, convivendo corn dificuldades
desafiadoras, governo após governo. Ao criar uma fonte alternativa de
recursos para elas, este projeto de lei vem ao encontro das aspiraçöes
humanitárias mais genuinas do povo mineiro, sempre sollcito corn seus
semelhantes. Dessa forma, o poder püblico e, em especial, esta Casa nâo
podern furtar-se ao apelo desta nobre causa.

Pela oportunidade, contamos corn o apoio dos nobres pares a aprovação
deste projeto.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justica, do Trabaiho e de
Fiscalizacão Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
do Regirnento Interno.

PROJ ETO DE LEI N O 67/99
Ex-Projeto de Lei n o 1.926/98

Altera a aliquota do Imposto sobre Operacöes Relativas a Circulacão de
Mercadorias e sobre PrestacOes de Servicos de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicacâo - ICMS - nas operaçöes de fornecimento de
energia elétrica para consumo residencial.

A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Acrescente-se a seguinte alInea ao inciso I do art. 12 da Lei n.°

6.763, de 26 de dezembro de 1975:
"Art. 12- .........................

alInea - 15% (quinze por cento) nas operacöes de fornecimento de energia
elétrica para consurno residencial.".

Parágrafo ünico - Suprima-se o item g.2 da ailnea "g", do inciso I, do art. 12
da Lei no 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Reuniöes, 18 de fevereiro de 1999.
Bilac Pinto
Justificação: Todos reconhecem a essencialidade dos servicos de energia

elétrica no mundo de hoje. Corn efeito, é irnpensável a vida sern eletricidade,
especial mente no quotidiano dornéstico.

A proposta apresentada tern por objetivo reduzir a aliquota do ICMS nas
operaçöes de prestaçao de serviços de energia elétrica para consumo
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residencial. E urn reconhecimento da impropriedade da atual politica do
Governo mineiro para o setor.

No caso do ICMS relativo a energia elétrica, a possibilidade de evasão fiscal
é minima, já que é a própria distribuidora que recolhe o irnposto pago pelo
contribuinte. Assim, este tern reduzido poder de pressáo, ao contrário de
outros grupos, e, sendo sua contribuição altamente rentável, torna-se a
principal vItima do Governo nos casos de necessidade de aumento da
arrecadacão fiscal. Para cada R$10,00 que o cidadâo mineiro paga hoje pela
luz, são cobrados mais R$3,00 de imposto. E absurdo.

Mais que irnoral e contrário as mais comezinhas regras do born governo, o
ICMS da energia elétrica residencial e, nas palavras do Prof. Osiris Lopes
Filho, 'agressão brutal a Constituicão". Nossa Carta dispöe que o ICMS
respeitará o principio da seletividade, levando ern conta a essencialidade da
mercadoria ou serviço. Ou seja, produtos mais importantes para a populacão
devem ter uma alIquota menor. 0 constituinte, nesse caso, optou por
sobrepor o interesse social a necessidade estatal.

Constatamos, pois, que é insustentável a atual aliquota do ICMS da energia
elétrica residencial, situação que pretendemos rernediar corn a presente
proposicâo. Esta, ao ser apresentada anteriorrnerite, recebeu o n° 1.633, foi
anexada a de n° 1.605 e não recebeu a devida apreciacão nesta Casa,
exceto na Comissão de Defesa do Consumidor. Esperamos que agora,
durante sua tramitação, seja rnais bern analisada, para o que contamos corn o
apoio dos erninentes pares.

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

PROJ ETO DE LEI N o 68/99
Ex-Projeto de Lei N° 1.978/98

Dispöe sobre transporte coletivo interrnunicipal no Estado de Minas Gerais
e dá outras providéncias.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Qualquer cidadào brasileiro ou naturalizado corn domicIlio no

Estado de Minas Gerais poderá explorar o transporte coletivo intermunicipal
no Estado, desde que:

§ 1° - Os veIculos sejam novos ou tenham 3 (trés) anos de uso, no máxirno,
e estejam ern perfeito estado de conservação.

§ 2° - Para cada dois velculos existentes baja urn para socorro;
§ 3° - Os velculos deverão ter poltrona rectinável, tipo semi-leito. 0 espaco

entre uma e outra poltrona será de 40crn, no rninimo. A poltrona não poderá
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ser de napa, material rIgido ou alergico, e os veiculos terão, no máximo (trinta
e oito)38 lugares.

§ 40 - Os veiculos deverão atender a todas as normas de segurança
estabelecidas pelos Orgãos corn petentes.

§ 5° - Serão condutores dos velculos apenas aqueles habilitados na
respectiva categoria exigida por lei, devendo estes serem sindicalizados;

Art. 2° - 0 proprietário não poderá possuir frota superior a 4 (quatro) e
inferior a 2 (dois) velculos, excluldos os de socorro.

Art. 3° - 0 valor das tarifas é livre, mas nâo poderá ser superior aos Indices
estabelecidos pela autoridade competente, nem superior tarifa cobrada
pelos velculos de carreira por idéntico percurso.

Art. 4° - Os veiculos terão sanitário completo.
Art. 50 - Nas regiöes em que não existem ônibus de uso coletivo e cujas

estradas não são asfaltadas, os velculos poderão ter no máximo 7 (sete)
anos de usa. Nesse caso, o percurso total não será superior a 200Km.

Art. 6° - Caberá aos municIpios atendidos a fiscalizacão e a execução deste
lei por seu órgão competente.

Art. 70 - Obterá concessäo do que se contém nesta lei a pessoa jurIdica que
proporcionar a todos os empregados a rateio não inferior a 20% (vinte por
cento) dos lucros lIquidos apurados em, no rnáxirno, urn ano.

Art. 80 - Cada concessionário deverá ter sua própria agência em terminal
rodoviário, quando este existir, ou em local adequado aos passageiros.

Art. 90 - As crianças de ate 5 (cinco) anos e as idosos de 65 (sessenta e
cinco) anos ou mais, bem como as paraplegicos, viajarão gratuitamente
med iante apresentação de documento que corn prove essa condiçáo.

Art. 100 - Esta lei entra ern vigor na data de sua publicacäo.
Art. 11 0 - Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Reuniöes, 18 de fevereiro de 1999.
Bilac Pinto
Justificaçào: E notório que a transporte coletivo intermunicipal nào e

executado apenas pelos ônibus de carreira, mas por outros veIculos
alternativos, que atendam, sobretudo, em pequenos percursos, oferecendo a
populacão urn servico muitas vezes mais econômico e de rápida
resolutividade.

Sabe-se que, em sua malaria, as pessoas que explorarn tal atividade agern
clandestinamente, em razão da inexistência de instrumentos legais
disciplinadores da matéria.

Assim sendo, apresentamos este projeto de lei buscando a legalizaçâo de
tal atividade, visando a atender aos princIpios norteadores do livre mercado a
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justa concorrênca entre Os iguais, bern como inserir na formalidade aqueles
que se encontram excluldos dos beneficios que so tal condição pode
proporcionar.

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

PROJ ETO DE LEI N O 69/99
Altera dispositivos da Lei n° 10.419, de 16 de janeiro de 1991, e dá outras

providéncias.
A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1- 0 art. 10 da Lei n° 10.419, de 16 de janeiro de 1991, passa a vigorar

corn a seguinte redação:
"Art. 10 - Fica concedido passe livre no transporte coletivo intermunicipal ao

portador de deficiência fisica, mental ou visual e a seu acompanhante, ao
aposentado por invalidez permanente que perceber ate urn salário mInimo
mensal e a pessoa corn idade superior a sessenta e cinco anos.

Parágrafo ünico - Sornente será concedido passe livre para o
acompanhante do portador de deficiência que comprovar sua necessidade
junto ac, Orgão competente.".

Art. 2o - 0 Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa
dias.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 40 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das ReuniOes, de marco de 1999.
Eduardo Brandâo
Justificaçâo: As alteraçOes propostas neste projeto de lei objetivarn

estender os beneficios do passe livre aos aposentados por invalidez
permanente que tern reduzidas as suas chances no rnercado de trabaiho e
percebern infima aposentadoria, rnerecendo ter seus direitos equiparados aos
das pessoas corn idade superior a 65 anos, as quais já gozam desse
benefIcio.

Pretende-se, outrossim, conceder ao portador de deficiência o direito de
obtençáo do passe livre para urn acornpanhante, desde que comprovada a
sua impossibilidade para Iocomoção sern o auxilio de outra pessoa,
considerando que a lei Ihe faculta o benefIcio por ser uma pessoa sem
condiçOes para arcar corn suas despesas.

- Publicado, vai o projeto as CornisOes de Justiça e de Direitos Humanos
para parecer, nos terrnos do art. 188, c/co art. 102, do Regimento Interno.

PROJ ETO DE LEI N o 70/99

95

Autoriza o Poder Executivo do Estado de Minas Gerais a conceder, por
meio das caixas escolares, espaco nos uniforrnes escolares para fins de
propaganda e dá outras providências.

A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica 0 Poder Executivo do Estado de Minas Gerais autorizado a

conceder, por meio das caixas escolares regularrnente constituldas,
remuneradamente, por prazo determinado, espaço nos uniformes escolares
das unidades da rede pUblica de ensino para fins de propaganda.

§1 0 - Fica vedada a propaganda corn fins politicos e eleitorais.
§20 - Os recursos provenientes da remuneracão pela concessäo de espaco

nos uniformes escolares reverterão as caixas escolares das unidades de
ensino que optarern pela concessäo.

Art. 20 - A assinatura do contrato de concessão a ser firmado pela caixa
escolar dependerá de prévia aprovação da diretoria e do colegiado da
respectiva unidade de ensino.

Art. 30 - A utilizaçâo dos uniformes corn a propaganda terá caráter opcional
e dependerá de prévia autorização dos pais ou responsáveis legais.

Art. 40 - Esta lei será regularnentada pelo Poder Executivo no prazo de
sessenta dias.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogarn-se as disposiçöes em contrário.
Sala das ReuniOes, de marco de 1999.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: 0 Estado precisa arnpliar o volume dos recursos destinados a

educaçao, a firn de melhorar o nivel da aprendizagern e possibilitar major
assistência da escola aos educandos de parcos recursos financeiros.

Assim sendo, ampliar as fontes de recursos financeiros das caixas
escolares constitui medida oportuna, pois elas frequentemente atravessarn
dificuldades e não dispoern de recursos suficientes para atendimento das
necessidades dos alunos carentes.

Dessa forma, entendernos que a concessào pretendida pelo projeto trará
grande benefIcio a cornunidade escolar que não dispuser de recursos
suflcientes para adquirir os objetos necessários a aprendizagem do educando
carente, possibilitando, ainda, reduçao no custo dos uniformes para os pais
de classe media, já tao onerados corn outras despesas de manutençâo da
familia, principalmente quando possuem mais de urn filho na escola.

- Publicado, vai o projeto as ComissOes de Justiça, de Educacão e de
Fiscalizaçâo Financeira para parecer, nos terrnos do art. 188, c/c o art. 102,
do Regirnento Interno.

I
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REQUERIMENTOS

N° 31/99, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja transcrita nos
anais da Casa a matéria que menciona. (- A Mesa da Assembléia.)

Do Deputado Ermano Batista, solicitando se verifique se as pessoas que
menciona fazem parte do quadro permanente de servidores do Estado. (- A
Corn issão de Administração PUblica.)

- São também encaminhados a Mesa requerimentos dos Deputados
Ermano Batista, Dalmo Ribeiro Silva (5), Jorge Eduardo de Oliveira (2), Gil
Pereira (3), Mauri Torres (2), João Leite, Alvaro Antonio e Antonio Carlos
Aridrada.

Oradores I nscritos
o Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputada Elaine Matozinhos.
A Deputada Elaine Matozinhos* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.

Deputados, hoje, no Brasil, existem vigorosos movimentos femininos, que se
vém organizando durante as trés ültimas décadas. Gostaria de destacar o
combativo movimento das Federacoes Estaduais de Mulheres, que originou a
fundação da Confederação das Mulheres do Brasil. Hoje atuo como Vice-
Presidenta da Confederação das Mulheres do Brasil - Regional de Minas
Gerais e quero dizer que muito me orgulha pertencer a ela, que, neste ano,
está completando 15 anos de luta em defesa dos direitos da muiher. Tenho a
satisfação de atuar junto a brava companheira Marta Maria Lima Alexandre,
nossa Presidenta, que hoje desenvolve diversos projetos em beneficio da
mulher mineira.

Para que os caros colegas tenham conhecimento desse importante trabaiho
que realizamos, gostaria de discorrer urn pouco a respeito dele.

A Confederação das Muiheres do Brasil - CMB - é uma organização não
governamental. Suas representantes voluntárias são eleitas em Congresso
Nacional das Filiadas, também voluntárias. Coordena, em nivel nacional, 15
federaçöes de muiheres, corn 15 mil associaçöes filiadas (em media, 100
filiadas por associacão).

Seu processo de fundacão se iniciou em 1980, através das Federacöes de
Mulheres Estaduais, culminando no congresso de 1988, corn a participaçao
de 5 mil delegadas de todo o Pals, no Centro de Convencöes do Anhembi,
em São Paulo.

A CMB tern dirigido, em todas as regioes do Pals, a luta das mulheres pelos
seus direitos econômicos, politicos e civis, organizando-as, em nivel local, em
associaçöes femininas e, em ãmbito estadual, em federacöes. Pauta sua
acão politica na luta pela garantia dos direitos básicos da cidadania e na luta
solidária e militante de todos os cidadãos. Firma sua atuacão cotidiana no
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atendimentO necessário ao resgate das condiçoes básicas de vida das
mulheres, quer preenchendo lacunas de politicas püblicas para as mulheres,
principalmente as que compoem a parcela de mais baixa renda da nossa
população, quer viabilizando parcerias corn esses poderes, dernocratizando
seus serviços e possibilitando o acesso das muiheres as acoes do Estado.

Criou a Escola para Mulheres na cidade de São Paulo, corn o objetivo de
garantir um espaco para a realizacão de diversos cursos proflssionalizantes,
possibilitando a muiher sua qualificacão e entrada no mercado de trabaiho.

Realiza serninários para a formacao de agentes femininas de defesa da
saüde, promove campanhas de prevenção do cancer da mama e do cancer
cérvico uterino, das doencas sexualmente transmissiveis, inclusive a AIDS,
realiza seminários e palestras sobre os mais variados temas, em centenas de
cornunidades da quase totalidade dos Estados brasileiros, coordenados
localmente pelas entidades de base da CMB. Presta atendimento juridico na
area do direito da familia as suas fihiadas ou as muiheres em geral que
estejarn em situacão de risco. Participou ativamente na criação das
Delegacias de Mulheres em todo o Pals.

A Confederacão tern trabaihado junto aos Poderes Legislativos Estaduais e
Federal, por leis que coibam a violéncia, o preconceito e contribuam para a
garantia do acesso e dos direitos das mulheres ao mercado de trabalho.

Duas experiências de atuação marcantes para as mulheres tern se
colocado como areas de trabalho central para a CMB nos Ultimos anos: o
Programa Mutirão Wes Chefes de Familia, que construiu mais de 10 mil
casas em todo o Brasil, e o programa "Educacão para Muiheres Jovens e
Adultas", este executado dentro das açOes do Piano Decenal de Educacão
para Todos (1993/2003), do qual o Brasil é participante.

Desta forma, a CMB está desenvolvendo uma luta concreta no combate ao
analfabetismo ate o ano 2003, compromisso firmado pelo Governo brasileiro e
mais oito paises (India, Mexico, Paquistão, Indonesia, Nigeria, China, Egito e
Bangladesh) na Conferéncia Mundial da ONU em 1990.

A CMB participou ativamente da Conferéncia Mundial de Assentarnentos
Humanos - Habitat II - em Istambul, Turquia. Na conferência apresentou
cinco painéis sobre os temas: Educacao - Aifabetizacão de Muiheres Jovens
e Adultas; Habitacão - Mutirão; We Chefe de Familia, Violéncia e Direitos
Humanos; Saüde da Mulher, da Adolescente e da Idosa; Alimentacão e
Desenvolvimento.

A Conferéncia Habitat II premiou o trabaiho de Mutirão Wes Chefes de
Familia da CMB, constando ele nas resoluçöes finais dessa conferéncia.

Na area da Educacão, a CMB participou das Conferéncias Nacionais
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preparatórias a Conferéncia Mundial de Educação, promovida pelo MEC, e da
Conferência Latino-Americana organizada pela UNESCO e o MEC. A
Conferéricia Mundial de Educação foi promovida pela UNESCO e realizada
em Hamburgo, na Alernanha, em 1997.

A Confederacâo das Mulheres do Brasil recebeu menção honrosa da
UNESCO pelo projeto Mulher-Educar para Participar, Alfabetizar para Uma
Vida Melhor, realizado em parceria com o Ministério da Educacäo e do
Desporto.

Atualmente, corn o agravarnento do desemprego, as mulheres são as
principais atingidas, por não possuIrem, em grande parte, qualificacão
profissional adequada. No entanto, a inserção da rnulher no mercado de
trabalho, formal ou informal, constitui fator decsivo no processo de conquista
da cidadania.

A realidade, hoje, rnostra a participacão ativa da mulher na força de
trabaiho, em busca do sustento para seus fllhos, considerando que muitas
delas assumem o papel de mäes chefes de famIlia - 20% das farnilias
brasileiras.

Para integrar o contexto atual e exercer eficazmente urn papel digno na
atividade econômica, a muther tern de, no minimo, desenvolver uma
habilidade especifica que Ihe permita entender e usufruir as potencialidades
do mundo economicamente ativo.

A Deputada Maria Tereza Lara (Em aparte) - Quero cumprimentar a colega
Deputada Elaine Matozinhos pelo seu trabaiho em prol da organizacâo das
mulheres. Gostaria de dizer também que, agora, formamos urna bancada
ferninina, pois sornos 5 Deputadas em 77. Certamente, somos menos de
10%, mas estaremos cumprindo o nosso papel de representar as mulheres
mineiras e, ao [ado dos companheiros homens, estaremos apoiando as
reivindicaçaes das muiheres, para que nossos direitos, de fato, possam ser
respeitados.

Por ocasião do dia 8 deste més, cornernoraremos o Dia Internacional da
Mulher e queremos somar esforços corn tantas mulheres que participam de
organizacães e tantas outras anãnimas que, ainda, näo estão organizadas,
mas que tern dado a sua contribuição em prol do Pals, neste momento dificil
de crise nacional, quando o projeto econôrnico e o neoliberalismo tentam
acabar corn os direitos dos cidadãos e, especialmente, dos excluldos, das
mulheres. Na questão da maternidade, por exemplo, as mulheres estão
correndo o risco de perder os direitos adquiridos.

Então, queremos curnprimentá-la e, na sua pessoa, pela nossa bancada
feminina, estar cumprimentando todas as mulheres mineiras.
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A Deputada Elaine Matozinhos* - Muito obrigada pelo aparte, nobre

Deputada Maria Tereza, grande companheira de luta. Lembro também que,
gracas a Deus, esta é a major bancada feminina que esta Casa já teve. Que
tenhamos, corn as graças de Deus, a possibilidade de fazer urn trabalho no
nIvel em que as muiheres mineiras e - estendendo mais urn pouco - as
mulheres brasileiras rnerecern.

0 Deputado João Paulo (Em aparte) - Nobre Deputada Elaine Matozinhos,
nao poderia deixar de pedir urn aparte, porque acornpanho de longa data o
trabaiho de V. Exa. em prol da causa da muiher. Não so acompanho o seu
trabalho, como tambérn essa dialética da mulher na sociedade, ja não
buscando espaco, rnas a ocupacão do espaco a que tern direito e que merece
ocupar, para o bern de todos nôs.

Fundamental mente, entendo que a causa da mulher não pode ser
empunhada apenas pelas muiheres. Nôs, hornens, tarnbém devemos e
somos parte integrante desse movimento, ainda que, inconscientemente, as
vezes, para atrapalhar. Na medida em que nos dispusermos a contribuir para
a meihoria das condicaes de vida e de trabalho da mulher, certamente
estarernos investindo em beneficio da sociedade como urn todo.

Eu e V. Exa. já tivemos a oportunidade de conversar e de participar de
eventos alusivos a luta da mulher, e tenho observado corn tristeza que,
infelizrnente, a mulher contribui rnuito para a discrirninação que contra ela se
ergue. Tenho feito muitos acenos nesse sentido. E irnportante que a muiher
tome consciência de sua atuaçâo, para que tarnbérn possa evitar que ela
venha a se acoitar. Acho que, quando entramos num embate desses, nurna
discussão desse porte - nOs, homens, principalmente -, devemos nos lernbrar
de que mulher é a minha mae, muiher é a minha companheira, mulher é a
minha filha. Tantas dificuldades a sociedade ergueu contra elas. Para
ultrapassarem-nas, é importante que nos tornemos conscientes disso e que
Ihes ofertemos, ainda que pequena, a nossa contribuição.

Quando vejo as rnulheres dançar naquela Banda Mole, para fornecer
subsidios para o "Centifólio do Machão" daquele rnovirnento MMM, fico muito
triste.

Por essas razöes, venho saudar V. Exa. e cumprimentá-la pelo esforco que
sempre fez e faz, corn toda a legitimidade e todo o brilhantisrno. Gostaria
também de registrar o meu compromisso de estar sempre contribuindo, a
minha maneira, e como puder, para esta causa. Muito obrigado.

A Deputada Elaine Matozinhos* - Muito obrigada, nobre Deputado João
Paulo. Sem sornbra de dUvida, quando tivemos a oportunidade de estar juntos
na Cârnara Municipal de Belo Horizonte, V. Exa. sernpre foi urn Vereador que

A
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participou das nossas lutas e, as vezes, sempre lembrando a nossa fala de
que hoje representamos 52% da população. Em contrapartida, sornos mães
dos outros 48%. Então, se nao fôssernos nOs, mulheres, possivelmente este
mundo não estaria tao brilhanternente sendo vivido por todos nós.

o Deputado Edson Rezende (Em aparte) - Quero parabenizá-la, nobre
Deputada Elaine Matozinhos, peia sua determinacão, coma mulher, de
encarar a pal itica com essa vontade.

Parabeniza a todas as mulheres desta Casa, porque neste momenta é dificil
convencer todas as mulheres do Pals da importância de sua participacãa,
porque é a participacão ferninina que poderá nos ajudar a atravessar este
dificil momenta politico. A muiher traz uma outra experléncia, outra canotaçâo
de vida, que é acrescida a nós, hamens, e, no piano politico, a presença da
mulher se faz necessária coma se faz em casa.

A Deputada Elaine Matazinhas* - A Confederacão das Muiheres do Brash -
Regional de Minas Gerais, através do trabaiho social desenvolvido no
Programa Habitachanal "Fênix de Viver", iniciado em 1997, em parceria corn a
Prefeitura Municipal de Cantagem, a Construtora Andrade Gutierrez, a
CEFET, a SETASCAD/FAT/Mtb, estimulou a participaçaa ferninina nos cursos
realizados durante a mutiràa habitacional, detectando urna grande dernanda
feminina na luta par urn meio de sustenta a seus filhos. Estas mulheres ou
são mães chefes de famIlia au estão corn as rnaridos desempregadas. Outras
vezes, são as adolescentes acima de 14 anos que necessitarn encantrar urn
trabalho para ajudar no arçamenta darnéstico.

Este prajeta é voltado especialrnente as muiheres cantagenses, em
particular as que participarn do Prograrna Fénix de Viver - Bairra das
Sapucaias, Oltis, Darcy Ribeiro, Ressaca e Aglomerado Beatriz, onde 2.500
farnilias constroern au já construirarn suas casas em regime de mutirão.

A priaridade e meihorar a qualidade de vida, não so danda prosseguirnento
aos cursos de farrnação profissional já realizados, coma tarnbérn passibihitar a
obtencão de renda para estas mulheres.

Queria aqui, finalizando, fazer urn convite as muiheres de Minas, aas
nossos companheiras Deputadas e Deputadas para que estejam conosco no
grande evento de 8 de rnarco, em que se cornemora a Dia Internacional da
Mulher, corn a seguinte pragrama:

Dia 8 - 9 haras: missa de açãa de gracas, a ser realizada na Delegacia
Especializada de Crimes contra a Muiher, situada na Rua Tenente Brito Melo,
353, nesta Capital;

Dia 8 - 14 horas: 70 Encontro carnernorativa ao Dia Internacional da Mulher,
prarnovida pela Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Santa Luzia,
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Orgãa que tern a sua frente a cornpanheira ex-Vereadora Evanilda Martins.
Local: CIAC - Santa Luzia;

Dia 8 - 17 horas: Ato das Mulheres, promovido pela Canselho Municipal dos
Direitas da Muiher de Bela Horizonte, que tern coma Presidenta a
companheira Neusinha Santos. Local: Praça da Estaçãa;

Dia 8 - 10h30rnin: Lançamento da Revista Plural, editado pela FUMEC, corn
o terna "Prostituição - TrajetOria e Vida das Profissionais do Sexo',
coordenada pela Psicólogo, grande amigo e carnpanheira Emerson Tardieu.

Continuando as carnemoracOes do Dia Internacianal da Mulher, no dia 9 de
marco realizarernas, as 14 haras, nesta Casa, uma sessão especial em
harnenagern a mulher.

Mas quera registrar, de forma rnuito especial, a grande ata que a
Canfederaçãa das Mulheres do Brasil estará fazendo, as 14 horas, na Praça
Sete, de onde as muiheres sairãa, em carninhada, ate a Praca da Liberdade,
ande seremas todas recebidas pela Governadar do Estado, Dr. Itamar
Franca. Querernos canvidar nossas campanheiras Deputados e conclamar as
muiheres de Minas e, de forma especial, as rnulheres de Bela Horizonte e da
Grande BH, para que estejarn conasco nessa grande caminhada em
cornernoração aa Dia Internacional da Mulher, urn dia, sobretuda, de
reivindicacãa e de luta, quando nOs, rnulheres, estaremas nos solidarizanda
corn a nasso Governadar e deixanda clara nosso pratesto contra essa palitica
neolhberal, que tanta sacrifica as brasileiros e, de forma muito especial, as
rnulheres. Muita obrigada, Sr. Presidente.

* - Sern revisãa da oradara.
o Sr. Presidente - Cam a palavra, a Deputada Elbe Brandãa.
A Deputada Elbe Brandãa - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputadas, irnprensa, servidores da Casa, senhoras e senhares, na sernana
que passau, acanteceu a primeira reunião da Camissãa de Turismo, IndOstria
e Cornércia deste Legisiativa. Seus membros, Srs. Deputados Alberta Bejani,
Alencar da Silveira JUnior, George Hilton e Marcia Cunha, indicaram rneu
name para assurnir a Presidéncia.

E certo que essa decisão nãa me envaidece; apenas me empurra para
cumprir urna rnissão iniciada na 13a Legislatura, quanda exerci meu primeira
mandato de Deputada Estadual, ao assumir coma suplente. A gratidão aos
Srs. Deputadas que me canfiararn essa honrasa funcão será efetivada na
exata medida que a assunta merece. Afinal, a matéria que incurnbe a
Comissãa abre a possibilidade da criação de acOes pUblicas cancretas,
capazes de mudar a face e de fazer desenvolver inclusive as rnais langInquas
gratOes das Minas e das Gerais.
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A importância do turismo em todo o mundo é crescente, na medida em que

apresenta nümeros astronOmicos. Ele constitui uma indüstria sem chaminés,
geradora de emprego e renda. Nenhum outro setor da economia internacional
é capaz de distribuir riquezas em tao curto prazo. A partir dessas
constataçöes, no ano de 1996, realizou-se urn seminário legislativo sobre o
assunto, que congregou forcas dispersas para analisar o que existia a época
e, ao mesmo tempo, escrever uma nova norma para o segmento, abrindo
maiores perspectivas para seu crescimento em Minas Gerais. A participacão
da Assembléia Legislativa, do Governo do Estado e dos representantes do
chamado "trade" turistico mineiro respaldou e deu legitimidade a nova
legislacáo que surgiu, de modernidade inigualável em todo o Pals.

Além da inquestionável importãncia da nova ordem legal, outra vitOria
conquistada foi a criaçâo da Comissão de Turismo, lndüstria e Comércio.
Minha atuacao na Presidência desta será a mais democrática possivel,
estabelecendo urn diálogo permanente entre a Assembléia e a sociedade,
interessada no desenvolvirnento econômico e social do povo mineiro.

Assim, para concretizar açöes e unir esforcos que visem a essa integraçâo,
apresentei, para análise dos membros da Comissão, a seguinte pauta para
compor o calendário de trabaiho deste Legislativo, no ano de 1999:

1 - realizacào de urn serninârio legislativo que avalie e proponha acöes
conjuntas, envolvendo as classes politica e patronal, empregados e
sociedade, corn relacâo ao impacto social do desemprego em Minas Gerais;

2 - realizacao de três ciclos de debates, criando urn forum de discussâo
para Os seguintes assuntos:

a) avaliaçao dos efeitos do seminário legislativo sobre turismo;
b) irnpacto da reabertura de cassinos em Minas Gerais, proposta

apresentada pelo Deputado Alencar da Silveira JUnior;
c) socializaçao de conhecimentos entre esta Comissão e cornissöes

congêneres do Senado Federal, da Cârnara dos Deputados, de Assembléias
Legislativas de outros Estados e a participação dos palses que cornpOem 0
MERCOSUL;

3 - realizaçao de audiências pUblicas regionais, quando necessário, visando
a estabelecer rnaior abertura do diálogo entre esta Casa e a sociedade
m ineira;

4 - abertura de arnpla discussão que deve partir desta Casa, já acatada pelo
Presidente Deputado Anderson Adauto, para transformar Belo Horizonte na
capital do MERCOSUL.

Ainda, sugeri a abertura de urn perrnanente diálogo entre os membros da
Comissão corn as ComissOes de Turismo, IndUstria e Comércio do Senado
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Federal, da Cârnara dos Deputados, do Ministério e da EMBRATUR. 0
principal objetivo é realizar a avaliaçäo de propostas e a efetivacao de acOes
conjuntas, nunca dispersas ou isoladas de todos os setores envolvidos corn o
turismo.

Apresentarnos, também, proposta que será devidamente analisada pela
competente assessoria e pela Consultoria da Assembléia, objetivando
encontrar dispositivos legais para autorizar a participaçâo de representantes
do turisrno, da indUstria e do comércio, de forma perrnanente, nas reuniOes da
Comissâo, desde que sejarn legitirnados pela classe patronat e sindical de
empregados dos setores. Nâo ha dUvida de que a concretizacao dessa
possibilidade abriré novas perspectivas de conduta participativa da sociedade
nas decisOes poilticas deste parlamento.

A sensibilidade do Presidente da Assembléia, Deputado Anderson Adauto,
foi rnanifestada na forma de amplo apoio a esta proposta da Comissão.

Encerrando, iriforrno que hoje é o Dia Internacional do Turismo. Alguns
pessirnistas afirmarn que näo ha razão para comernorar. Ha sirn, e muito. As
mudancas são perceptIveis e claras. No entanto, a interação deve continuar.
Em breve, estaremos assistindo ao efetivo funcionamento em Minas Gerais
da Secretaria de Estado do Turismo, sob a batuta do Deputado Federal
Ronaldo Vasconcellos, que jé foi nosso companheiro nesta Casa, sempre
aberto ao diálogo e as novas definicOes do papel do turisrno no crescimento
social e econOrnico do nosso Estado.

Gostaria de parabenizar o Deputado José Braga, Vice-Presidente desta
Casa, e a bancada dos Deputados do Node de Minas e do vale do
Jequitinhonha, na figura do nosso companheiro, Deputado Márcio Kangussu,
pois as nossas reivindicaçOes corn relacao a seca ja corneçarn a surtir efeito,
tanto que o programa das cestas básicas ja está retornando para o nosso
Node de Minas e, diria hoje, a area mineira da SUDENE, que engloba
também o vale do Jequitinhonha.

0 Deputado Márcio Cunha (Em aparte) - Nobre Deputada Elbe Brandão,
gostaria, em primeiro lugar, de curnprimentâ-la por seu discurso, por sua
postura e pelos assuntos que traz a todos nOs. Tenho certeza de que, ao
cumprimentá-la, o fazem também, em meu nome, os Deputados da nossa
Bancada do PMDB. Parabéns a V. Exa. pelo seu pronunciamento.

Gostaria de tecer alguns comentérios a respeito do conteUdo de sua fala,
que tive oportunidade de ouvir, de assistir e de acornpanhar
permanentemente. Agradeco a V. Exa., Deputada Elbe Brandão, corno já tive
oportunidade de faz6-lo na Comissão, e ao Deputado Paulo Pettersen, por
propiciarem a minha ida para a Comissão de Turismo. Entre os Deputados,
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ficou absolutamente claro que a meu interesse maior era o de pertencer a
essa Comissáo, já que tive a oportunidade de ser Secretário Municipal de
Cultura e Turismo de Belo Horizonte. Esse é urn assunto que realmente me
fascina.

Mas, par uma questãa de injunçöes e de campasiçâo palItica, caube a mim
presidir a Comissãa de Financas da Casa, a que, sem düvida alguma, é uma
hanra. Inclusive, a Camissãa ja fai composta par diversas Deputados e a
estau presidindo. Mas deva a ida para a Camissäa de Turisma aa empenha
de V. Exa. e do Deputada Paula Pettersen e gastaria de agradecer-Ihes corn
todo a meu carinho. Quero dizer a V. Exa. que estarei a sua disposição e a
disposiçào daquela Comissão e da Assernbléia para, junta corn V. Exa.,
executar esse trabalho que V. Exa., tao brilhantemente, tern praposto. Sem
dCivida alguma, sua sensibilidade para corn essa area é muito importante,e
mais do que issa, pais enxergar hoje que uma das opcöes quer de Minas,
quer de toda a Brasil é a indüstria do turismo é, corn certeza, enxergar Ia na
frente. V. Exa. tern essa sensibilidade e visão. Além disso, tenha certeza
absoluta de que, corn a manancial que ternos em Minas, é possivel
alavancarmos nassa econornia, para que passarnas efetivarnente dar
respastas as pessaas que esperam de cada urn de nOs urna acãa nessa
area. Muitas vezes as pessaas consideram a turisma uma atividade de elite,
mas näo e isso, pois, na verdade, propicia trabaiho para urn analfabeto, para
urna capeira ou uma lavadeira, etc., ou seja, a turismo é extremamente
dernocrático e importante. Corn certeza, a Comissào de Turismo, corn a
pessaa de V. Exa. a sua frente, fará corn que esta Casa saia ganhanda,
assim coma a pova rnineira, e estaremos aa seu lada para ajudá-la.
Parabéns, Deputada Elbe Brandãa.

A Deputada Elbe Brandäo - Agradeço a Deputado Marcia Cunha e tenho a
certeza de que, juntos, farernos corn que essa Camissãa passa realmente
engrandecer a Legislativo de Minas Gerais. Obrigada.

• Sr. Presidente - Corn a palavra,o Deputado Ermano Batista.
• Deputada Errnano Batista - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputadas, faz

uns dias, cerca de duas sernanas, que o órgão aficial do Estada, a "Minas
Gerais", publicou urn ata do Executivo que cantrariava a Canstituiçäo rnineira.
Narneava dirigentes de fundacoes e autarquias estaduais, sem a sabatina do
Poder Legislativo, corn a conseqUente aprovação do candidato. lnsurgiu-se
contra a ata a Deputada Sebastiâa Navarro Vieira, que apresentau projeta de
resalucâo cancelanda as malsinadas nameacöes. 0 Sr. Governador, embora
sem justificativa e sern urn pedida formal de desculpas a este parlarnenta,
pela extrapalaçao de pader e de funçâo, tornau sern efeito a ato, a que,
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mesmo assim, serviu para carrigir aquila que decidimas tomar coma
equlvoca, sananda conseqüentemente a irregularidade. 0 procedimento
célere do Sr. Governador levou a Deputado Sebastião Navarro Vieira a
ocupar esta tribuna para elogiar-Ihe a gesto e, em seguida, retirar de
tram itacãa a seu projeta de resoluçãa.

Ocorre que, na mesma data da exaneraçãa, a Sr. Governador Itamar
Franca assinou outra ato, também publicado, designando as cidadäas
destituldos para respanderem pelos cargos que menciana, presidentes e
diretores de autarquias. Entendo que o Sr. Governador, ao tarnar sern efeito o
ata de nomeacão desses dirigentes e assinar outro, designanda as mesmos
cidadãos para respanderem pelos cargos, corrigiu urn equivoco, lapso natural
de assessares inexperientes ou afoitos, mas corneteu urn erro gravissimo,
que, canfiguranda a que estou suspeitando, pode ser definida como
procedimenta aleivasa, declaraçao falsidica, ista e, delito de falsidade
ideolOgica.

Nomeada e designado, no casa, é a mesma coisa, pais tais expressöes
guardarn entre si uma perfeita sinonImia. 0 recurso da troca semântica pode
ter sida mero e censurável engodo para burlar a Constituicão. A designaçäo
tern as rnesmos efeitos da norneacäo. Consequenternente, aquela tern de se
submeter aos mesmos requisitos impostos a esta. Não podia ser de autra
forma, pais a designaçâa, neste caso, é definida coma pravimento derivado,
que depende de vinculo anterior do indicado corn a administração.

Entâo, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, se se trata de
mera questão sernântica, linguistica, é óbvio que a designacão nãa seria
passivel antes de se atender ao requisito constitucional da sabatina, já que as
atas dela pravenientes gerariam as rnesrnos efeitos da nameaçâo. A sabatina
prévia abjetiva exatarnente aferir a cornpetência e a conveniência do
provirnento para se garantir a qualidade dos atos adrninistrativos. Não pode a
Governador mascarar a ato para safar-se do cumprimento da Constituicao.
Entretanta, a bern da verdade, tern-se admitido, ao fundamento de que a
repartiçao pCiblica não deve ficar acéfala, em carater excepcional e
temporaria, que a comando maior ordene alguem que Ihe seja subordinado
para responder par cargo de direçâa. Exatamente aqui, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, Sr. Presidente, reside a possibilidade de a Gaverno Itarnar Franco
ter-se valido de uma declaracão falsa para legitimar a seu ata. Se a fez,
cansciente au nao, a investigaçãa ira definir. 0 ato diz textualmente que
"ficam designadas as servidores". A düvida que ternos e se esses cidadãos,
na verdade, são servidores. Não sendo servidores, a ata de designaçãa
assinada pela Sr. Itamar Franca atesta falsamente essa condiçãa.
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Tenho, Sr. Presidente, iriformacoes extra-oficiais de que nem todos os
designados são funcionários do Estado, mas não p0550, nem a Casa, valer-
me de expediente apOcrito para indicar a postura que este Poder deve tomar
diante dessa situacão. Por essa razão, apresento a V. Exa. o seguinte
req uerimento: (- Lê:)

"0 Deputado que este subscreve vem, na forma regimental, requerer de V.
Exa. que solicite da Cornissão de Administração Püblica desta Casa que, na
forma de estilo, proceda gestöes, no prazo de cinco dias, para levantar se
fazem parte do quadro permanente de servidores do Estado os Srs. Isnard
José Gautério de Vasconcelos, Daison Olzany Silva, Magdala Alencar
Teixeira, Mauro Guimarães Werkena, José Cláudio Junqueira Ribeiro,
Francisco Padanés Rubió, Irene de Melo Pinheiro, João Batista Magro Filho,
João Batista Rezende, Evandro Xavier Gornes, Flávio de Lernos Carsalade,
David Márcio Santos Rodrigues, Mamede Campanha de Souza, João Bosco
Senra, Márcio Tadeu Pereira, todos designados no dia 20/2/99, por meio do
Decreto n° 40.281, (cópia anexa) por S. Exa., o Governador do Estado de
Minas Gerais, para cargos de presidência ou de diretoria de autarquias e
fundacöes, e, em caso afirmativo, qual a sua situacão funcional a data do ato,
termos em que pede deferimento". Concedo, corn prazer, urn aparte a V.
Exa., Deputado Amilcar Martins.

0 Deputado Amilcar Martins (Em aparte) - Meu caro Deputado Ermano
Batista, quero cumprirnentá-lo por essa fala. Acho que V. Exa. está
mostrando exatamente o que a população de Minas Gerais espera de uma
Bancada da Oposição, esse papel, do qual não abrimos mao, nós todos que
fazemos parte dessa bancada, de fiscalizar o Poder Executivo desde todos os
seu atos, em todas as suas acöes, em todas as suas intencães. V. Exa. está
dernonstrando hoje, de uma forma absolutamente clara que, mais uma vez, o
Governo mineiro, ou por incompeténcia ou por má-fé, tenta não cumprir
decisöes da nossa Constituição.

Conheco algurnas dessas pessoas alistadas por V. Exa. Sabemos que
algumas são funcionárias do Estado, como é o caso do José Cláudio e alguns
outros nomes que conhecemos bern. Mas outros sabernos, inclusive, que
vieram de fora. Uma das modas inovadoras dessa nova administracão é a de
desmerecer a competência e o trabalho dos mineiros e trazer gente de fora
gente que não é mineira, que não gosta de Minas e que não conhece Minas -
para administrar o Estado. Portanto, se V. Exa. me permite, you citar alguns
exemplos: o administrador da ADEMG não é mineiro, o administrador da
Rede Minas de Televisão não é mineiro, nem o novo Presidente da
PRODEMGE. 0 novo Secretário da Fazenda, basta ouvi-lo falando para os
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mineiros. Ele, que já declarou que não gosta de Minas nern de Bela Horizonte
e, consequentemente, imagino, não gosta dos rnineiros tarnbém, tern uma
forma de falar que não é a dos mineiros. Dessa rnaneira, temos certeza de
que essas pessoas vieram de fora, nem de Minas são, quanto rnais
funcionárias do Estado.

E ha outra suspeita: parece que pelo menos urn norne é de uma pessoa
que pediu exoneracão pelo PDV e que era funcionária do Estado e que,
portanto, está tambérn impedida - e as regras do PDV são claras neste
sentido - de ocupar cargo pUblico pelo prazo de alguns anos. Dessa maneira,
quero cumprimentar V. Exa. e dizer que é issa mesrno: essa é urna
convocacão de pessoas alienIgenas, de pessoas de fora, que não conhecem
O nosso Estado, que não conhecem nassos problemas, não conhecem a
gente rnineira. E pessoas que, rnesrno sendo mineiras, provavelrnente não
são funcionárias do Estado. Quero curnprirnentar V. Exa.

0 Deputado Ermano Batista - Agradeço, nobre Deputado ArnIlcar Martins, a
intervenção de V. Exa., como sernpre rnuito competente ern discurso corn
muita conteUdo. A presenca de V. Exa. no Plenãrio valorizou muito o debate.
E a nossa preocupacão é exatamente a de que a lei seja curnprida, de que a
Constituição seja respeitada. E muito fácil mascarar, mudar o termo e se
eximir do cumprimento da Constituição. Talvez devêssernos aguardar que a
Comissäo de Administracão Püblica verifique, o rnais rápido possIvel, a real
situação dessas malsinadas...

0 Deputado Durval Angelo (Em aparte) - Realrnente, o problema da
mineiridade ou da brasilidade é muito séria. Tanto é que ternos urn alienigena
como Diretor-Presidente do Banco Central. E realmente grave essa situação.

0 Deputado Errnano Batista - Concordo corn V. Exa. Näo podemos ter dois
pesos e duas medidas. Se a presenca desse alienIgena tiver a mesrna
irregularidade da possIvel presenca desses que estou denunciando, que V.
Exa. tambérn denuncie para que possamos corrigir a deficiência de
cornportamento dos nossos governantes. Muito obrigado.

0 Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Fábio Avelar.
0 Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, senhores cornponentes da Mesa,

Sras. e Srs. Deputados, senhoras e senhores da imprensa, servidores desta
Casa, senhoras e senhores presentes, a privilegio que me concedeu o povo
mineiro de representá-lo neste parlamento é rnotivo de indescritIvel
contentarnento e orguiho para rnirn e rninha famIlia.

Digo isso como filho de urn incansável servidor da causa püblica, Lindouro
Avelar. Meu pai foi urn homem que dedicou toda a sua existéncia aos seus
semelhantes. Como medico, fez da medicina urn apostolado, e, como
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Prefeito, conduziu Os destinos de Lagoa Santa por cinco mandatos.
De posse de tamanha carga genética, era natural que o meu destino fosse

o servico pUblico. Estudante de erigenharia civil, já estagiava no DEMAE,
embrião da pujante COPASA de hoje, da qual me tornei engenheiro.

No curso de 26 anos de incessante labor, ocupei posicöes diversas na
empresa, ate chegar, por dois mandatos, ao cargo máximo que urn
funcionário de carreira pode ocupar na Casa, que é o de Diretor. 0 primeiro
deles a convite do saudoso Governador Tancredo Neves e, posteriormente,
do Governador Hélio Garcia.

No Governo Eduardo Azeredo, fui novamente honrado corn o convite de
assurnir a diretoria da empresa, quando tivemos a oportunidade de participar
da implementação, por determinaçâo de S. Exa., de urn dos mais arrojados
pianos de saneamento realizados no Brash. Durante esse perlodo, os
benefIcios do saneamento foram levados a mais de 600 localidades do nosso
Estado, em todas as suas regiöes, independentemente do seu porte
econôrnico ou da posicào politico-partidária de seus governantes. Foi urn
perlodo de extraordinário crescimento da COPASA, principalrnente nas
regiöes rnais carentes do nosso Estado, corno as do Node e os vales do
Jequitinhonha e do Mucuri.

No exercicio de minhas atividades, durante todos esses anos, deparel-me,
na COPASA, corn urn ambiente aconchegante, como o de urna farnhlia,
tamanha a solidariedade, o cornpanheirismo e a dedicação dos seus
empregados. Acrescente-se a tudo isso a competencia do seu corpo técnico
e adrninistrativo, verdadeiro propulsor das conquistas da empresa. Devo
ressaltar, a propôsito, que o irnpulso rnaior da jornada politica que empreendi
rumo a esta Assembléia foi fruto do incentivo e empenho dos companheiros
da COPASA, aos quais dirijo o mais sincero sentirnento de gratidâo.

Sras. e Srs. Deputados, neste momento de singular irnportância em minha
vida, em que o novo se mostra como desafiador e desconhecido, sinto uma
emocào profunda ao ocupar, pela primeira vez, esta tribuna.

Nesta oportunidade, dirijo-me aos meus 44.157 eleitores, responsáveis pela
minha presenca nesta Casa, para dizer-Ihes que nâo rnedirei esforços a fim
de corresponder a confiança em rnim depositada.

Este momento também é propicio a que eu faca uma referenda muito
especial a acoihedora Lagoa Santa, terra natal minha e de meus familiares. A
comunidade de Lagoa Santa sabe que as suas expectativas näo se
frustrarào, pois aqui estará de plantão civico o seu primeiro filho eleito
Deputado Estadual.

Nào poderia, ao falar de minha cidade, deixar de exaltar a solidariedade que
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me prestaram os MunicIpios de Belo Horizonte, Santa Luzia, Barão de
Cocais, Alpercata, Matozinhos, Vespasiano, lgarapé, Sabará, Nova Lima,
Raposos e vários outros da regiâo metropolitana e do interior do Estado,
notadarnente do vale do Jequitinhonha.

Sras. e Srs. Deputados, ao iniciar a rninha atividade pariarnentar, desejo
formular meus votos de urn proveitoso mandato aos nobres colegas
Deputados corn quem, a partir desta legislatura, passo a ter a honra de
conviver.

Náo poderia deixar de registrar, nesta oportunidade, a rninha satisfaçâo de
encontrar aqul pessoas amigas, corn quem, durante muitos anos, tive o
privilégio de conviver, na luta pela meihoria da qualidade de vida do nosso
povo.

Aos servidores da Casa, dos quais tenho as mais lisonjeiras referências,
dirijo uma palavra de consideração especial pelo atendimento competente e
pela atenção nesses meus primeiros dias de trabalho.

A imprensa, responsávei pela divulgaçao das atividades da Assernbléia, o
tributo do rneu respeito, eis que a transparéncia da atividade püblica é
inerente ao regime democrático, grande parte do qual tern suporte nos meios
de comunicaçäo. E a tudo isso se incorpora a nossa TV Assembléia, cada vez
mais presente nos hares mineiros, informando, divulgando, esclarecendo e
tornando bern definida a funcão social e politica do Legislativo.

A funcao legislativa, é importante reafirrnar, cumpre, nestes tempos de crise
e de profundas transformaçoes em nossa sociedade, missão especialmente
decisiva na definição dos rurnos do Estado e da Nação, diante do novo século
que se aproxima.

Particularmente, por tudo que disse ate aqui, declaro que meu piano de
trabalho estará voltado prioritariamente para o saneamento e o rneio
ambiente, setor a que pretendo dedicar-me de corpo e alma, dada a
profundidade da minha identificação corn seus objetivos, higados em essência
a saüde pUblica e a melhoria da qualidade de vida de nossa popuiacâo.
Nesse sentido, quero nesta oportunidade ratificar a minha posiçào sobre
compromissos que assurni em campanha, por cujo cumprimento iutarei.

Em primeiro lugar, considero ser imprescindivel e urgente a regularnentacâo
do setor de saneamento, e isso compreende a implementacão de uma
legislacäo de prestação de servicos e a instalaçáo de uma agéncia reguladora
estadual.

Da mesma forma, quero expressar desta tribuna a minha intencâo de
trabaihar incansavelmente pela nâo-privatização da COPASA. Esse propôsito
está intimamente ligado a uma conviccào inabalável que teriho quanto a náo-
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privatizacão dos serviços de saneamento, posição esta que venho
manifestando a todos, nas diversas oportunidades em que a questão é
abordada. Essa empresa, que tantos beneficios tern prestado ao povo
minecro, deverá ser sempre e cada vez mais fortalecida, a firn de possibilitar
ampliaço e universalizaçao do seu atendimento, sempre preservando a sua
caracterIstica básica de serviço püblico essencial.

Em nivel igualmente prioritário, preocupa-me a intençâo do Executivo
Municipal de Belo Horizonte, conforrne já veiculado pela imprensa, de
municipalizar os serviços de abastecimento de água e de esgotarnento
sanitário, em virtude do término da concessão a COPASA no ano 2000.

Faço aqui urn oportuno esciarecimento: é sabido que constitucionalmente
cabe ao municIpio decidir sobre a responsabilidade da exploraçào dos seus
servicos de água e esgoto. No caso das regiães metropolitanas, e a de Belo
Horizonte em particular, a questäo envolvendo a prestaçao desses servicos
nâo está afeta exciusivamente ao municipio. Trata-se de funcào pUblica de
interesse comum, devendo, portanto, ser executada em regime de
colaboraçäo entre o Estado e os municipios. E sabido que nossa Capital,
dada a inexisténcia de mananciais em seu território capazes de atender as
necessidades dos seus usuários, e abastecida por sistemas situados fora da
jurisdiçao municipal.

Tais sistemas, operados e mantidos pela COPASA, abastecem não sO Belo
Horizonte, como transpOem os seus limites para suprir a quase totalidade das
cidades da regiâo metropolitana. Como se ye, urn municipio, isoladamente,
nâo teria condiçoes de suprir corn água a demanda de sua populacao.

Desde já manifesto a minha apreensâo corn referéncia ao assunto, visto
que, pelas primeiras medidas de reestruturaçâo da COPASA neste Governo,
percebe-se uma clara tendência para a municipalizaçao desses serviços em
Belo Horizonte. Ratifico, nesta oportunidade, o meu propósito de trabalhar
pela renovação da concessão a COPASA, em nossa Capital, por acreditar ser
esta a melhor soluçâo para a adequada prestaçâo dos serviços a populaçao
de Belo Horizonte.

Sras. e Srs. Deputados, ha ainda pontos de interesse comum a todos nOs,
em torno dos quais devemos, de uma maneira harmãnica, unir esforços corn
o objetivo de minirnizá-los. Eu gostaria de destacar dois que sempre
estiveram presentes em minha vida profissional. Urn deles é o "fantasma" do
desemprego que hoje atinge todas as classes sociais. 0 outro é a questao da
moradia. Estarnos presenciando urn crescimento assustador em areas
invadidas, principalmente nos grandes centros, desprovidos totalmente de
infra-estrutura e para as quais torna-se necessário o estabelecimento urgente
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de urna poiltica habitacional que realmente atenda a populacäo de baixa
renda.

Por fim, quero manifestar-me sobre os dias de grande apreensâo que
estamos vivendo corn Os rumos da crise que se instalou entre o Governo de
Minas e o Governo Federal. 0 seu born desfecho certamente dependerá da
compreensão, da transigência e do espirito püblico das partes envolvidas.

Esta Casa seguramente náo se omitirá no instante em que for convocada
para ajudar na solucâo da questão, razão pela qual acredito plenarnente no
alto espIrito pUblico dos caros parlarnentares nesse esforço de superação de
divergéncias que inquietarn a todos e prejudicam a normalidade da vida
brasileira.

De minha parte, sou hoje urn parlamentar da Oposicão. Entretanto,
conforme muito bern disse o nosso LIder Hely TarqüInio, uma Oposicâo
cornpetente, firme e vigilante, mas nunca contrária aos interesses rnaiores do
nosso Estado.

0 Deputado Antonio Carlos Andrada (Em aparte) - Em nome da bancada do
nosso partido, o PSDB, gostaria de parabenizar V. Exa. neste momento em
que estréia na tribuna deste Legislativo corn urn discurso lUcido e bastante
consistente sobre toda sua evolução politica, sua histOria e a da sua região,
de sua terra, de seu berco natal e também sobre a sua atuação nos
mornentos em que pôde ocupar posição pUblica, trabalhando em favor de
nosso Estado.

Tenho a certeza de que, pela sua origern, pelas atividades que
desempenhou e pela expressiva votacão que obteve, V. Exa. dará urna
expressiva contribuiçâo a esta Casa, corn Os seus conhecimentos, sua
experiéncia e sua vontade de servir. Terá, corn certeza, a nossa solidariedade
e o nosso total e integral apoio. Parabéns.

o Deputado Fábio Avelar - Gostaria de agradecer o aparte de V. Exa. e
dizer que essas palavras dirigidas a mirn significam urn grande incentivo
nesta nova caminhada que estou ernpreendendo, a partir deste mornento.

o Deputado Joâo Pinto Ribeiro (Em aparte) * - E apenas para dizer que me
sinto feliz, contente, ao ver o ilustre amigo, a quem acompanho ha longos
anos, na sua dedicada atuaçáo no serviço pUblico. Hornem cornpetente, serb
e corn uma dedicação totalmente voltada para atender a populacão. Gostaria
de parabenizá-lo pela seriedade corn que trabalha corn a coisa ptiblica, e
dizer que esta Casa ganha corn a sua presença nesta legislatura, na defesa
do povo. Parabéns.

0 Deputado Fábio Avelar - Agradeco as palavras do nobre Deputado e
diria, corn urna satisfaçâo muito grande, que, durante o exercicio de minha



112
atividade profissional, tive a oportunidade de conviver e trabalhar, de uma
maneira muito integrada, corn o nosso competente e brithante homem pUblico,
o nobre Deputado Joâo Pinto Ribeiro. Portanto, para mim, é uma honra muito
grande, nesta nova etapa de minha vida, estar ao lado de V. Exa., para lutar
pelos interesses maiores do nosso querido Estado de Minas Gerais.

o Deputado Dalmo Ribeiro Silva (Em aparte) - Ouvi atentamente
pronunciamento de V. Exa. estreando na tribuna desta Casa. V. Exa., como
eu, chegando aqui ao Legislativo corn o Unico propOsito de bern servir ao
nosso povo e a nossa gente. Felicito V. Exa. pelo seu firme pronunciamento,
e tenho a certeza de que o Legislativo mineiro, neste exato momento, através
dos doutos Deputados, está atento para, corn V. Exa., nos legItimos
interesses do nosso Estado, caminhar para o seu desenvolvimento. Felicito V.
Exa. e peco a Deus que o abencoe nessa tarefa de legislar para o bern
comum, como V. Exa. está fazendo, para o bern de nosso Estado.

o Deputado José Alves Viana (Em aparte) - Meu prezado Deputado, é corn
muita alegria que ouço o seu prirneiro pronunciamento, e quero, em meu
nome e no do PDT, nosso partido, parabenizá-lo e dizer que Minas e esta
Assembléia crescern muito corn a sua presença corno Deputado Estadual.
Muito me orgulho por ser seu cornpanheiro do 22 1 andar no Edificio
Tiradentes. Estamos convivendo e vendo o seu perfil de seriedade, de
correção e de honestidade. Tenho a certeza de que trabaiharernos juntos pelo
engrandecimento da nossa terra e da nossa Minas Gerais. Parabéns em rneu
nome e em nome do PDT.

o Deputado Fábio Avelar - Concluindo, Sr. Presidente, gostaria apenas de
agradecer aos caros colegas Dr. Dalmo e Dr. Viana, por essas palavras de
incentivo que proferiram a rninha pessoa, neste momento. Eles, como eu,
estäo tarnbém iniciando o seu prirneiro rnandato nesta Casa. Corn certeza
juntos irernos fazer urn belo trabaiho, porque acredito que corn esta crise que
estamos vivendo, somente corn o diálogo, sornente corn a união é que
conseguirernos vencer esses novos desafios. Agradeço pela paciência. Muito
obrigado, Sr. Presidente, pela oportunidade.

* - Sem revião do orador.
o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Amilcar Martins.
o Deputado Arnilcar Martins - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nos

Ultirnos dias presenciamos acontecimentos politicos importantes em nosso
Pals, mas, desta vez, não apenas gestos simbôlicos.

o Governo Federal, rnais uma vez, estendeu a mao, sinalizou no sentido de
urna composiçâo, no sentido de urn acordo, no sentido de paz, no sentido de
harmonia, para que todos, juntos, o Governo Federal e os Srs. Governadores
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de todos os Estados brasileiros, pudessem näo apenas enfrentar os
problemas do Brash, rnas também os graves problernas que afligem cada urn
dos nossos Estados.

De uma maneira especial, muitos apelos foram feitos ao nosso Governador
Itarnar Franco pela nossa bancada e pela bancada de Deputados Federals do
PMDB, partido do Governador; apelos foram feitos pela classe empresarial;
apelos foram feitos por Deputados Estaduais, pelo Presidente da OAB de
Minas, enfirn, por tantos setores e segmentos, todos ansiosos para que seja
dado urn basta a esses desencontros e para que, finalmente, Minas volte a
participar do conjunto da Federacäo brasileira, corn a sua presenca forte,
defendendo os seus interesses. lnfelizrnente, ate este rnomento, esses apelos
não conseguirarn sensibilizar o nosso Governador.

Estou aqui para, mais urna vez, trazer urna palavra de paz, de concórdia, de
entendirnento, de maturidade poiltica, enfim, para que a tradição polltica de
Minas, que é urna tradiçao de serenidade, de born-senso, de sensatez, de
equilIbrio, volte a prevalecer. Mas, infelizmente, no rnesmo rnornento em que
esse conjunto de açöes em função do entendimento estava acontecendo,
vimos algumas rnanifestacoes que nos deixam extremamente preocupados.

Quero, ao mesmo tempo em que reitero a todos a minha palavra pelo
diálogo, pela concordância, pelo entendirnento ern Minas, pela paz mineira,
pelo nosso futuro, registrar urn protesto contra os ataques sofridos por urn
homem de bern, urn ernpresário que, corn sinceridade, tentou articular uma
série de movirnentos para facilitar a aproximacão do Governador Itamar
Franco corn o Presidente da RepUblica.

Refiro-me - é claro - ao Presidente da FIEMG, Dr. Stefan Salej.
lnfelizrnente, em seus movimentos de entendirnento, foi truncado corn
rnanifestaçães extrernamente graves e cruéis, ate rnesrno de xenofobia, que é
urn tipo de manifestacâo politica ao qual o Brasil não está acostumado. 0
Brasil está acosturnado a receber estrangeiros que se integram, já na primeira
ou na segunda geracão, de maneira absoluta, a nossa vida polItica,
ernpresarial e social.

No entanto, o Presidente Stefan Salej foi vItima de manifestaçöes, em
primeiro lugar, por parte do nosso Presidente Anderson Adauto - o que
larnento muito -, sirnplesrnente porque ousou discordar do Governador Itamar
Franco; ousou achar que a atitude do Governador estava levando Minas ao
isolamento. Ele teve a audácia de dizer - e dizer publicarnente - que essa
atitude podia e estava trazendo prejuizos não sO ao Governo do Estado, mas
também a econornia mineira, a atracao de investirnentos para Minas.

Depois dele, o próprio Governador de Minas Gerais teve o desplante de
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atacar, mais uma vez, o Dr. Stefan Salej, Presidente da FIEMG, porque é
estrangeiro, dizendo que ele não entende português. Além disso, o
Governador falou tambérn que ele não representa Os interesses da indüstria
mineira.

Devo perguntar aos Srs. Deputados e a populaçào de Minas Gerais: cabe
ao Governador de Minas decidir se o Dr. Stefan Salej representa ou nâo os
interesses da indUstria de Minas ou cabe aos industriais mineiros, que o
elegeram Presidente da maior entidade representante da indüstria de Minas,
que é a FIEMG? Cabe a eles ou ao Governador decidir quern representa
efetivamente os interesses da indt:istria de Minas Gerais?

Lamento tudo isso e, como ja estarnos, ha alguns dias, nurn clima de
distensão, quero dizer que a nossa bandeira é branca, é a bandeira da paz, é
a bandeira do entendirnento. For isso, quero transformar esta fala num
pronunciamento muito ameno, muito conciliatOrio, e dizer que foi urn engano
da parte daqueles que atacaram o Presidente da FIEMG: o nosso Presidente
Anderson Adauto, que tanto respeitamos, e o práprio Governador Itamar
Franco, que, corn urna manifestação de xenofobia, não vai chegar a lugar
nenhum.

Lamento essas rnanifestaçoes.
Faco aqui o meu desagravo, em respeito a essa figura maior que é a do

Presidente da FIEMG, Dr. Stefan Bogdan Salej, que veio ainda menino para o
Brasil e que, como imigrante, conseguiu fazer sucesso em Minas, tornando-se
cidadão brasileiro e que tantos serviços tern prestado a Minas Gerais e ao
Brasil.

Deixo registrado desta tribuna o meu protesto, o meu desagravo a esses
ataques àquele cidadâo.

2a Parte (Ordem do Dia)
1a Fase

Abertura de Inscricoes
0 Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte, a Presidência

passa 2 a Parte da reuniào, corn a 1a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo as cornunicaçöes da Presidéncia e de Deputados e a
apreciação de pareceres e requerirnentos. Estâo abertas as inscriçöes para o
Grande Expediente da prOxima reuniáo.

Decisâo da Presidência
A Presidência, no uso das atribuiçoes que ]he confere o art. 83 do

Regimento Interno, visando a racionalidade e a organização dos trabalhos
legislativos, decide, usando a analogia corn as competências das comissöes
permanentes da Casa, agrupar as indicaçães de titulares de órgàos da
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adminiStracão indireta do Estado de Minas Gerais em areas temáticas, para a
composicão das comissöes especials que emitirão parecer sobre a matéria.

Sala das Reuniöes, 2 de marco de 1999.
José Braga, 1 0-Vice-Presidente, no exercIcio da Presidência.

Designacao de Comissães
- A seguir, o Sr. Presidente designa as seguintes cornissöes especiais:

Comissão Especial para, no Prazo de 60 Dias, Proceder a Levantarnento, no
Norte de Minas, sobre os Efeitos da Seca e Suas Conseqüências para a Vida
Piblica, Econôrnica e Social da Regiâo, doravante denominada Comissão
Especial da Seca no Norte de Minas: pelo PSDB: efetivo - Carlos Pimenta;
suplente - Márcio Kangussu; pelo PMDB: efetivo - Dimas Rodrigues; suplente
- José Henrique; pelo PDT: efetivo - Joâo Batista de Oliveira; suplente - José
Alves Viana; pelo FL: efetivo - Agostinho Silveira; suplente - George Hilton;
pelo FSD: efetivo - Dalmo Ribeiro Silva; suplente Djalma Diniz; Comissão
Especial para, no Prazo de 60 Dias, Proceder a Estudos sobre as CondiçOes
Oferecidas pelo Estado de Minas Gerais a lndüstria de VeIculos Automotores
Mercedes-Benz do Brasil, Visando a lnstalacäo de Sua Fábrica em Juiz de
Fora, bern como Seus Reflexos na Economia Estadual e Municipal, uma vez
que Aquelas Condiçöes Apontam para Graves PrejuIzos ao Estado e ao
MunicIpio, doravante denominada Cornissäo Especial Mercedes-Benz: pelo
PSDB: efetivo - Amilcar Martins; suplente - Mauri Torres; pelo PMDB: efetivo -
Paulo Pettersen; suplente - Jorge Eduardo de Oliveira; pelo PDT: efetivo,
Marcelo Gonçalves, suplente - Alvaro Antonio; pelo PFL: efetivo - Alberto
Bejani; suplente - Bilac Pinto; pelo PT: efetivo - Rogério Correia; suplente - Ivo
José; Comissão Especial para Ernitir Parecer sobre a lndicacão dos Titulares
das Seguintes Entidades: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
de Minas Gerais - IPSEMG - e Instituto da Previdência dos Servidores
Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM: pelo PSDB: efetivo - Agostinho
PatrUs; suplente - Fábio Avelar; pelo PMDB: efetivo - César de Mesquita;
suplente - Antonio Roberto; pelo PDT: efetivo - José Alves Viana; suplente -
Joäo Batista de Oliveira; pelo PSD: efetivo - Joào Paulo; suplente - Dairno
Ribeiro Silva; pelo PFL - efetivo - Alberto Bejani; suplente - Rëmolo Aloise;
Comissâo Especial para Emitir Parecer sobre a lndicacào dos Titulares das
Seguintes Entidades: Administracâo de Estadios do Estado de Minas Gerais -
ADEMG - e Loteria do Estado de Minas Gerais: pelo PSDB: efetivo - Ailton
Vilela; suplente - Maria Olivia; pelo PMDB: efetivo - José Henrique; suplente -
Jorge Eduardo de Oliveira; pelo PDT: efetivo - Alencar da Silveira Junior;
suplente - Alvaro Antonio; peto PT: efetivo - Maria Tereza Lara; suplente -
Maria José Haueisen; pelo PSD - efetivo - Dinis Pinheiro; suplente - Irani
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Barbosa; Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Indicaçâo dos
Titulares das Seguintes Entidades: Fundaçào ClOvis Salgado - FCS -,
Fundaçào Helena Antipoff, Fundaçào TV Minas - Cultural e Educativa,
Fundação Joäo Pinheiro e Fundaçáo Instituto Estadual do Patrirnônio
HistOrico e Artistico - IEPHA: pelo PSDB: efetivo - Amilcar Martins; suplente -
Mauro Lobo; pelo PMDB: efetivo - AntOnio JUlio; suplente - Márcio Cunha;
pelo PDT: efetivo - Alencar da Silveira JUnior; suplente - Bené Guedes; pelo
PTB: efetivo - Joâo Pinto Ribeiro; suplente - Arlen Santiago; pelo PL: efetivo -
Agostinho Silveira; suplente - George Hilton; Comissâo Especial para Emitir
Parecer sobre a lndicacáo dos Titulares das Seguintes Entidades: Fundação
Rural Mineira, Colonizaço e Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS - e
Instituto Mineiro de Agropecuaria - IMA: pelo PSDB: efetivo - Wanderley Avila;
suplente - Elbe Brandâo; pelo PMDB: efetivo - Dimas Rodrigues; suplente -
Jorge Eduardo de Oliveira; pelo PDT: efetivo - João Batista de Oliveira;
suplente - José Alves Viana; pelo PSB: efetivo - Eduardo Hermeto; suplente -
Chico Rafael; pelo PSD: efetivo - Irani Barbosa; suplente - Antonio Genaro;
ComissOo Especial para Emitir Parecer sobre a lndicação dos Titulares das
Seguintes Entidades: Instituto de Geociências Aplicadas - IGA -, Universidade
do Estado de Minas Gerais - UEMG -, Fundaçao Centro Tecnologico do
Estado de Minas Gerais - CETEC - e Fundaçâo de Amparo a Pesquisa do
Estado de Minas Gerais - FAPEMIG: pelo PSDB: efetivo - AntOnio Carlos
Andrada; suplente - Wanderley Avila; pelo PMDB: efetivo - Márcio Cunha;
suplente - Paulo Pettersen; pelo PDT: efetivo - Marcelo Goncalves; suplente -
Bené Guedes; pelo PFL: efetivo - Paulo Piau; suplente - Sebastião Costa;
pelo PSB: efetivo - Elaine Matozinhos; suplente - Edson Rezende; Cornissào
Especial para Emitir Parecer sobre a lndicaçâo dos Titulares das Seguintes
Entidades: Departamento de Obras PUblicas do Estado de Minas Gerais -
DEOP - e Departarnento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas
Gerais - DER-MG: pelo PSDB: efetivo - Fábio Avelar; suplente - Joäo Leite;
pelo PMDB: efetivo - AntOnio Andrade; suplente - Antãnio Roberto; pelo PDT:
efetivo - Alvaro Antonio; suplente - Marcelo Gonçalves; pelo PT: efetivo - Ivo
José; suplente - Adelmo Carneiro Leäo; pelo PTB: efetivo - Arlen Santiago;
suplente - Olinto Godinho (Designo. A Area de Apoio as ComissOes.).

QuestOes de Ordern
o Deputado Carlos Pimenta - Gostaria de indagar da Presidência se já

terrninou de ler todas as comissOes especiais, para podermos ouvir os
Presidentes de Orgâos e autarquias? Todas as cornissöes já foram lidas?

• Sr. Presidente - Ainda não.
• Deputado Carlos Pimenta - Ao término da leitura, gostariamos de fazer
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urna solicitacâo a Mesa a respeito dessas comissOes.

o Sr. Presidente - As comissöes cuja indicaçáo chegou a Presidência foram
lidas.

o Deputado Carlos Pimenta - Perfeito, entâo, já que a rnaioria foi lida,
sendo esse urn expediente sobre o qual não ternos nenhurna experiência, e ja
que, pela primeira vez, a Assembléia Legislativa, através de comissOes
especiais, estará sabatinando e arguindo os Diretores de empresas e
autarquias ligadas ao Estado, nos, da Oposiçao, então, estamos corn urn
problema. A grande rnaioria dos nomes que foram lidos é de pessoas que
conhecernos pela vida pUblica, rnas não ternos o conhecirnento técnico a
respeito de cada urn. Gostaria de pedir a Mesa, o mais urgenternente
possivel, que possarnos ter mais argurnentaçOes e mais fatos, que sejam
entregues as comissOes especiais Os currIculos dessas pessoas que estâo
sendo indicadas pelo Governador do Estado. Gostarlarnos tambérn que o
Governo nos informasse a respeito dos orçarnentos, porque, na verdade, nâo
temos o orcamento que está sendo executado este ano, que nao é o que
recebernos no ano passado. Entâo, näo temos nenhurn conhecimento do que
cada Orgão e cada autarquia terão a sua disposiçáo para trabalhar neste ano.
Corn relacao a estrutura dos órgäos, já a conhecemos através de
informacOes oficiais, mas, no que se refere aos currIculos e orçarnentos de
cada órgao e de cada autarquia, se os tivéssemos ern mâos, poderlarnos
fazer urn estudo aprimorado e terlarnos condiçoes de fazer urna sabatina e
urn diálogo corn os indicados pelo Governador do Estado, para que tenharnos
con hecimento da capacidade técnica de cada urn.

o Sr. Presidente - A Presidência inforrna ao Deputado que todos
docurnentos serao enviados a comissâo, tao logo ela se instale, e a referida
cornissão poderá solicitar os docurnentos que julgar necessários para a
realizaçao de seus trabalhos. Corn a palavra, pela ordern, o Deputado AntOnio
J UI io.

o Deputado Antonio JUlio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, fiquei atento as
palavras do Deputado Carlos Pimenta e estranhei que, antes da instalação
das comissOes e da argUicâo das pessoas indicadas pelo Governador, ele já
esteja exigindo docurnentos. 0 Deputado está realmente preocupado,
querendo ate balancete e orçamento. Penso que näo seja por al que a
Assernbléia Legislativa poderá argüir as pessoas indicadas pelo Governador.
Se formos corneçar pelas indagacaes do Deputado Carlos Pimenta, estarnos
vendo e sentindo que essa argüiçáo de pessoas indicadas pelo Sr.
Governador virará, realmente, uma batalha na Assembléia Legislativa, pois já
se pedem vários docurnentos, CPF do pai, da mae, do filho e da avO, e agora
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isso. No é esse o caminho. Temos de ouvir as pessoas e, corn base em sua
argüiçáo, poderemos dar o nosso parecer. Estava comentando corn o
Deputado Ermano Batista que essa é uma argüição inOcua, pois todas as
argüiçöes de que participei nesta Casa nâo trouxeram nenhurn benefIcio nem
para a Casa nem para o indicado nem para o Governo. Quero apenas
salientar, Sr. Presidente, que essas docurnentaçoes não fazem parte do rito
da sabatina.

o Deputado Carlos Pimenta - Pediria a palavra, pela ordem, novamente, Sr.
Presidente.

• Sr. Presidente - V. Exa. já falou pela ordem.
• Deputado Carlos Pimerita - Pediria o entendimento da Presidência, pois

náo estou querendo travar uma discussão paralela corn o Deputado Antonio
Julio. Gostana apenas de poder explicar as minhas palavras.

o Sr. Presidente - Mas a Presidência já deu a palavra a V. Exa. e
respondeu a sua questão de ordem.

o Deputado Carlos Pirnenta - Mas pediria a V. Exa....
o Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, gostaria de voltar a insistir

corn V. Exa., pois nâo é essa a prática...
o Sr. Presiderite - Esta Presidência entende que já deu a palavra a V. Exa.

para a questâo de ordern.
o Deputado Carlos Pirnenta - Mas nOs fomos citados.
o Sr. Presidente - Mas, segundo o Regimento Interno, a palavra para a

mesma questao de ordem será concedida ao Deputado apenas uma vez.
o Deputado Carlos Pirnenta - Solicito questào de ordem, pelo art. 165.

Fornos citados e, para o born entendimento, já que me parece que 0
Deputado Antonio JUlio näo entendeu minha argurnentaçao, gostaria de falar.
Não estou fazendo nenhurn levantamento politico, estou fazendo urn
levantarnento absolutarnente técnico.

o Sr. Presidente - Mas V. Exa., Deputado Carlos Pirnenta, terá tempo
regimental disponivel para responder ao Deputado AntOnio JUlio, sern
necessidade de turnultuar a ordem da Casa.

o Deputado Carlos Pimenta - Não estou turnultuando.
o Sr. Presidente - A Presidência já deu a V. Exa. a palavra e não vai

concede-la novamente.
o Deputado Carlos Pimenta - Então, que essa seja uma prática da

Presidência a partir deste rnomento.
0 Sr. Presidente - A Presidéncia vai passar a fase seguinte, corn o

despacho de requerirnentos.
0 Deputado Mauro Lobo - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
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o Sr. Presidente - Corn a palavra, pela ordem, o Deputado Mauro Lobo.
o Deputado Mauro Lobo - Muito obrigado.
o Sr. Presidente - Solicito a V. Exa. que indique o artigo sobre o qual fará a

questão de ordem.
o Deputado Mauro Lobo - Arts. 264 e 165, que trata de questão de ordem.

Sr. Presidente, serei muito breve. Falo apenas para complementar o que Os
Deputados Carlos Pimenta e AntOnio JUlio disseram sobre esse processo
seletivo, ou de aprovaçäo pela Casa dos nornes indicados pelo Sr.
Governador para a Presidência de autarquias. Gostaria apenas de lembrar a
esta Casa que a intençao do Legislador, obviamente, não e questionar o
plantel de nomes, pois conhecemos todos eles, e sâo pessoas de altissimo
nIvel. A nossa intenção tern urn aspecto preventivo, pois, as vezes, no melo
desses nomes, pode haver algum sobre o qual facarnos severas ressalvas.
Esse é o espIrito da lei, e é isso que querernos.

Não queremos questionar todos os nornes que estão al, pelo contrário,
acredito que esta Casa ira aprovar corn louvor a rnaioria dessas indicaçOes.
No entanto, vamos nos precaver.

o Sr. Presidente - Nâo ha questão de ordern a ser respondida.
Despacho de Requerirnentos

o Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, ern que
solicita seja constituida cornissão de representaçào, para cornparecer, em
nome desta Assernbléia, aos festejos do 2500 aniversário de fundaçao de
Ouro Fino, no perlodo de 5 a 16 de rnarço. A Presidência defere o
requerirnento, de conformidade corn o inciso XIV do art. 232 do Regimento
Interno, e designa os Deputados Anderson Adauto, Dalrno Ribeiro Silva,
Dilzon Melo, Djalma Diniz e Irani Barbosa para, em cornissão, representarern
a Assembléia Legislativa na comernoraçao do 250 0 aniversário de fundaçào
de Ouro Fino, no dia 8 de marco.

- A seguir o Sr. Presidente defere, cada urn por sua vez, nos termos do art.
XXXII do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos Deputados Jorge
Eduardo de Oliveira (2), solicitando o desarquivamento dos Projetos de Lei
n

o
s 1.839 e 1.860/98; Gil Pereira (3), solicitando o desarquivamento dos

Projetos de Lei n
o
s 1.365/97, 1.655 e 1.772/98; Mauri Torres (2), solicitando 0

desarquivamento dos Projetos de Lei n
o
s 1.807 e 1.888/98; Dalmo Ribeiro

Silva (4), solicitando o desarquivamento dos Projetos de Lei n os 1.214 e
1.522/97, 1.736 e 1.928/98; Joâo Leite, solicitando o desarquivamento do
Projeto de Lei n o 2.006/98; Alvaro AntOnio, solicitando o desarquivarnento do
Projeto de Lei no 1.955/98; e AntOnio Carlos Andrada, solicitando o
desarquivamento do Projeto de Lei no 1.712/98.
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Votaçâo de Requerirnentos

O Sr. Presidente - Renovaçâo da votacão do requerimento do Deputado
Edson Rezende, em que solicita a convocação do Secretário de
Administração e Recursos Humanos, Sr. Sávio Souza Cruz, para prestar
esciarecimentos acerca da politica do atual Governo em relaçâo a questào
administrativa estadual; em particular, sobre a situaçâo do funcionalismo
püblico mineiro. Em votaçâo, o requerimento, salvo emenda. Os Deputados
que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado.

O Deputado João Leite - Peço verificaçao de votaçào, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - E regimental o pedido. A Presidência vai proceder a

verificaçao de votaçào. Para tanto, solicita aos Deputados que ocupem seus
lugares.

- Procede-se a verificaçao de votação por meio do painel eletrânico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 20 Deputados, nUmero insuficiente para

a votação. A Presidéncia torna sem efeito a votaçao.
Questâo de Ordem

O Deputado Alberto Pinto Coelho - Sr. Presidente, solicito recomposiçào de
"quorum".

O Sr. Presidente - A Presidência atendendo a solicitaçao do Deputado
Alberto Pinto Coelho, vai determinar que seja feita a recomposiçäo de
"quorum". Corn a palavra, o Sr. Secretário para proceder a chamada dos
Deputados.

• Sr. Secretário (Deputado Gil Pereira) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam a chamada 39 Deputados. A Presidéncia

vai renovar a votaçào do requerimento.
Questöes de Ordem

O Deputado Joâo Leite - Sr. Presidente, gostaria de formular essa questäo
de ordem baseado no art. 266 do Regimento Interno. Durante o processo de
votaçao, tInharnos urn nUmero pequeno de Deputados em Plenário. V. Exa.
colocou em votação o requerimento do nobre Deputado Edson Rezende e
verificamos que nâo havia nürnero para que o requerimento fosse aprovado.
Acompanhamos todo o processo e solicitamos a verificaçao de votação logo
após V. Exa. ter proclamado o resultado da votaçào e constatamos que não
havia nCimero para a votação do requerimento. A questão que formula, nobre
Presidente, é que, logo apOs a colocaçao do requerimento em votação e a
pedido de verificaçao, vários Deputados adentraram ao Plenário. E, pelo que
pudemos constatar acompanhando a painel, foi computado o voto dos
Deputados que, depois do pedido de verificaçào, entraram no Plenário da

121
Assembléia. Consideramos, entäo, Sr. Presidente, que esse procedirnento
violou diretamente o art. 266 do nosso Regimento. Acompanhamos
atentamente a questão e isso nos preocupa, porque esse é urn requerimento
importante. E já ternos a informacão de que o Executivo pretende continuar a
dizer o que a Assembléia Legislativa deve ou não fazer. Ele quer fazer da
Assembléia Legislativa urn palanque. E ptblica e notória a decisão do
Executivo de que todos as Secretários e autarquias devem vir a Assernbléia
para fazer relatôrios e dizer para a população de Minas Gerais o que
aconteceU no passado.

Entendemos que a que aconteceu no Governo passado deve ser avaliado
pelo Tribunal de Contas. 0 que aguardarnos é que este Governo diga para
que veio, quais serâo suas acães. Nâo é a Executivo que deve fazer a
agenda e a pauta das reuniöes da Assembléia Legislativa, por isso, Sr.
Presidente, levanto esta questãa de ordern: Os Deputados que entraram no
Plenária apOs a pedido de verificacâo de votaçâo podem participar desta
verificaçäo? E a esta questão de ordem que gostaria que V. Exa.
respondesse. E também que respondesse para este Deputada e para as
Bancadas do PSDB e do PFL, que aguardam essa resposta, por que a painel
deste Plenário registrou a vato desses Deputados que entraram após a
pedido de verificaçao. Se podem votar, em qual artigo do Regimento Interna
issa está estabelecido? Se näo padem, por que a painel registrou a vota
desses Deputados? Muita obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência agiu de conforrnidade corn decisâo
normativa da Presidéncia que nos antecedeu. A Presidência mantém a
entendimenta anterior e val continuar a agir da mesma forma, cornputando as
votas que forem registrados no painel de votação.

O Deputado Joào Leite - Sr. Presidente, cansidero que a pergunta não foi
respondida. A questâo de ordem está apoiada no art. 266 do Regirnento
Interna da Assembléia. Ele diz que a Deputado ausente durante a votacão
näo poderá participar da verificacão.

O Sr. Presidente - Respondi a V. Exa. que a Presidência interpretou, por
decisão normativa, que, na verificaçâo pelo painel, será cornputado o
resultado do painel e que vai continuar agindo da mesma forma, como tern
sido feito desde a sua instalaçâo. Com a palavra, pela ordem, a Deputado
Paulo Pettersen.

O Deputado Joâo Leite - Sr. Presidente, quer dizer que náo vale a art. 266
do Regimento Interno?

O Sr. Presidente - Corn a palavra, pela ordem, a Deputado Paulo Pettersen.
0 Deputado Paulo Pettersen - Sr. Presidente e Srs. Deputados, a nobre
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Deputado Joào Leite não entendeu, de forma clara, o que aconteceu aqui. De
acordo corn a painel, nao participei da votação e estou presente. Por outro
ado, a Deputado Joäo Leite tern que saber que verificaçâo é uma coisa e
recornposiçâo é outra. Assirn que a Presidente viu que nâo tinha voto
suficiente, foi feita a verificação, e S. Exa. cumpriu a Regirnento, solicitando a
recomposição de "quorum" para que fosse feita nova votaço. Então, a que
no pode é a Deputado Joâo Leite querer transformar uma questao de ordem,
insinuando, para a opiniâo püblica e para esta Casa, na sua insisténcia, que a
Governador do Estado quer transformar a Assembléia Legislativa em
palanque politico. V. Exa. não tern esse direito. NOs, do partido do Governo e
sua base, não permitirernos issa. Dentro dessa filosofia, gostaria que a nobre
Deputado João Leite interpretasse corn desprendimento, para que a born
andarnento dos trabaihos nesta Casa possa realmente trazer tranqüilidade, e
não fizesse insinuaçöes que não procedem.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, V. Exa. cumpriu, sim, a Regirnento
Interno. Foi feita posteriorrnente a verificaçâo da recornposiçäo de "quorum".
Enta, V. Exa. está cumprindo, sim, a Regirnento Interno.
o Sr. Presidente - Nâo ha questão de ordem a ser respondida. A

Presidência esclarece ao Plenário que cabe a eta interpretar a Regimento
Interno e proferir decisâo norrnativa. E a Presidéncia tornou essa decisào, que
é definitiva.

o Deputado Carlos Pirnenta - Sr. Presidente, peco a palavra, pela ordern,
pelo art. 165.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, pela ordem, a Deputado Carlos Pirnenta,
pelo art. 165.

o Deputado Carlos Pirnenta - Sr. Presidente, gostaria apenas de confirrnar
a questâo de ordern levantada pelo Deputado João Leite, porque, no
momenta em que foi feita a primeira votaçãa, estavam presentes alguns
Deputados e, depois, na verificação, entrararn autras Deputados.
o Sr. Presidente - Deputado Carlos Pimenta, a questào de ordem de V.

Exa. ja foi respondida. A repetiçâo de questào de ordem nâo é regimental.
o Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, estou levantando

questào de ordern regimental. E a segunda vez que V. Exa. cassa a nossa
palavra. Näo vamos aceitar isso. Estou fazendo uma questão de ordern
legitirna. Coma Lider da Minoria, pediria que a minha palavra fosse
preservada. No momenta em que citávarnas a artigo, V. Exa...
o Deputado Paulo Pettersen - Sr. Presidente, faça cumprir a Regimento

lnterno desta Casa, senäo V. Exa. nào terá condiçães de dar prosseguimento
aos nossos trabalhos.
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o Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, a questão de ardem que

estamos levantando é séria. V. Exa. está, corn a devida vênia, desrespeitando
o nosso Regimento Interno. Respeita muito V. Exa., urn Deputado de
idoneidade moral, rnas V. Exa. está desrespeitando a nosso Regimento,
porque está cortando a patavra Minoria. Estou estribado no Regirnento
Interno.

O Sr. Presidente - Não ha questo de ordem a ser respondida.
O Deputado Carlos Pimenta - Gostaria de contirivar corn a minha questáo

de ordem, se V. Exa. responder.
O Sr. Presidente - A questáo de ordem já foi respondida, e a deciso sabre

eta é definitiva, conforme dispöe a art. 167 do Regirnento lnterno. A
Presidéncia, no momenta, nâo dá rnais a palavra a V. Exa. A Presidência vai
renovar a vatacäo do requerimenta. Em votacao, a requerimenta, salvo
emenda. Os Deputados que estiverem de acordo permanecarn coma se
encontram. (- Pausa.) Está aprovado a requerimento.

• Deputado João Leite - Sr. Presidente, peco verificação de votacäo.
• Sr. Presidente - E regimental. A firn de proceder a verificacâo de votação

par meio do painel eletrônica, a Presidéncia solicita aos Deputados que
ocupem seus lugares.

- Procede-se a votacão por melo do painel eletrOnico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 30 Deputados. Nâo ha "quorum" para

votacão.
Questães de Ordem

O Deputado Adelino de Carvatho - Declaracäo de voto, Sr. Presidente.
O Deputado Paulo Pettersen - Sr. Presidente, nâo estou conseguindo votar.
O Deputado Adelino de Carvaiho - Eu também estou corn problema, Sr.

Presidente, e a Deputada João Batista tarn bern.
O Sr. Presidente - A Presidéncia vai proceder a uma nova verificação de

votaçao, em virtude de determinados pastas não estarem funcionando.
Solicito aos Srs. Deputados que aguardem urn instante, enquanto se faz a
verificaçäa técnica do paine!.

O Deputado Alencar da Silveira JLinior - Sr. Presidente, pela ordem,
enquanto estamos neste intervalo.

O Sr. Presidente - Qual a artigo, Sr. Deputado?
o Deputado Alencar da Silveira Junior - E a art. 156, isto é, 165, Sr.

Presidente.
o Sr. Presidente - 0 art. 165 é a artigo que normatiza a questãa de ordem.

E artiga conceitual, Sr. Deputado. A Presidência vai renovar a verificaçâo de
votaçâa, para tanto, solicita aos Deputados que ocupem as seus lugares.
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- Procede-se a verificaçâo de votaçào por meio do painel eletrônico.
o Sr. Presidente - Votararn apenas 28 Deputados, nUmero insuficiente para

a votaçao. A Presidência torna-a sem efeto.
Questöes de Ordem

o Deputado Alencar da Silveira Junior - Pela ordern, Sr. Presidente.
o Sr. Presidente - Corn a palavra, pela ordem, o Deputado Alencar da

Silveira Junior.
o Deputado Alencar da Silveira Jinior - Gostaria sO de tentar entender.

Naquela hora em que o Deputado Joäo Leite se levantou, havia 20
Deputados. Ele disse que entraram alguns depois. V. Exa. está usando o
painel, rnas temos a presença de rnais Deputados do que a nUmero dos que
usaram a painel. Gostaria que V. Exa. fizesse essa verificaçao pelo modo
convencional, já que temos vários Deputados aqui no Plenário que querem
votar também, mas ainda näo tern intimidade corn o painel. Se fizerrnos a
votacâo pelo voto convencional, tenho a certeza de que teremos votos
suficientes, Sr. Presidente.

o Sr. Presidente - Esta Presidëricia não tern nenhuma indicação de que
algum Deputado está tendo dificuldade para votar e de que a votacão nâo
está sendo feita. 0 que esta Presidência pode fazer é no cornputar a
presença dos Deputados que não votaram. Corn a palavra, pela ordern, a
Deputado Adelmo Carneiro Leão. Solicito que V. Exa. indique em que artigo
sustenta a sua questâo de ordem.

o Deputado Adelrno Carneiro Leäo - Sr. Presiderite, gostaria de fazer urn
encaminharnento, nâo uma questâo de ordem, se me permitir, neste
momenta, em furição do processo de votaçao.

o Sr. Presidente - Näo é momento para encaminhamento, Sr. Deputado. A
votaçâo já está iniciada.

o Deputado Adelmo Carneiro Leão - Proponho a V. Exa. que se faca a
recomposiçâo de "quorum", por favor.

O Sr. Presidente - E regimental. Corn a palavra, a Sr. Secretário, para fazer
a chamada para recomposição de "quorum".

O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam a chamada 40 Deputados, nUmero

suficiente para a votação. A Presidência vai renovar a votaçào do
requerimerito. Em votação, a requerimento, salvo emenda. Os Deputados que
o aprovam permaneçarn como se encontrarn. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Ermano Batista - Peco verificação de votaçâo, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai proceder a veficação de

votação, para tanto solicita aos Deputados que ocupem seus lugares.
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- Procede-se a verificação de votacão por meia do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 30 Deputados, nümero insuficiente para

a votaçâo. A Presidência torna-a sem efeito.
Declaracoes de Voto

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, tentarnos, por várias vezes,
votar esse requerimento, que solicita seja convidado urn Secretário de Estado
para nos dizer e aos funcionários publicos sobre a situacäo em que se
encontra a Estado de Minas Gerais, como recebeu a sua pasta e como ela se
encontra agora. Estranhamente, as Deputados do PSDB parecem querer
esconder do povo de Minas Gerais a real situaçãa em que deixaram o caixa
do Estado e as servidares pUblicos. E sabido que a ex-Governador Eduardo
Azeredo sempre agiu dessa forma, deixando para as futuros governos a
pagamento do décirno-terceira, pagarnentos atrasados, ausëncia de reajuste,
arrocho salarial. E cornum, a cada governo que sai - espero que esse tenha
sido a ültirno -, agir dessa forma. Também fez assim na Prefeitura de Bela
Horizonte. A época, deixou as funcionários püblicos corn urna defasagem
salarial de 185%. Também deixou a funcionalismo pUblico sern a décimo-
terceiro. Ate a foiha de dezernbro teve que ser paga em janeiro. Agora, as
Deputados do PSDB teimarn em não permitir que a povo de Minas Gerais
tenha ciência de coma andam as cantas do Estada e carno foram recebidas.
E uma situacâa hilariante. E abrigaçãa dos atuais gavernantes, dos
Secretárias, prestar canta, inclusive a Assembtéia Legislativa, da forma pela
qual encantrararn a caixa e a situaçäo de suas secretarias especIficas.

Partanto, não concarda cam a argurnentacãa pasta par alguns Deputados
do PSDB de que näa é necessária saber dessa situaçâa, mas, sirn, ver, daqui
para a frente, quais säo as alternativas e coma se cornpartará o atual
Governo. Coma se nào fosse necessaria verificar a passado. Ora, é evidente
que isso terá que ser verfticada. Algumas comissöes parlamentares de
inquérita já foram aprovadas na Casa, coma a CPI da CEMIG au a CPI do
desvio dos fundos - e a questâo salarial certamente terá influencia. Entâa,
quer queiram au näo, vamos analisar a situaçàa em que a Estada fal deixado.

Näa adianta a Sr. Presidente da Republica - e corn isso fazern eca alguns
parlarnentares do PSDB - dizer aas quatra cantos que esta hasteando urna
bandeira branca. Issa näa e verdade. 0 que verificarnos, agora, fai urn carte
de verbas no arçarnenta da Uniâa, que certamente trará canseqüências ainda
piares para as Estados e, evidentemente, para a Estada de Minas Gerais -
em especial, cortes nas areas da educaçâo, da saude e da refarrna agrária.
Foram cartados mais de R$2.000.000.000,00 no orçamenta da Uniao,
exataniente para as setores mais pobres e necessitadas da nassa populacâo,
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e, enquanto isso, na Assernbléia Legislativa, os Deputados do PSDB insistem
em nâo querer escutar, ou melhor, em querer proibir a população de saber
como se encontra o Estado de Minas Gerais, após a administração
arrasadora, no mau sentido, do ex-Governador Eduardo Azeredo. Fica aqui o
protesto da Bancada do PT. Muito obrigado.

o Deputado Hely Tarqumnio - Em nome da Bancada do PSDB, querernos
dizer que nâo temos nenhuma objeção a que venham aqui os Srs.
Secretários do atual Governo para fazerern suas expianaçoes, de acordo corn
a curiosidade e a vontade do Deputado que faz o requerimento. Entendemos
perfeitamente que o Deputado Edson Rezende é funcionárjo pUblico e, na
verdade, ao charnar aqui o Secretário da Administraçâo, quer conhecer o
piano que tern para os funcionários ptbIicos. Tanto é que também o LIder da
Minoria, Deputado Carlos Pirnenta, já apresentou urna ernenda corn vistas a
que tambérn venham aqui representantes do Sindicato dos Funcionários
PUblicos.

Mas o que notarnos, e fica bern clara, é a conotaçao que quer dar o PT, de
retaliaçâo contra o Governo anterior, de falar em corrupção, em desvio de
verbas. Para isso, as CPIs já foram propostas e aprovadas e já estão em fase
de implantaçao. 0 PSDB e, posso dizer, o PFL, por estar conosco, no tern
nenhuma intenço de obstruir o esciarecirnento da verdade. Ate gostarlamos
de propor que se fizesse a indicação de uma comissâo especial para analisar
e fazer o encontro das contas do Governo anterior e da equipe do Governo
que assumiu agora, da equipe de transiçâo. Como eu disse anteriorrnente, na
verdade não conhecernos os dados da equipe de transiçâo, quando se
passou de urn para outro Governo. Do contrário, esse embate vai acontecer,
e o fato é que essa radicalizaçào entre os Governos Estadual e Federal está
tendo repercussâo nas bancadas, aqui dentro. Por isso é que o PSDB,
preventivarnente, está evitando que se aprovem esses requerirnentos que
nada vo trazer ou construir para o povo de Minas Gerais. Ento, eu gostaria
de propor, através de requerimento, que se formasse urna comissâo especial
para analisar isso; uma comissão eclética, mas paritária entre Oposiçäo e
Situaçào, para, juntarnente corn os convidados que acharmos que devemos
chamar, fazer urn estudo de corno aconteceu a transição - esta é uma
proposta a ser colocada em papel. Agora, é muito justo o requerirnento do
ilustre Deputado Edson Rezende, de Barbacena, que quer conhecer as
perspectivas do Governo atual no sentido de acolher o funcionalismo de
Minas Gerais.

0 Sr. Presidente - A Presidência esclarecerá que, embora náo tenha sido a
votaço concluida - näo havendo "quorum", no houve votaçäo -' deu a
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palavra ao Deputado Rogério Correia por liberalidade. Tratava-se de urna
declaração de voto que não deveria ser feita, já que não houve votaçâo. Por
liberalidade, tambérn, ouviu o Deputado Hely Tarqümnio. Esta Presidência,
então, considera, a partir de agora, norrnalizados os trabaihos, concedendo a
palavra de acordo corn o Regimento e pedindo, novarnente, desculpas aos
cornpanheiros pot se ter equivocado na interpretacão anterior.

o Deputado Ermano Batista - Pero para fazer declaraçâo de voto, Sr.
Presidente.

o Sr. Presidente - A Presidência explica que não ha declaraçâo de voto.
Ouvimos Os dois Deputados, urn de cada lado, por liberalidade.

o Deputado Ermano Batista - Respeito a posiçâo de V. Exa., muito
obrigado.

o Deputado Adelino de Carvaiho - Peco a palavra pela ordem, Sr.
Presidente.

o Sr. Presidente - A Presidência pede a V. Exa. que indique o artigo corn
base no qual forrnulará questão de ordem.

o Deputado Adelino de Carvatho - Art. 165, Sr. Presidente.
o Sr. Presidente - 0 art. 165, Deputado, apenas conceitua a questäo de

ordem. A Presidência dará prosseguimento aos trabaihos.
o Deputado Adelino de Carvalho - Sr. Presidente, como sou neôfito na

Casa, gostaria que me permitisse formular uma questâo de ordem sem
mencionar o artigo.

o Sr. Presidente - 0 Deputado poderà inscrever-se para a 3a Parte,
quando, corn certeza, a Presidência conceder-lhe-á a palavra.

Questào de Ordern
o Deputado Márcio Cunha - Peco a palavra pela ordern, Sr. Presidente,

pelo art. 254.
o Sr. Presidente - Corn a palavra, pela ordem, o Deputado Márcio Cunha.
o Deputado Márcio Cunha - Se nâo houve votaçào, a Mesa, por

conseguinte e obviamente, deduz que nào pode haver declaracâo de voto.
Parece-me que o Sr. Presidente assirn entende, e assirn tarnbém entende a
assessoria de V. Exa. Concordamos corn isso, mas não podemos concordar
corn o estabelecimento de uma celeuma, ocupando o tempo de todos nOs,
por uma questão que poderiamos resolver de outra forma. Estou
argurnentando sobre a questão de ordern que levantei, Sr. Presidente,
exatamente porque náo entendi urn aspecto. Explicá-lo-ei para tentar obter de
V. Exa. a satisfaco da rninha pergunta. 0 nobre Deputado Edson Rezende,
da Bancada do PSB, apresentou urn requerimento logo após termos
apresentado outro, de igual teor. Por que ele o apresentou? Exatamente
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porque, em reunião corn a sua bancada, o Secretário Sávio Souza Cruz - que
não foi incluldo naquela relacào, porque achávamos que as outros
Secretários, por si sos, poderiam dar todas as informacOes - considerou que
tinha informaçoes a prestar a este Plenário. Ora, qual é o problema em
aprovarmos esse requerimento?

Sr. Presidente, gostaria que V. Exa., de acordo corn os procedimentos
regimentais, ja que näo houve "quorum" para votação, encerrasse as
trabaihos, para que näo fiquemos indefinidamente discutindo, se não houver
"quorum" tambérn para a prosseguimento desta reunião.

o Sr. Presidente - A Presidéncia constata, pela Ultima verificacâo de
votacão, que não ha "quorum" para votaçâo, mas que a ha para a
prosseguimenta dos trabaihos.

o Deputado Alencar da Silveira Junior - Sr. Presidente, peco a palavra pela
ordem, pelo art. 70 e coma Lider do PDT nesta Casa.

o Sr. Presidente - 0 Deputada deverá iriscrever-se pelo art. 70, que
assegura as Lideranças a palavra.

2a Fase
o Sr. Presidente - Esgotado a prazo destinado 1a Fase, a Presidéncia

passa 6 2a Fase da Ordem do Dia, corn a discussâo e a votaçâo da matéria
canstante na pauta. Não ha matéria para esta fase. Vern a Mesa
requerimento do Deputado Agostinho Silveira, Lider do PL, em que solicita a
palavra pelo art. 70, para tratar de assunto relevante. A Presidéncia defere a
requerimento e fixa para a orador a prazo de 20 minutos.

o Deputado Agostinho Silveira - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, profissionais da imprensa, funcionários desta Casa, visitantes,
meu primeiro agradecimento é ao povo que me elegeu, a este pavo mineiro
que me trouxe aqui pelas mâos livres do voto sincero e esperancosa. E por
isso que näo p0550, Srs. Deputadas, acorrentar Minas Gerais no patIbula do
Planalto Central, onde hoje, numa orquestração macabra, guilhatinam e
execram a histOria das Alterosas pela deboche obsceno do nosso passado.
Nasci no Serro, terra de João Pinheiro, berco de TeOfilo OtOni, sentinela da
liberdade. Aprendi muito cedo que, para ver a cume das montanhas, é
necessário olhar para a alto, ter folego bastante para subir as escadas dos
ideals e buscar forças para enfrentar as desafios da vida.

Aqui cheguei corn apenas quatra anos. Filha de serranos, meu pai,
Sebastiâo Augusta da Silveira, falecido em 1978, funcionário püblico do
Estado, homem integro e honrado, pai de 12 fllhos, deixou-me a legado de
sempre respeitar, defender e amar as valores que tornam Minas a orgulha do
Brasil. Minha mae, professora aposentada, haje, corn o peso de seus 92
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anos, vive em minha companhia, e dela recebi a intrepidez. Pude aprender
corn ela a grande liçäo de como é importarite amar a vida, mesmo no estágia
de semiconsciência, em que ela se encantra agora, sobre seu derradeiro leito
nesta existéncia.

Passei pelos bancos das escolas püblicas, do Grupo Escolar Silviano
Brandão, no Bairro da Lagainha, ate chegar a Casa de Afonso Pena, a
Facuidade de Direito da UFMG. De continua, aos 14 anos de idade, a
industrial do ramo de espumas e fabricação de colchöes, além da construçaa
civil e da consultoria jurIco-empresarial - atividades exercidas na regiãa de
Bela Horizonte - foi aqui que construl minha prOpria familia, haje cam meus
quatro flihas e trés netas. Mas rninha vacaçaa pailtica de servir ao povo do
meu Estada nunca pOde ser abafada, e a PL, bandeira que ajudei a desfraidar
em 1986, neste Estado, foi que me inspirau para a carninhada que tern, nesta
tradicional Casa da gente mineira, a seu panto de chegada.

Estou nesta Casa, Srs. Deputadas, ja aprendenda mais do que poderia
imaginar. Tornei-me depasitária da incondicianal canfiança de meus sinceras
companheiras Deputadas Washington Rodrigues, Newton de Morais, Eduardo
Brandâa, José Milton e George Hilton, a quem quera, de püblico, agradecer
pela hanra e responsabilidade que me confiaram para liderar a Bancada do
PL, que muito transcende as cargos que exerci, coma hornem püblica, de
Secretária do Trabalho e de Adrninistraçãa, no MunicIpio de Cantagem.

Sabemos, Srs. Deputadas, que a momenta é de resgate da memOria de
Minas, essa Minas Gerais que ensinau tantas vezes a Brasil a sair de suas
crises: das crises de servidãa, das crises de civisma, das crises de miséria
ecanOrnica, das crises de pobreza mental, das crises da RepUblica e,
finalmente, talvez a piar das crises, que é a crise do desalenta e do cansaco
de viver de enganas. E Minas näa se engana, quanda prefere a martiria das
dificuldades, dos achaques, da difamaçãa graciasa a se entregar a caleira de
urn federalisma que desaba.

A crise do federalisma brasileiro, em que a União espalia as Estados
membros pela farnigerada Lei Kandir, pelo FEF e par outros flagelos, a
pretexta de ihes estar fazendo favores especiais, encantra raizes na
cancepçaa obsaleta e paternalista de que ao Estado federal cabe, par
saberania, reger as destinas do povo e de tadas as unidades paliticas de
moda discricionário e autacrata.

Entretanto, corn a avançar da história, a soberania, na modernidade, já näo
é regulada coma qualidade intrInseca e exclusiva do Estada federal, mas este
é que se legitirna através deJa. A Constituiçào democratica de 1988 registra a
significado maderrio que a saberania assumiu no seu ciclo histOrico de buscar
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no povo, muito mais que no Estado, a fonte de sua prOpria existência, eficácia
e legitimidade juridica.

Poder-se-ia acrescentar que a soberania, na concepção moderna, como
instituição condicionante e cnadora do ordenarnento juridico dos povos em
forma de Estados autodetermináveis e independentes, equivale a consciência
coletiva que, por direito fundamental, decorre da Iivre rnanifestação do povo
para modelar o Estado, segundo principios imanentes a essa própria
consciência. Esses principios, alérn de terem caráter juridico, porque são
ordenadores do Estado, devem guardar identidade corn os postulados dos
direitos fundamentals como caminhada histórica inexorável do homern em
busca de sua plena iibertação.

Percebe-se que a crise provocada pelo Governo Federal é crise de
legalidade, crise de desrespeito a lei, especlairnente a lei do orcamento
pUblico, Lei n° 4.320, de 17/3/64, que define as conexöes do sistema de
planejamento e de financas pela expressão quantitativa financeira e fisica dos
programas do Governo.

Os arts. 165 a 167 da Constituição, ao cuidarem da iniciativa, votação,
aprovação e execução do orçamento, do piano plurianual, das diretrizes
orçamentárias, impöem lirnites ao gerenciamento estatal no que diz respeito
as diretrizes, aos objetivos e as metas da administração pUblica federal, corn
"regramento" de suas prioridades politicas, financeiras, projetos e programas
governamentais. 0 art. 167, especificamente, institul normas restritivas que,
ao nosso ver, equivalem a urn enquadrarnento rigido do poder de rnanobra do
Governo, vedando-Ihe a inovação ou a manipulaçâo das dotaçoes respectivas
a sua conveniência e arbltrio. Conciui-se que a ideologia orcamentaria, na
sistemática da Constituicão em vigor, não impilca somente preocupação de
uma técnica norm ativo-fi nanceira fria e duramente tabulada em busca do
equilibrio contábil das contas püblicas.

Ergue-se o orçamento em texto de compatibilizaçäo da norma orçamentária
corn o planejamento geral expresso em pianos anuais, piurianuals,
programas, projetos e prioridades nacionais. E de reconhecer que o
orçamento, na Constituição vigente, persegue intençoes de instaurar urn
vigoroso e sistemático processo de desenvolvimento.

Contudo, em flagrante violação ao texto constituctonal, o Estado federal
assume posiçöes arbitrárias, sem prévia regulação jurIdica e técnica do
dinheiro pUblico, não o sujeitando aos condicionamentos auto-impositivos do
art. 24, que estabelece competência para a União, os Estados e os
municipios legislarern concorrentemente em matéria de direito financeiro,
econômico e tributário.

131
Ora, o que se ye é que o Executivo Nacional concentra em si mesmo, de

modo inconstitucional e danoso a toda a Nação brasileira, o manejo unilateral
das financas e a economia do Pals, sern vinculacão juridica a lei do piano
que, uma Federacão, ha de ser construida peas bases e diretrizes do
planejamento, do desenvolvirnento, rnediante a compatibilização dos pianos
nacionais e regionais de desenvoivirnento, conforrne dispöe o art. 174, § 10,

da Constituicâo da Republica.
Acresce observar que o povo, apOs a Constituição de 1988, ja não

responde, em seu universo patrimonial privado, peas açães danosas
causadas pelo planejamento e pelos pianos mirabolantes do Governo
Federal, porque, consoante a letra expressa do art. 174 da Constituição
vigente, o setor privado jâ não responde nem pode ser alvo dos fracassos dos
pianos econômicos governamentais.

Assim, Srs. Deputados, é falacioso o discurso politico que, após o
desmoronarnento dos pianos engendrados a rnargern da lei, sem nenhum
respaldo num planejamento consistente e rigorosamente atrelado a urn
cronograma juridico de condutas sociopoliticas e econOmicas, convoca o
povo para remediar as enfermidades criadas pelo setor püblico ou transfere
ao povo sofrido o encargo de pagar a despesa funerãria do sepultamento do
Pals pela miséria causada as contas ptblicas brasileiras.

Como se pode falar em soberania nacional, se o povo não opina pela voz
do plebiscito? Como se pode falar em busca do pleno emprego, se o Governo
Federal, ulcerando a norma magna do art. 170, VIII, da Constituiçâo, quer
fazer reducão do deficit püblico (e quer obrigar os Estados rnembros a
fazerem) pelo corte de empregos, pela carga de juros escorchantes, pelo
aumento da população soclaimente excluida? E tudo isso para atender
irnposiçães alienigenas de organisrnos internacionais ostensivamente
opressores e ainda apelida, de maneira cinica e irnpiedosa, esses
expedientes espUrios de "reforma fiscal necessária ao fechamento de contas
e ao equillbrio do balanço nacional".

Vejam, Srs. Deputados, que Minas Gerais - urn Estado de potencialidade
econômica de invejáveis proporçães, urn Estado de grandeza histôrica major
que a America Latina, urn Estado que é e sernpre foi o eixo de comando dos
destinos nacionais - está hoje acusado pela infãmia da atuação desastrosa de
urn Governo Federal acintosamente comprornetido com os interesses da
especulaç.ão internacional, de Estado inidOneo, faltoso corn as suas
obrigaçaes creditIcias, por denüncia insidiosa feita pela União ao rnercado
internacionat.

Querem inviabilizar Minas, querem intrigar Minas, querern dilacerar Minas,
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querem esquartejar Minas e querem, muito mais, apagar a inteligência de
Minas e faze-la servil a interesses inconfessáveis e submetê-la a insãnia de
urn Governo Federal centralizador e descontrolado.

As reservas nacionais foram "externalizadas" ao pagamento e a rolagem,
em condiçöes onerosas, de uma divida externa crescente e "repactuada" pela
emissão desatinada de novos titulos de circulação internacional, cujo deságio,
no mercado externo, exibe percentuais que desabonam a imagem do Brasil
em todo o mundo.

o povo sofre, a empresariado mineiro vive a mingua de crédito, o dinheiro
sobra para as que ficam coniventes corn a desgraça nacional. Agora mesrno,
demagog icamente, a Governo Federal anuncia que vai fechar as portas a
especulação internacional, mas quer fechar as portas depois que pactuou
corn o arrornbamento do Brasil, hoje já mendicante as portas do FM!. Par
outra lado, o Governo Federal isentou de qualquer tributo a repatriação de
lucros e juras em dólar obtidos no Brasil.

o pacto federativo tern suas amarras na Constituicào brasileira, que se ye
pisoteada pelos dirigentes federais. Nâo ha precedente histórico de, no
Estado Federativo, a Uniào denunciar urn Estado membro a organismos
internacionais de crédito, por suposta inadirnplência de cláusula de contrata
havido entre União e Estados, cuja cumprimento se subordina a evento inicial
que caberia a Uniâo cumprir para exigir do Estado membro obrigaçâo
posterior.

Nâo ha precedente histOrico de a União b!oquear, valendo-se da autotutela,
verbas destinadas aos Estados membros, a pretexto de cornpensação de
dIvidas oriundas de contratos financeiros firmados entre Uniâo e Estados,
porque, além de inconstitucional, as dividas näo se equivalern em natureza.

o crédito arçamentário é crédito que tern, como destinatário final, o povo,
enquanto que as obrigaçoes de crédito em contratos, se avencadas para
ajuste de politicas decorrentes do planejarnento financeiro nacional, näo
vincula a povo, porque tais abrigacöes não são determinantes para a setor
privado, como bern define o art. 174 da Constituicao da Reptblica.

A incjria do Governo Federal não afeta somente as Estados membros da
Federação que não Ihe rendem a culto da subserviência e da bajulaçao. A
lepra da polItica nacional tarnbérn se alastra por todos as nossos irrnãos
latino-americanos. 0 atual Presidente do Brasil transformou a projeto do
MERCOSUL nurna zona intergovernamental de livre comércia, propiciando,
corn a propasitada e lenta evaiuçâo que irnprime em suas gestoes, campo
fértil para as especulacöes internacionais na America Latina.

E que, Srs. parlamentares, pefo art. 4 1, parágrafo ünico, da Constituicão
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brasileira, a Brasil, por decisão da Assembléia Constituinte de 1988, está
obrigado, como prioridade indeclinável, a irnplementar a integração
econômica, polItica, social e cultural dos povos da America Latina, visando a
formaçäo de urna comunidade latino-americana de naçöes. Esse é a texto
clara e inequlvoco da Lei Magna Nacional.

A não-criacäo de uma zona perfeita de rnercado comum, corn integracaa
dos mercados latino-americanos pela harrnonizaçào legislativa e das poilticas
"protetivas" comuns para tada a America do Sul, resulta em abertura de
nossos mercados a espaliacão internacional. Se cada pals age por si na
America Latina, a grau de vulnerabilidade interna de suas economias torna-se
incontrolãvel corn freqüentes e inevitáveis confiscos de renda e poupança
internas em razäo da carência de mecanismos jurIdicos irnpeditivas das
trocas desiguais entre parceiros do mesrno bloca econôrnico. Minas nãa
pode, portanta, ficar a reboque de urn Estado Federal que se entrega a
estrangeira serventia.

A Assembléla de Minas terá de construir urna nova realidade jurIdica para a
pova. E urgente urna legislação estadual de incentivo a irnplantação de
coaperativas nos setores produtivos, de comercialização, consumo e de
servicas, corn regime tributário diferenciado e estimulante.

Sabernas que é essa a pastura recomendada na Europa, para otirnizar a
econarnia, distribuir renda, gerar empregas e baratear custos, no capitalismo
rnoderno: criar, de imediata, urn banca rnultinegocial de recuperacão de
receitas, coma empresa piblica de serviços, para atuar na qualidade de
interrnediador de negaciacäo ágil dos créditos tributários do Estado junta aos
contribuintes inadirnp!entes au ern dificuldade; utilizar alternativas de daçoes
em pagarnenta para quitaçào de divida cam garantias diversas, coma forma
de reabilitar a maiaria do pequeno e media ernpresariado ja exaurida pela
perversidade das politicas fiscais e ecanômicas adotadas pela Governa
Federal.

Também, par farça do art. 23, XI, § 21 e 30, da Canstituicâa vigente,
devemos criar urn sisterna de fiscalizacão rigarosa dos critérias adotadas pela
Uniäo em Minas Gerais para especificarnente acampanhar a cobrança de
impastos federals, ja que, par exigéncias descabidas da União Federal, cam
cabranças de tributas em duplicidade e de rnado curnulativa, muitas
empresas em Minas vérn encerrando suas atividades, cam graves prejuizos a
ecanarnia mineira.

Ternos que remover a lixo das rnedidas provisOrias do Governo Federal,
que entuplu as canais de convivéncia dos Estados corn a pava, que
apadreceu as sentimentas de unidade nacional, afastando a Brasil da gente
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mineira, fazendo do Brasil urn lamaçal de escabrosidades jurIdicas em que se
permite, ate mesmo, o confisco de verba alimentIcia pela tributação dos
ganhos dos aposentados.

E certo que queremos tambérn, aqul em Minas, rastrear as contas do
Governo passado, que nos deixou em situação falencial, que nos queria
passar pela desonra de nao pagar os servicos básicos de segurança do
Estado, pelo constrangimento de ir, de pires na mao, pedir esmola a quem
deve a Minas a honra de ter urn Brasil para presidir, embora o recebendo
livre, f&lo hoje cativo dos predadores.

Espera-se tarnbém que a sabutar oposição que se possa fazer ao atual
Governo do Estado de Minas Gerais se expresse na grandeza democrática e
construtiva das idéias, jamais nas paixöes que deturpam o sentido da crItica.

Desejo a Mesa, Sr. Presidente, e a seus auxibiares, êxito no decorrer do
mandato, especialmente agradeço o acoihimento que tivemos nesta Casa
pelos Deputados mais antigos, estendendo esses cumprimentos aos LIderes
das Bancadas, corn os quais estabelecemos estreito e respeitoso
relacionamento neste inicio de atividade, como também aos Deputados
recem-chegados comigo nesta Casa do povo de Minas Gerais. Desejo
também dizer a todos os funcionários da Assembléia Legislativa e aos
profissionais da imprensa que queremos, corn muita sinceridade, augurar que
o nosso rebacionamento possa ser profIcuo e honroso para todos nós. Assim,
peco que Deus possa nos ajudar nessa jornada que estamos iniciando. Muito
obrigado."

o Sr. Presidente - Vern a Mesa requerimento do Deputado Paulo Pettersen,
Lider da Maioria, em que solicita a palavra pebo art. 70, para tratar de assunto
relevante. A Presidência defere o requerimento e fixa para o orador o prazo
de 20 minutos.

o Deputado Paulo Pettersen - Sr. Presidente e Srs. Deputados, you ler o
requerimento que encaminho a V. Exa. (- Lê:)

"0 Deputado que este subscreve requer a V. Exa., na forma regimental,
seja considerada desnecessária a convocaçâo do Coma ndante-Geral da
Policia Militar, Cel. Mauro Lücio Gontijo, e do Chefe do Estado-Maior da
PolIcia Militar para prestarem esciarecimentos sobre a reunião que tiveram
corn o Governador do Estado para tratar do possvel risco iminente de o
Estado ser atingido pelo caos social, uma vez que as mencionadas
autoridades devem obediência ao Regulamento Disciplinar da Policia Militar e
ao COdigo Penal Militar e tais instrumentos determinam que a hierarquia e a
disciplina constituem a base institucional da Policia Militar. Justificaçâo: A
obediência aos principios gerais da disciplina e a hierarquia säo previstas no
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Regularnento Disciplinar da Policia Militar. 0 inciso I do § 2 0 do art. 5 0 dispöe
que é devida pronta obediência as ordens dos superiores. Assim sendo,
considerando que o Governador do Estado é o cornandante superior da
PolIcia Militar e que ele convocou a reunião em caráter reservado, podemos
concluir que as autoridades convocadas não poderâo discutir nesta Casa o
assunto da mencionada reunião, sem ferir o disposto em let.

De acordo corn o art. 7 1 do referido regulamento, "as ordens devem ser
prontamente cumpridas, cabendo inteira responsabilidade a autoridade que a
ordenar". Assim sendo, a competéncia para divulgar o assunto discutido e do
Governador do Estado, e não do Comandante da PolIcia Militar ou Chefe do
Estado-Maior.

Por outro lado, ainda que nâo se trate de ato de serviço, o policiab militar
deve obediência aos seus superiores, conforrne determina o art. 8 0 do
Regulamento Disciplinar. Se o Governador do Estado, cornandante superior
da PolIcia Militar, entendeu que a matéria discutida deveria ser tratada
reservadamente, a fim de assegurar a paz social ou interesse pübbico, as
autoridades convocadas, por motivos disciplinares, näo poderâo se
pronunciar sobre a matéria, sob pena de cometerem transgressào disciplinar.

0 art. 11 do Regubamento Disciplinar define como transgressão disciplinar
qualquer ofensa aos princIpios da ética e do dever policial-rnilitar, na sua
manifestaçào elementar e simples. E dever policial-rnilitar a obediência a seus
superores. Como se ye, se aqul comparecerem os Coronéis convocados,
não poderão, em nenhurna hipótese, manifestarern-se sobre o assunto
discutido. A tudo ao que foi dito, acresce o fato de que o COdigo Penal Militar
tipifica corno recusa de obediência deixar de obedecer a ordem do superior
sobre assunto ou matéria de serviço, ou relativamente a dever imposto em lei,
regularnento ou instruç.âo, sacrificando o infrator corn pena de detencáo de
urn a dois anos se o fato não constituir crime mais grave.

Pebas razöes expostas, peco o apoio dos nobres pares para a aprovaçâo do
presente requerimento".

Sr. Presidente, em reuniâo anterior, nao por maldade do Deputado
Sebastiäo Navarro Vieira, mas apolado no Regirnento Interno, o seu
requerirnento foi aprovado. Depois de anabisar e buscar as condiçães
necessárias desse comportamento, vimos, por melo desse requerimento,
procurar evitar a convocaçâo do Coma ndante-Geral e do Cornandante do
Estado-Malor, porque não procede e náo se enquadra no regimento anterior
aprovado na Casa.

o Deputado Joâo Leite (Em aparte) - Deputado Paulo Pettersen, estou
acompanhando a justificacâo do seu requerimento, mas somos levados a
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discordar de V. Exa. quando tenta impedir a vinda do Coma ndante-Geral da
Poilcia Militar a Assembléla Legislativa. 0 que foi tratado pelo Governador do
Estado corn o Comando da Poilcia Militar interessa a todo o Estado de Minas
Gerais. Ora, se se trata de assunto ligado a seguranca do Estado de Minas
Gerais, interessa a populacão de Minas Gerais. Se temos aqui na Casa 77
Deputados eleitos pela populacão, é dever da Assernbléia corihecer qual é
essa grave situacao que levou o Governador do Estado a convocar o
Cornando da Policia Militar.

For isso, aprovar esse requerirnento de V. Exa. parece-me uma ornissão da
Assembléia Legislativa. Por onde andarnos, as pessoas nos interpelam
querendo saber o que aconteceu, qual o perigo que o cidadào de Minas
Gerais e seus filhos estão correndo neste momento. E dever dos
responsáveis pela segurança pUblica no Estado de Minas Gerais explicar a
populaçao o que está acontecendo. Respeitando o Deputado Paulo
Pettersen, não podemos de maneira alguma apoiar a sua iniciativa, porque
querernos a presença do Comando da Policia Militar aqui na Assembléia
Legislativa.

Queria dizer que aprendemos muito nesta Assernbléia Legislativa, nesse
tempo que aqui estamos, corn a Consultoria e corn os diversos especialistas
que por aqui passaram para discutir a questâo da seguranca pblica. Algo
ficou gravado: a segurança pUblica tern de estar muito prOxirna do cidadão.
Quando vernos a Policia Mditar totalmente fechada, distante, Ia no Olimpo,
distante do cidadào, distante da discussão que preocupa a sociedade de
Minas Gerais, consideramos que continuaremos corn esses problernas
graves que vivemos.

Vemos, a cada dia, a polIcia se distanciar do cidadâo, do seu trabaiho de
segurança pUblica, dos representantes do povo de Minas Gerais.
Percebernos, pela iniciativa do Deputado Paulo Pettersen, que 0 Comando da
Policia Militar pretende ausentar-se, novarnente, de urn debate corn a
sociedade de Minas Gerais, nao nos deixando conhecer o que queremos
saber. Querernos saber qual é o risco. Qual é o perigo? E obrigaçao dos
responsáveis pela segurança ptblica explicar isso para os cidadãos. Entào,
Deputado, corn todo o respeito, V. Exa. encontrará da nossa parte urna
oposiçâo firme, porque entendemos que a populaçáo de Minas Gerais tern o
direito de conhecer o que Minas está vivendo. Os filhos de Minas Gerais tern
o direito de conhecer que momenta grave é esse que Ievou o Sr. Governador
do Estado a convocar o alto Cornando da Poilcia Militar, que tern de fazer
seguranca pUblica para a cidadão. Por isso, serei urn opositor ferreriho desse
requerirnento de V. Exa., que quer impedir a presença do Comando da Policia
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Militar aqui na Assembléia Legislativa. Querernos ouvir a Comando da Policia
Militar. Muito obrigado pelo aparte.

O Deputado Paulo Pettersen - 0 Deputado Joào Leite discorreu rnuito bern
sobre a situacão, mas equivocou-se. Hoje todo mineiro sabe da situaçäo
grave por que passa a Estado de Minas Gerais, sabe que foi o desgoverno
que houve nesses quatro anos que levou a essa situaçáo entre Minas Gerais
e a Uniäo.

Quanta a situacao deixada pelo Eduardo Azeredo, ate crianca na rua sabe.
Essa queda de braco de Minas Gerais corn a Uniäo é a resultado desse
governo. Esse meu requerimento está fundamentado no Regimento, e é a
Regimento que regula a disciplina da nossa instituicao.

0 Deputado Carlos Pimenta (Ern aparte) - E que quando V. Exa. citou o
Regimento, eu estava querendo dizer apenas... quero citar a nosso
Regimento.

0 Deputado Paulo Pettersen - Mas não é a nosso Regimento, é o regimenta
da PM, conforme estou explicando para o Deputado Joáo Leite.

0 Deputado Newton de Morais (Em aparte) - Deputado Paulo Pettersen, urn
aparte, por gentileza. Convivi corn essas regras internas da Poljcia Militar
durante 18 anos e gostaria de externar a meu apoio ao requerimento do
Deputado Paulo Pettersen, por urna razao muita simples. A instituicäa Policia
Militar ainda goza do privilégia de estar no Olimpo e realmente tern regras
próprias, conforme citado pelo Deputado Paulo Pettersen. E exatamente a
questäo do regimenta interno da instituicão que colocaria seu cornarido em
dificuldades, uma vez que a Governador do Estado é considerado
Cornandante Supremo da PMMG. E irnportante esclarecer que a luta
daqueles que foram eleitos pela farnilia policial rnilitar, corno é a rneu caso e
de outros Deputados, é exatamente no sentido de podermos rnudar essa
legislaçäo interna, para que a pavo mineira possa ter acesso a todos as
canais e a todos as niveis da Pal Icia Militar. E so isso, Deputado. Obrigado.

0 Deputado Ermano Batista (Ern aparte) - Muito obrigado, Deputado Paulo
Pettersen.

E claro que não sou dono da verdade, p0550 ser contestado e ate mesmo
rever rninha forma de pensar, uma vez que sou daqueles que dialogam corn a
disposicão de convencer por ser convencido. Mas entendo que näo procede a
preocupação do ilustre Deputado Paulo Pettersen, camo tambérn do
conspIcuo Deputado Newton de Morais, porque a reuniäo do comando corn 0
Governador não foi sigilasa nern secreta, tanto é que a Sr. Governador fez
questao de dar ampla publicidade a esse encontro.

0 Governador quis criar urn fato politico, e isso precisa ser esciarecido para
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a populacâo, porque Minas ficou em estado de suspense, e o exército
brasileiro, em estado de alerta, em razão das declaraçoes do Sr. Itamar
Franco sobre trincheira, sobre resisténcia, convocarido a poilcia e dando
publicidade. Acho também que, pela forma como aconteceu, nâo passou de
encenação. Eu, particularmente, acho: não passou de pura enceriacâo. 0 que
ele quis foi apenas criar fato politico.

O Sr. Itamar Franco já chegou a conclusáo de que, corno administrador,
não vai ter condicôes de aparecer, porque Minas, ao longo de muitos anos,
teve urn "estoque" de Governadores que veio fazendo e fazendo muito. Por
exemplo, o Sr. Newton Cardoso, no seu tempo, asfaltou muitas estradas; o
Sr. Hélio Garcia asfaltou tanto quanto ele, e Eduardo Azeredo asfaltou a soma
do que os dois juntos fizerarn. Eduardo Azeredo assumiu o Governo de Minas
corn 35% do rneio rural eletrificado. Deixou-o corn 80%. Por muito que o Sr.
Itamar Franco faca, completando todo o trabalho, sO vai fazer 20%. Portanto,
e rnenos da rnetade do que fez Eduardo Azeredo.

Adrninistrativamente, esperamos que ele faca muita coisa e varnos dar todo
o apoio, não apenas torcer, mas também emprestar o nosso apoio a ele. Mas,
rnesmo que eletrifique o resto do Estado, isso vai representar 20%. Entâo
está precisando criar fato politico. Como estava dizendo, acho que essa
reuniâo foi mera encenacão. Isso é o que acha o Deputado Ermano Batista,
rnas o povo de Minas está em estado de suspense. Os jornais falararn que o
exército está em estado de alerta. Entâo e preciso urn esclarecirnento.

Ha pouco tempo, os jornais e os especuladores disserarn que deverIamos
retirar o nosso dinheiro do Banco porque o Presidente da Repüblica iria
confiscá-lo. Fernando Henrique foi a imprensa e disse que podiamos flcar
tranquilos, porque nâo iria ser confiscado o dinheiro de ninguém.

Então, que custe ao Sr. Itamar, pessoalmente ou através do Comando da
Policia, dizer que podemos ficar tranquilos porque ele nâo ira declarar guerra
contra ninguém. Muito obrigado, Deputado.

0 Deputado Carlos Pimenta (Em aparte)* - Perfeitamente. 0 requerirnento
de V. Exa. diz respeito ao Regimento Interno da Policia Militar. Foi isso o que
entendi.

Não sou militar e não tenho conhecirnento sobre o regimento que dirige a
Policia Militar do nosso Estado, mas gostaria de lembrar que ate mesmo os
policiais militares o questionam. 0 fato recente da exclusão de setenta e
poucos soldados dos quadros da policia é urn exemplo. ApOs essas
exclusöes, houve uma contestacão generalizada que culminou corn o
rnovimento e trouxe várias repercussöes, inclusive a eleiçao dos nossos
companheiros Deputados Washington e Newton.
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Entâo, a prirneira contestaçào que faço e quanto a questáo regimental da

policia. A segunda é quanto a contestacäo do nosso Regimento lnterno,
porque é matéria vencida. De acordo corn o art. 284, é matéria afim,
semelhante, e V. Exa. nâo poderia apresentar, infelizrnente, urn requerirnento
para ser apreciado pela Presidéncia e pelos Deputados.

O Deputado Paulo Pettersen (Concluindo) - V. Exa. corneteu mais urn
equIvoco, mas, de qualquer forma, para levar ao conhecimento de V. Exa.,
quando buscamos consolidar a certeza dos fatos, dentro do regimento que
tern tal postura, se vier aqul o Comandante da Poilcia Militar e o Coronel do
Estado-Maior, simplesrnente ira irnperar o silénclo, sern que possarn falar o
que houve, porque näo tern autorizacão para tal. Não é nada de secreto,
como foi colocado. Tambérn faltou o vocabulãrio certo - reservadarnente.

Entâo, para que possarnos saber sobre essa conversa reservada - pois na
visáo do Governador foi preciso essa tornada de iniciativa -, sO o Governador
Itarnar Franco pode trazer isso ao nosso conhecimento. Vejo incapaz o Sr.
Comandante de chegar aqui e fazer urn relato da conversa de seu superior,
sern autorização deste. Ele estâ sujeito a um regimento. Então, é nessa
vertente que vamos delinear, porque, como bern colocou o Deputado Errnano
Batista, so discordo pelo fato de que nào se criou urn fato politico. 0 nosso
Governador tern pulso e autoridade. Näo é urn Governador frouxo. Se, do
contrário, fosse e praticasse o gesto anterior, talvez Minas estivesse muito
mais fadada do que está hoje toda a sociedade mineira, não apenas
apreensiva corn as agressOes do Presidente da RepOblica, mas sirn devido a
urn comportamento de respeito que fez impor pela sua coragem, pela sua
certeza que de suas acOes alcaçariarn e ultrapassariam a necessidade e os
obstáculos que tentararn criar para Minas. Ele, sim, corn hurnildade,
serenidade e seus gestos, foi ouvido rnuito bern. Agora é necessário e
fundamental que o nosso Governo, que é urn cornandante e urn agente da
prosperidade de Minas, tenha hoje as relativas e naturais dificuldades, mas
tenho certeza de que, nurn futuro prOximo, Minas sairá vitoriosa,
independentemente dessas retaliaçOes do Governo Federal. Tenho certeza
disso, e, se partirmos dessa filosofia, haveremos de encontrar Ia na frente o
resultado de tudo isso, que será a resposta para rnuitos que hoje a conhecern
e arnanhâ a teräo corn urn alcance mator.

* - Sem revisao do orador.
0 Sr. Presidente - Vern a Mesa requerirnento do Deputado Alencar da

Silveira Junior, LIder do POT, em que solicita a palavra pelo art. 70, para
tratar de assunto relevante. A Presidência defere o requerirnento e fixa para c
orador o prazo de 10 rninutos.
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o Deputado Alencar da Silveira Jtinior - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

telespectadores da TV Assembléla, par cuja criaçâo fomos respansável, e
hoje ja está marcando pontos no IBOPE, vim falar desta tribuna para mostrar
minha surpresa na reunião desta tarde, quando, na discussão do
requerimento e, logo depois, quando a companheiro Joâo Leite levantava a
questao de ordern, eu pedia a palavra, e V. Exa. perguntava-me o artigo e eu
colocava 165, para testar a eficiência da assessoria da Mesa da Assembléia.
Constatamos uma assessoria que, coma a do 61timo ana, continua atenta.
Poderia eu, Sr. Presidente, quando pedia a art. 165, mostrar que estava
querendo entrar no art. 156 e fazer algumas colocaçöes. Mas a discussão
estava acirrada naquele momenta.

Assim, ocupo esta tribuna, pela prirneira vez - pois é uma nova tribuna -,
para mostrar que, hoje, nesta Casa, acompanhei uma novidade: é nova esta
tribuna, coma foi nova a atitude de V. Exa. quando cassou a palavra aa
Deputado Carlos Pirnenta. Urn Deputado novato perguntou-me se isso é
costume nesta Casa, ao que respondi que não; que não vejo isso; que pela
prirneira vez, nesses quatros anos em que aqul estive, no meu primeiro
mandato, vejo urn Presidente cassar a palavra de urn Deputado, da rnaneira
coma fez V. Exa. Al, sim, coma todos as Deputados e as telespectadores - de
uma televisäo que tive a oportunidade de criar - acompanharam, iniciou-se a
bate-baca, aos gritos, neste Plenário, entre as Deputados, tentando apartear.

Estamos no inicio de uma nova legislatura, e é par isso que venho pedir a
V. Exa. urn pouco rnais de paciência corn nossas companheiros, urn pouco
mais de paciência cam a carninhar desta Casa, para que, coma no mandato
passado, cantinuernos tendo a harrnania que sempre tivemos.

V. Exa. cassando a palavra, primeiro de Carlos Pimenta, depois, de Adelino
de Carvaiho, criou urn mal-estar neste Plenário. Assim, venho fazer urn
pedido, não de urn Deputado para a Presidente, mas de urn amigo: peco a V.
Exa. que tenha rnais paciência neste inlcio, porque, se temos urn nova
Regirnento e urna nova tribuna, temos, nesta Casa, uma nova bancada de
Deputados, que aqul chegam corn enorrne vontade de trabaihar. Veja V. Exa.
que são 17h28rnin; coma dizia ao campanheiro João Leite, ha muito tempo
não tinharnos urna sessão chegando ate esse horário, corn assuntos nobres
e a discussão acirrada deste parlamento. Acho que a calor do parlamento é
esse rnesrno, e é em funcào desse calor que, agora, pedirnos isso a V. Exa.

0 Deputado Adelino de Carvalho (Em aparte) - Nobre colega, Deputado
Alencar da Silveira JUnior, meu contemporâneo na Cãmara Municipal de Bela
Horizonte, lutador em favor das causas dos menos favorecidos, carIssimos
colegas, senti-me humlihado, nesta Casa, pelo parlamentar que ara ocupa a
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Presidéncia, e violado em meu direito, acima de tudo porque usei a artiga
certo, mas negou-me a palavra.

Entendo, Sr. Presidente - e, par favor, olhe para mim, pals estou-me
dirigindo ao senhor -, que a senhor estã perdendo a pulsa desta Casa. Essa
necessidade de afirrnação que a senhar tern, ao impedir a palavra aos
parlamentares desta Casa, rnostra a fraqueza corn que a senhar está
ocupando essa cadeira, hoje. E importante a senhar reviver as tempos da
legislatura passada. Os Presidentes anteriores, quando ocupavarn essa
cadeira, eram, corn as neOfitos, urn tanta quanta pacientes, e, acima de tudo,
não usavarn dessa cadeira para aparecer. Acima de tudo, Sr. Presidente,
nesta Casa precisa-se ter a nobreza de saber falar e de saber ouvir, pais
estarnas em urn parlamento. Muita obrigado.

O Deputado Washington Rodrigues (Em aparte) - Deputado Alencar da
Silveira JUnior, Sr. Presidente, quando a nobre Deputado Paulo Pettersen se
referiu aa regulamento disciplinar da Policia Militar, rnais conhecido coma
Regimento Interno da Poilcia Militar, recordei-me dos tempos que passel par
essa instituição. Coma mernbro da Comissão de Direitas Humanos, quero
deixar registrado nos anais desta Casa, entre cujas competências está a de
tegislar sabre tal regulamento, que este regulamenta continua ferindo o direita
de ir e vir dos policiais militares, continua cerceando a liberdade desses
profissionais e continua rasganda, literalmente falando, a Carta Magna.
lnfelizmente, 11 anos se passaram desde a prornulgacão da Constituicão de
1988. Graças a Deus, ela não foi impasta, fol promulgada. Ate haje, a rnesmo
Regimento Interno da Policia Militar continua em vigor. Srs. Deputados,
gostaria de registrar esse fato e conclamar as pares desta Casa para que,
quando este Deputado apresentar prajetos de lei ou propostas de emenda a
Canstituiçãa Estadual, visando modificar esse regularnento arcaico, obsoleto
e ultrapassado, que fere a prOpria Constituicão Federal, eles sejam
apreciados corn todo a carinho. E somente esse registro que gostaria de
fazer, Deputado, porque as policiais continuam se suicidando dentro dos
quartéis e continuarn sofrendo violências, sem sequer serem observados as
seus direitos humanos. Muito obrigada, Sr. Presidente.

O Deputado Paulo Pettersen (Em aparte) - Deputado Alencar da Silveira
JUnior, permita-me urn aparte, apenas para que eu possa fazer urna
reparação? Gostaria de felicitar todas as parlamentares que vieram aqul hoje
e que expuseram as suas idéias da meihor forma possIvel. Gostaria de dizer,
também, que o Presidente está conduzindo da rnelhor forma que pode as
trabalhos. Temos urn Regimento, e ele tern que cumpri-lo. Talvez alguns
Deputados, par desconhecerem essa matéria, que conhecemos também



7, &-7

0

142
pouco, tenham pensamentos diversos desse Regimento. Como ocorreu corn
o Deputado Carlos Pirnenta, procurarnos avançar além dos limites
regimentais. Entâo, essas reparaçöes o Presidente tern de nos fazer, por
respeitar, automaticamente, o Regimento. Essa é uma prática da Casa. 0
Deputado Carlos Pimenta, eu, o Deputado Alencar da Silveira Junior e outros
mais sabemos que aqui todos participam desses debates mais aquecidos. 0
Deputado Adelino de Carvaiho se expOs muito bern, mas ha os problemas
regirnentais que o Presidente tern de fazer prevalecer, porque, senão, nâo
poderemos prosseguir corn os trabaihos do Poder Legislativo. Apenas
gostaria de esciarecer isso ao nobre Deputado Alencar da Silveira JUnior e
agradecer o aparte, passando a palavra ao Deputado Carlos Pimenta, que
deseja fazer uma rápida intervençâo.

0 Deputado Carlos Pimenta (Em aparte)* Agradeço ao Deputado Alencar
da Silveira JUnior. Sr. Presidente, estamos no inIcio de urna sessâo legislativa
e estarnos vivendo urn momento de muita tensäo, instabilidade poiltica no
Estado e falta de diálogo e de compreensäo. Tenho certeza de que
poderernos chegar a urn consenso. Pediria a palavra ao final da reuriião para
externar o rneu ponto de vista, porque a forma como foram tratados, nâo o
Deputado Carlos Pirnenta, mas a Minoria e a Oposicão nesta Casa, é
antidemocrática, mesmo porque, conforrne estava explicando a prOpria
assessoria da Presidéncia, nâo tive nern mesmo tempo de expor o meu
pensarnento corn relação ao aparte e a questao de ordem, uma vez que
estava citando o Deputado João Leite, para depois chegar ao cerne da
questao que iria levantar. Entretanto, minha palavra foi cassada. De quaiquer
forma, esse episódio pode servir como urn parâmetro ou urn ponto de partida
para expressarmos o nosso pensamento. A interpretação técnica do
Regimento e váiida e verdadeira, mas esta é a Casa da discusso, da
ressonância, da voz do povo. Somos 77 Deputados, e cada urn tern uma
cabeca, urn pensamento, uma representação e uma rnissão, e, serido assirn,
não podemos nunca cortar a paiavra dentro deste Pienário. Em respeito aos
colegas e a consideraçào que tenho por V. Exa., que ja conheço ha tanto
tempo, darei o incidente por encerrado, de minha parte. Apenas espero que
esse fato não venha acoritecer novarnente, pois é muito ruirn ver-se cassar a
palavra de urn Deputado e, pior ainda, a palavra da Oposição, que estava
discutindo legitimamente o nosso Regimento Interno.

o Deputado Alencar da Silveira JUnior - Mas, Deputado José Braga,
Presidente José Braga, amigo José Braga, cornpanheiro de partido, quero
testemunhar para os novos Deputados sobre a seniedade, cornpetência,
cornpanheinisrno e amizade que V. Exa. sempre teve. Quero justificar minha
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fala, sabendo que V. Exa. é urn companheiro que podemos enaltecer, pois,
acima de tudo, V. Exa. é urn companheiro. Portanto, neste inicio de mandato,
gostaria de desejar a V. Exa., como tambérn a esta tribuna nova, aos novos
Deputados e ao novo Regimento, a sabedoria que V. Exa. sempre teve nesta
Casa, alérn de urna boa conduta dos trabaihos e a protecão de Deus. Muito
obrigado.

* - Sem revisão do orador.
Questão de Ordem

0 Deputado Hely TarqüInio - Sr. Presidente, pela ordern. Solicitaria o
encerramento da reuniáo, de piano, por falta de "quorum". As discussöes já
se prolongaram, e, de piano, verifica-se que näo ha "quorum" para
continuarmos, de acordo corn o Regimento Interno.

0 Sr. Presidente - Em atençào aos Deputados inscritos, deterrninaremos a
recomposicâo de "quorum". Corn a paiavra, o Sr. Secretário para proceder a
charnada.

• Sr. Secretario (Deputado Agostinho Silveira) - (-Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam a chamada 22 Deputados. Não h

"quorum" para o prosseguimento dos trabaihos. Esta Presidência gostania de
fazer urn comentanio a respeito das palavras do Deputado Alencar da Silveira
JUnior. NOs, da Presidência, estarnos procurando corresponder a confianca
dos companheiros, que nos elegerarn Vice-Presidente.

Todos os Deputados sabem que, nos trabaihos deste Legislativo, quando
ha turnulto, podem ate acontecer alguns deslizes. Não quero dizer que náo
tenham ocorrido, aqul. Entretanto, sabem os Srs. Deputados que a condução
desses trabaihos foi sempre em consoniãncia corn o Regimento Interno. Esta
Presidência fez sua interpretacäo do Regimento. Houve ate aigurnas
concessöes desta Presidência, em benefIcio do amplo debate entre os
Deputados.

Quanto ao que se pensa a respeito da conduta e da vida desta Presidéncia,
prefiro nao fazer consideracöes, para que minha vida e rninha conduta sejam
avaliadas pela convivéncia de oito anos que tive e pela de mais quatro anos
que devo ten corn os Srs. Deputados.

Encerramento
0 Sr. Presidente - A Presidência encerra a reuniâo, convocando Os

Deputados para a reunião de amanhã, dia 3, as 14 horns, corn a ordem do dia
regimental. Levanta-se a reunião.

ATA DA i a REUNIAO ESPECIAL DA COMISSAO DE TURISMO, INDCJSTRIA
E COMERCIO
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As dez horas do dia vinte e quatro de fevereiro de mil novecentos e noventa
e nove, comparecem na Sala das Comissöes as Deputados Alberto Bejani,
Alencar da Silveira Junior, Elbe Brandâo e Márcio Cunha, membros da
supracitada Comissão. Havendo nUmero regimental, a Presidente 'ad hoc",
Deputado Alberto Bejani, declara aberta a reunião e informa que, em virtude
de se tratar da primeira reunião da Comissäo, não ha ata a ser lida. Informa,
ainda, que a reunião se destina a eleger a Presidente e a Vice-Presidente e a
fixar a dia e a horário das reuniOes ordinárias. A seguir, informa que as
membros presentes, de comum acordo, decidiram adiar a votação para a
Vice-Presidêncja; determina a assessoria que distribua as cédulas de votação
e solicita ao Deputado Márcio Cunha que atue coma escrutinador.
Encaminham a votaçäo as Deputados Alencar da Silveira Junior, Marcia
Cunha e Alberto Bejani, manifestando apoio ao name da Deputada Elbe
Brandão para a Presidência. Apurados as votos, a Deputado Márcio Cunha
anuncia a eleiçâo, par unanimidade, da Deputada Elbe Brandâo. A seguir, a
Presidente declara empossada a referida Deputada, a quern passa a direço
dos trabalhos. Registra-se a presença do Deputado George Hilton. A
Presidente, Deputada Elbe Brandäo, agradece a confiança nela depositada e
apresenta temas a serem tratados pela Comissão, solicitando aos membros
presentes que encaminhem sugestães. Em seguida, sugere sejam marcadas
as reuniöes ordinárias da Cornissão para as terças-feiras, as 15 horas, a que
é aceito par todos. Cumprida a finalidade da reuniâo, a Presidência agradece
a presença dos parlamentares, convoca as membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra Os
trabalhos.

Sala das Comissöes, 2 de marco de 1999.
Elbe Brandâo, Presidente - Alencar da Silveira Junior - Márcio Cunha -

George Hilton.
ATA DA ia REUN!AO ESPECIAL DA COMISSAO DE coNsTllulçAo E

JUSTIA
As nove horas e quarenta e cinco minutas do dia vinte e cinco de fevereiro

de mil novecentos e noventa e nave, comparecem na Sala das Comissöes as
Deputados AntOnio JUlio, Agastinho Silveira, Eduardo Daladier, Ermano
Batista e Paulo Piau, membros da supracitada Comissão. Havendo nUmero
regimental, a Presidente "ad hoc", Deputado Eduardo Daladier, declara aberta
a reunio e informa que nâo ha ata a ser lida, por ser esta a primeira reunião
da Comissão, a qual se destina a eleger a Presidente e a Vice-Presidente e
fixar dia e horário para realizaçâo das reuniOes ordinárias. 0 Presidente
determina a distribuiçâo das cédulas de vatação aos Deputados e convida a
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Deputado Agostinho da Silveira para atuar como escrutinadar. Apurados as
votos, a Presidência proclama eleito Presidente a Deputado Ermano Batista e
Vice-Presidente a Deputado Antonio JUlia, ambos corn cinco vatas.
Prosseguinda, declara empossada coma Presidente a Deputado Ermano
Batista, a quern convida para tomar assenta a mesa e passa a direçâa dos
trabalhos. 0 Deputado Ermana Batista declara empossado coma Vice-
Presidente a Deputado AntOnio JUlio, agradece a confianca nele depositada e
sugere que as reuniOes ordinárias da Comissâa sejam realizadas nas terças-
feiras, as quinze horas. A sugestãa é acatada par todas. Cumprida a
finalidade da reuniãa, a Presidêncua agradece a presenca dos parlamentares,
canvaca as membras da Comissâo para a próxlma reuniãa ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra as trabalhos.

Sala das ComissOes, 2 de marco de 1999.
Ermana Batista, Presidente - Eduardo Daladier - Adelmo Carneiro Leãa -

Agostinho Silveira. 	 -
ATA DA i a REUNIAO ESPECIAL DA COMISSAO DE FISCALIZAcAO

FINANCEIRA E ORçAMENTARIA
As dez horas do dia vinte e cinco de fevereira de mil novecentos e noventa

e nave, comparecem na Sala das ComissOes as Deputados Eduardo
Hermeto, Mauro Lobo, Marcia Cunha, Olinto Godinho, Ragéria Correia e
Rêmolo Aloise, membras da supracitada Comissão. Esta presente tambérn a
Deputada Carlos Pimenta. Havenda nUmero regimental, a Presidente "ad
hoc", Deputada Mauro Lobo, declara aberto as trabaihos e informa que não
h6 ata a ser lida, par ser a primeira reuniäo da Camissãa. A Presidência
informa que a presente reuniãa se destina a se eleger a Presidente e a Vice-
Presidente e de fixar a dia e a horario das reuniOes ardinarias da Camissão.
0 Presidente determina a distribuiçãa das cédutas de votaçãa e convida a
Deputada Rogéria Correia para atuar coma escrutinador. Apurados as vatos,
é eleita, para Presidente, a Deputado Marcia Cunha corn seis vatas. 0
Presidente "ad hoc" d6 passe ao Presidente eleita, que agradece a escolha
do seu name e informa que a eleiçãa e a passe do Vice-Presidente se darâ
na próxima reunião. Passa-se, entãa, a pragramacãa dos trabalhos, e colaca-
se em vatacâo a horaria das reuniOes ardinarias da Comissâa, ficando
decidido que sera as tercas-feiras, as io haras. Logo após, a Deputada
Carlos Pimenta sugere ao Presidente da Comissãa que seja elaborada urn
projeta de acompanhamenta das licitacOes feitas pela Estado, através desta
Comissão. 0 Presidente informa ao Deputado Carlos Pimenta que a reuniâo
se destina as eleiçOes e que durante as reuniOes ordinárias sera apreciada
sua sugestãa. Cumprida a finalidade da reuniãa, a Presidéncia agradece a
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presença dos parlamentares, convoca Os membros da Comissâo para a
próxima reuniào ordiriária, determina a lavratura da ata e encerra as
trabal has.

Sala das Comissôes, 2 de marco de 1999.
Marcia Cunha, Presidente - Rêmolo Aloise - Eduardo Hermeto - Rogerio

Correia - Mauro Lobo - Miguel Martini. 	 -
ATA DA la REUNIAO ESPECIAL DA COMISSAO DE POLITICA

AGROPECUARIA E AGROINDUSTRIAL
As quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e cinco de fevereiro de mu

novecentos e noventa e nave, comparecem na Sala das Comissöes as
Deputados Joäo Batista de Oliveira, Paulo Piau e Dimas Rodrigues, membros
da supracitada Comissâo. Havendo ntimero regimental, a Presidente "ad
hoc", Deputada Dimas Rodrigues, declara aberta a reuniâo e infarma nâo
haver ata a ser lida par ser esta a primeira reuniâo da Camissão. Informa,
ainda, que a reuniâo se destina a eleger a Presidente e a fixar a dia e a
harário das reuniöes ordinárias. A seguir, determina a distribuicáo das
cédulas de votacäo aos Deputados e convida a Deputada Paula Piau para
atuar coma escrutinadar. Apurados as votas, a Presidéncia proclama eleito
Presidente a Deputada Joãa Batista de Oliveira, cam três votas. Em seguida,
declara empossado coma Presidente a referido Deputado, a quem convida
para tomar assenta a mesa e a quem passa a direcão dos trabalhos. 0
Presidente agradece a confiança nele depositada e sugere que as reuniöes
ordinárias sejam realizadas as quartas-feiras, as 10 horas. A sugestáo é
acatada pelos membros presentes. Cumprida a finalidade da reuniào, a
Presidéncia agradece a presença dos parlamentares e canvoca as membros
da Comissão para a reuniäo extraardinária a ser realizada as 15h10min de
hoje, cam a finalidade de se apreciarem requerimentas do Deputado Paula
Piau, em que solicita seja realizada audiência pUblica para debater a criaçaa
da Area Livre de Febre Aftosa, e do Deputada Dimas Rodrigues, em que
solicita seja feita visita ao Projeto Jaiba para discutir a situacâo dos
agricultares da regiâa. Logo após, a Presidente determina a lavratura da ata e
encerra as trabalhas.

Sala das Comissöes, 25 de fevereiro de 1999.
Joáo Batista de Oliveira, Presidente - Dimas Rodrigues - Paula Piau.
ATA DA la REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE DIREITOS

HUMANOS
As quatarze horas e trinta minutas do dia vinte e cinco de fevereiro de mu

novecentas e naventa e nave, comparecem na Sala das Comissöes as
Deputados João Leite, Glycon Terra Pinto, Maria Tereza Lara e Washington
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Rodrigues, membros da supracitada Comissãa. Havendo nümera regimental,
a Presidente, Deputada João Leite , declara aberta a reuniãa e, em virtude da
apravaçãa de requerimenta do Deputada Glycan Terra Pinto, dispensa a
leitura da ata da reuniáo anterior, a qual é dada par aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissäo. 0 Presidente informa que a reuniãa se destina
a discutir assuntos de interesse da Comissãa e procede a leitura da seguinte
correspondência recebida: da Sra. Gisélia Souza Botelho, Presidente da "Aqui
Vale", entidade a servica do Vale do Jequitinhonha, em que denuncia a
situaçâo de indios maxacalis, que estão perambulando, mendiganda e
ingerindo bebida alcoOluca pelas ruas e rodoviária da cidade de Jequitinhanha;
do advogada José Carlos Martins Corrêa, solicitando providéncias cabiveis
cam relacãa aos reclusas que estão acautelados no Pavilhão 7 da
Penutenciária Nelson Hungria e que correm a risca de ser martos pelas presas
camuns. Em seguida, passa-se a fase de discussáa e vatacãa de praposicãa
que dispensa a apreciacãa do Plenário da Assembléia. Sabre a mesa, a
Requerimenta no 2/99, do Deputada Washington Rodrigues, em que solicita
seja consignada macão de pesar pelo falecimento dos soldados Adenilson
Lima da Silva e José Reis de Paula. Submetido avatacão, é apravada a
requerimento. Sabre a mesa, a Requerimenta n o 3/99, do Deputada Antonio
Andrade, em que solicita a intercessãa do Governo de Minas junta ao
Governo do Piaui, pedinda a apuração da chacina que envolveu dais
mineiras, confundidos pela palicia piauiense cam assaltantes de Banco.
Colocado em votaçãa, é aprovada a requerimenta. Ato continua, a
Presidência anuncia a 3a Fase da Ordem do Dia, compreendenda a
discussãa e a vataçãa de praposiçOes da Comissàa. São apreciadas quatra
requerimentos: dos Deputadas Durval Angelo e Maria Tereza Lara em que
solicitam a realização de audiência ptblica da Comissãa no Municipia de
Itabira, para apuraçãa de denUncias de agressOes e torturas praticadas
contra garimpeiros e moradores desse municipia, ocorridas nas dependéncias
da Companhia Vale do Rio Doce (aprovado), do Deputado Luiz Menezes em
que requer sejam apuradas denüncias sabre tarturas e possiveus
assassinatos ocarridos nos garimpas de Itabira (apravada), do Deputada
Washington Rodrigues em que solicita seja realizada audiência ptiblica da
Camissão cam a finalidade de se auvirem as servidares paliciais militares
lotados na 6a Cia. Independente de Vespasiana, bern coma as cidadãos
pertencentes a comunidade local, a respeita das condicOes de trabaiho
oferecidas aos servidares da citada unidade, dos padrOes de seguranca em
que vivem e trabaiham e, especificamente, das causas que têm levada a
acarrências coma as assassinatas dos soldados daquela unidade José Reis
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de Paula e AdenIlson Lima da Silva e outros delitos que tern acontecido
contra poUciais militares na localidade e, ainda, seja convidado a participar
dessa audiência pblica o Cornandante da 60 Cia Independente, Major José
Eduardo da Silva (aprovado); e em que solicita seja realizada reunião da
Comissão corn a finalidade de se discutirern as denUncias divulgadas contra o
Sr. Comandante do 251 BPM, corn sede em Sete Lagoas, relativas a
irregularidades na reforrna do prédio do quartel desse Batalhão (aprovado).
Curnprida a finalidade da reuniâo, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a prOxirna reunião
ordinária, deterrnina a Iavratura da ata e encerra os trabaihos.

Sala das Comissães, 3 de marco de 1999.
João Leite, Presidente - Glycon Terra Pinto - Marcelo Gonçalves - Maria

Tereza Lara - Washington Rodrigues.
ATA DA la REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE POLITICA

AGROPECUARIA E AGROINDUSTRIAL
As quinze horas e dez minutos do dia vinte e cinco de fevereiro de mu

novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissöes os
Deputados Joâo Batista de Oliveira, Paulo Piau e Dimas Rodrigues, membros
da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado José Alves
Viana. Havendo nümero regimental, o Presidente, Deputado Joâo Batista de
Oliveira, declara aberta a reuniâo e, em virtude da aprovaçâo de requerimento
do Deputado Paulo Piau, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual
é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
seguir, informa que a reunião se destina a apreciar proposicöes da Comissão.
Encerrada a 10 Parte da reuniào, o Deputado Paulo Piau encaminha a Mesa
requerimento em que solicita seja realizada audiéncia pUblica da Comissào
para debater a criação da Area Livre de Febre Aftosa. Submetido a votação, é
aprovado o requerimento. A seguir, o Deputado Dimas Rodrigues apresenta
requerirnento solicitando que a Comissào visite o Projeto Jalba para discutir a
situaçao dos agricultores da região. Colocado em votaçâo, é aprovado o
requenmento. Cumprida a finalidade da reuniào, a Presidéncia agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra Os
trabal hos.

Sala das Comissöes, 3 de marco de 1999.
Joäo Batista de Oliveira, Presidente - Dimas Rodrigues - João Paulo.

ATA DA la REUNIAO ESPECIAL DA COMISSAO DE TRANSPORTE,
COMUNICAçA0 E OBRAS PUBLICAS

As quinze horas e trinta minutos do dia vinte e cinco de fevereiro de mil
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novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissöes Os

Deputados Alvaro Antãnio, Arlen Santiago, Dinis Pinheiro e Wanderley Avila,
membros da supracitada Comissão. Havendo nümero regimental, o
Presidente ad hoc", Deputado Alvaro Antonio, declara aberta a reunião e
informa que não ha ata a ser lida, por se tratar da primeira reuniào da
Comissâo, a qual se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e fixar
dia e horário das reuniöes ordinárias. A seguir, o Deputado Alvaro AntOnio
determina a distribuicão das cédulas de votacâo, devidamente rubricadas, e
convida o Deputado Wanderley Avila para atuar como escrutinador.
Recolhidas as cédulas, verifica-se que foram eleitos os Deputados Alvaro
AntOnio e Arlen Santiago, respectivamente, para Presidente e Vice-Presidente
da Comissão, ambos corn quatro votos. Logo apOs, o Deputado Alvaro
AntOnio dá posse ao Vice-Presidente, Arlen Santiago, que agradece a escoiha
de seu nome e em seguida dá posse ao Presidente. 0 Deputado Alvaro
AntOnio agradece a confiança nele depositada e sugere que as reuniOes
ordinárias sejarn realizadas as quartas-feiras, as 15 horas, o que é aceito
pelos membros presentes, sem restricOes. Cumprida a finaiidade da reuniäo,
a Presidéncia agradece a presenca dos parlamentares, convoca os membros
da Comissão para a prOxima reunião ordinária, determina a Iavratura da ata e
encerra os trabaihos.

Sala das ComissOes, 3 de marco de 1999.
Alvaro AntOnio, Presidente - Arlen Santiago - Bilac Pinto - Dinis Pinheiro -

Wanderley Avila.

TRAMITAçAO DE PROPOSIçOES
PROJ ETO DE LEI No 45/99*
Ex-Projeto de Lei n° 1.836/98

DispOe sobre a distribuicâo da Quota Estadual do Salário-Educaçào entre o
Estado e os municIpios.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - A Quota Estadual do Salário-Educaçâo, de que trata o art. 15,

parágrafo 1°, inciso Il, da Lei Federal n° 9.424, de 24 de dezembro de 1996,
será distribulda entre o Estado e os municipios na forma estabelecida nesta
lei.

Art. 21 - A distribuiçao a que se refere o artigo anterior far-se-6
proporcionalmente ao nOrnero de alunos matriculados de 10 a 80 série do
ensino fundamental regular e supletivo nas redes pOblicas estadual e
municipais.

Parágrafo Onico - Os dados das matrIculas serâo os do censo educacional
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anual realizado par Orgãa pUblica federal.

Art. 30 - Para habilitar-se aa recebimenta das parcelas do salária-educaçäa,
o municIpia deverá compravar, junta a Secretaria de Estada da Educaçaa:

- a apravaçãa, pela Canselha Municipal de Educaçãa, par meia de parecer
circunstanciada, de Plana de Aplicaçãa e Relatória Fisica-Financeira relativa
ao ana anterior;

II - a cumprimenta do dispasta no art. 212 da Canstituiçaa Federal;
Ill - a existéncia e regular funcianamenta de piano de carreira e do

Canseiha Municipal de Educaçaa, criadas par el;
IV - a existéncia de piano municipal de educaçäa, de duraça plurianual,

apravada pela Canseiha Municipal de Educaçaa.
§ 1 1 - 0 nàa-cumprimenta das dispasiçoes contidas neste artiga implicará

na suspensãa do repasse dos recursas destinadas aa municipia.
§ 21 - 0 praza para a habilitaçãa prevista neste artiga é ate 31 de marco,

vigarando para a mesmo ana.
Art. 41 - Os recursas da Quota Estadual do Salária-Educaçaa serãa

aplicadas em programas, prajetas e açöes do ensina fundamental, regular e
supletiva, destinanda-se exciusivamente:

I - a canstruçâa, a ampliaçàa, a canservaçâa e a refarma de escalas e a
aquisiçáa e a manutençãa de equipamentas escalares;

II - aa aperfeiçaamenta dos prafissianais do ensina;
III - a aquisiçâa de material didática-escalar para usa dos alunas, dos

prafessares e das escalas;
IV - a levantamentas estatIsticas, estudas e pesquisas visanda a

qualificaçaa e a expansâo do ensina, e
V - a impressãa de material didática-pedagogica.
Art. 50 - As parcelas destinadas aas municipias serãa creditadas mensal e

autamaticamente em cantas especIficas em favor dos municIpias, a medida
que as recursas forem transferidas pela Uniâa.

Art. 6° - Os recursas da Quota Estadual do Salário-Educaçâo previstas para
as municIpias integrarâa as arcamentas municipais.

Parágrafa Unica - As receitas e as despesas referentes aa salário-educaçaa
serâa analisadas no relatOria de balanço anual do Estada e dos municipios,
cam quadras demanstrativas especIficas, indicanda saldas de exercicias
anteriares, ingressas e aplicaçöes, bern coma resultadas finais e suas
praváveis e futuras destinaçoes.

Art. 70 - As dispanibilidades financeiras dos recursas do salário-educaçaa
deveràa ser aplicadas em instituiçâa financeira aficial.

Parágrafa Unico - As receitas obtidas par meia das aplicaçöes financeiras
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serãa destinadas exclusivamente aa ensina fundamental regular e supletiva.

Art. 81 - A utilizaçãa indevida dos recursas do salária-educacâa implicará a
suspensâo dos repasses, sem prejuIza das demais caminaçöes legais.

Paragrafa Unico - Para habilitar-se navamente aa repasse dos recursas do
salária-educacäa a rnunicIpia deverá campravar junta a Secretaria de Estada
da Educação a restituiçäa do valor utilizada indevidamente, atualizado
manetariamente, acrescida dejuras legais.

Art. 91 - Os recursas näa repassadas aas municIpias, par farca do que
dispöem a § 1 1 do art. 30 e a artigo anterior, seräo redistribuIdas conforme a
criteria estabelecida nesta lei.

Art. 10 - A Secretaria de Estada da Educaç.ãa compete:
- divulgar, anualmente, a estimativa dos valores a serem repassadas aas

municipias coma base para a elabaraçãa do arçamento municipal;
II - publicar, bimestralmente, as valores do repasse destinada a cada

municIpia;
III - comunicar aas municIpios inadimplentes e aas respectivas Conseihas

Municipais de Educacäa a cessacãa dos repasses de recursas, quanda for a
casa, e enviar relacao destas a Assembléia Legislativa do Estada para
canhecimenta.

Art. 11 - Na primeira ana de execucâa desta lei as municIpias estarão
dispensadas de camprovar as requisitas referentes aas incisos I, HI e IV do
art. 3°.

Art. 12 - Esta lei entra em vigor a partir de 1° de janeiro de 1998.
Art. 13 - Revagam-se as dispasiçöes em cantrária.
Sala das Reuniöes, 18 de fevereiro de 1999.
Iva José
Justificação: 0 Salária-Educacãa, contribuicäo social prevista no art. 212, §

50, da Canstituicäo Federal, é uma fante adicianal de financiamento do ensina
fundamental püblica.

Do montante de recursos, 1/3 é destinada ao Funda Nacional de
Desenvolvimenta da Educação - FNDE - Quota Federal -, 213, abservada a
arrecadaçãa realizada em cada Estado e no Distrito Federal, sào creditadas
mensal e autamaticamente em favor das Secretarias de Educacão dos
Estadas e do Distrito Federal - Quota Estadual.

A redistribuiçäa da Quota Estadual do Salaria-Educacâo aos municipias tern
sido feita, ao longo dos anos, de forma assistemática e sem critérios
estabelecidos, par meio da celebraçãa de canvênios. E, certamente, corn a
intuito de corrigir tais situaçöes que a Medida ProvisOria n° 1.565, já na 8
edicâo, define que a Quota Estadual do Salário-Educacâo 'será redistribuida
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entre o Estado e os respectivos municIpios, de conformidade corn critérios
estabelecidos em lei estaduai que considerará, entre outros referenciais, o
nUmero de alunos matriculados no ensino fundamental nas respectivas redes
de ensino".

Nesse contexto, o projeto vem suprir a ornissâo do Governo do Estado e
possibiiitar abertura de amplo debate corn a sociedade, a firn de que se possa
construir, de forma democrática e participativa, em face do crescente
'desinvestimento' na area da educacâo, a meihor aiternativa para 0 USO
desses recursos. Assim, a proposta não é definitiva e esperamos receber
sugestães e idéias. A proposta de distribuicão dos recursos do salário-
educacäo entre Estado e municIpios garante uma fonte segura de
financiamento do ensino fundamental mantido pelas administraçöes
municipais e, ao tomar por base a proporção de matrIculas em cada uma das
redes piiblicas de ensino fundamental, assegura eqUidade na distribuição de
recursos. E relevante destacar, sem prejuIzo da fiscalizacão a cargo dos
Orgãos oficiais, a participação da comunidade escolar no controle da
aplicação dos recursos, assegurada por meio dos Conseihos de Educaçâo.
Os municipios que ainda não criaram seus Conseihos, não possuem piano de
carreira nem piano de educação poderâo beneficiar-se do prazo estipulado
neste projeto de lei e habilitar-se ao recebimento dos recursos.

- Publicado, vai o projeto as Comissães de Justica, de Educacao e de
Fiscalizaçäo Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
do Regimento interno.

* - Documento apresentado na 4a Reuniào de Debates, não ocorrendo na
publicacão em 3/3/99, na ata da referida reunião em virtude de problemas
técnicos,

PARECER PARA 0 10 TURNO SOBRE 0 PROJETO DE LEI N o 14/99
Comissão de Constituiçao e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Maria José Haueisen, a proposicão em epIgrafe

institui o Fundo de Fomento a Agricultura Familiar e de Viabiiizacão de
Assentamentos Agrários no Estado de Minas Gerais - FOMENTAR-TERRA -
e dá outras providências.

O projeto fol publicado no "Diário do Legislativo" de 20/2/99 e distribuldo as
Comissöes de Constituicão e Justica, de Politica Agropecuária e de
Fiscalizacão Financeira e Orçamentaria.

Cumpre a esta Comissâo, regimentaimente, examinar os aspectos
relacionados a juridicidade, a constitucionalidade e a legalidade da matéria.

Fundamentaçáo
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A proposicão visa a instituir urn fundo, de natureza contábil, sem

personalidade jurIdica, destinado ao financiamento de capital de giro, a
implantacão ou a ampliaçao de pianos de assentamento e reassentamentos
agrarios e ao fomento de cooperativas de agricultura familiar, denominado
FOMENTAR-TERRA.

Os fundos de natureza contábil, bern como os demais fundos, são
regulados pelo Direito Financeiro.

Nos termos do art. 24, I, da Constituicäo Federal, a competência para
legislar sobre Direito Financeiro cabe, concorrentemente, a União, aos
Estados membros e ao Distrito Federal.

A União, no âmbito dessa competéncia partilhada, incumbe o
estabelecimento de normas gerais, por meio de lei complementar, em face do
disposto nos arts. 163 e 165, § 90, da Carta Magna.

Ate o momento ainda näo se editou lei federal dispondo sobre condicöes
para a instituicão e o funcionamento de fundos de qualquer natureza cujos
preceitos valham tanto para a União quanto para os Estados e o Distrito
Federal. Na falta desse diploma normativo, os Estados tém a faculdade de
iegislar plenamente nessa seara, escudados nos § 3 0 e 40 do art. 24 da Lei
Maior, que rezam, textualmente:

"Art. 24-
§ 30 - inexistindo lei federal sobre normas gerais, Os Estados exercerão a

competência legisiativa plena, para atender a suas peculiaridades.
§ 40 - A superveniència de lei federal sobre normas gerais suspende a

eficacia da lei estadual, no que the for contrario.".
No Estado de Minas Gerais, a Lei Complementar n° 27, de 18/1/93, corn

suas modificacöes posteriores, é que cuida da criacão, extincão e gestão de
fundos.

Essa lei estabetece uma série de requisitos para a constituição regular de
fundos, tais como seus objetivos, beneficiarios, o prazo de sua duração, o
órgâo ou a entidade gestora, o agente financeiro e o grupo coordenador.
Examinado o projeto a luz dessa lei complementar, nele não detectamos
probiema.

0 FOMENTAR-TERRA atende satisfatoriamente a todas as condiçães
estabelecidas na iegislacão prOpria.

Relativamente a iniciativa parlamentar, cabe-nos observar que a criação de
fundos não é de reserva de orgão ou Poder, o que permite aos parlamentares
desta Casa, corn base no disposto no art. 65, "caput", da Constituicão do
Estado, deflagrar o processo legislativo nessa matéria. Apenas parcela do
Direito Financeiro tern reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo. São
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as leis relativas aos pianos plurianuais, as diretrizes orçamentárias e aos
orçarnentos anuais.

Assim sendo, do ponto de vista estritamente juridico, entendernos que o
projeto pode seguir seu curso para exame das demais cornissöes a que foi
distribuldo.

Apresentamos, por firn, a Ernenda no 1, corn o intuito de adequar o disposto
no inciso V do art. 8 0 do projeto a nova estrutura do Executivo para as
questOes relacionadas a reforma agrária no Estado, conforrne o Decreto no
40.283, de 23/2199, que constitui o Grupo Especial de Acesso a Terra - GEAT
- e extingue a Cornissão Operacional de Reforma Agrária - CORA.

Conclusão
Isso posto, conclulmos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n o 14/99 corn a Emenda n o 1, a seguir redigida.
EMENDA NO 1

D&-se ao inciso V do art. 8 0 a seguinte redação:
"Art. 80 - .....

V - cornissâo ou grupo especialrnente criado pelo Poder Executivo para
apoiar as açöes de reforma agrária no Estado;".

Sala das Cornissöes, 2 de rnarço de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Eduardo Daladier -

Adelrno Carneiro Leão.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 23/99

Cornissão de Constituição e Justiça
ReiatOrio

De autoria do Deputado Paulo Piau, o Projeto de Lei no 23/99, que trarnita
ern regime de urgência, aitera dispositivo da Lei no 13.194, de 29/1/99.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 20/2/99 e distribulda
as Comissöes de Constituiçao e Justiça e de Meio Ambiente e Recursos
Naturais.

Em face do disposto no art. 102, Iii, "a", do Regimento Interno, cumpre a
esta Comissão examinar Os aspectos juridico, constitucional e legal da
matéria.

Fundarnentaçao
A referida lei, que cria o Fundo de Recuperação, Proteção e

Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas
Gerais - FHIDRO - e dá outras providéncias, revogou expressamente, em seu
art. 14, as Leis n

o
s 11.399, de 6/1/94, que cria o Fundo de Saneamento

Ambiental das Bacias dos Ribeirães Arrudas e Onca - PROSAM - e dá outras
providéncias, e 11.719, de 28/12/94, que institui o Fundo Estadual de
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Saneamento Básico - FESB.
O projeto de lei em exarne propoe nova redação para a cláusuia revogatOria

da Lei no 13.194, de forma que a revogacão incida expressamente apenas
sobre o art. 5° da Lei no 11.399, determinando, ainda, em seu art. 21 , a
repristinacãO, corn efeito retroativo a partir de 30/1/99, das mencionadas leis
revogadas. Em outras paIavras, o intuito do projeto é o restabelecimento do
PROSAM e do FESB.

O PROSAM e 0 FESB são fundos contábeis, sem personalidade juridica,
regulados pelo direito financeiro. Nessa matéria, o Estado membro possui
competência legislativa concorrentemente corn a União e o Distrito Federal,
conforme estabelece o art. 24, I, da Constituição da Repüblica.

A prOpria Constituição Federal, ao dispor sobre financas püblicas, no
Capitulo ii do Titulo VI, estabelece a obrigatoriedade da ediçäo de lei
especifica para a instituição de fundos de qualquer natureza. Essa regra é
repetida no texto da Carta Estadual, conforme seu art. 167, IX:

"Art. 167 - São vedados:

IX - a instituição de fundos de quaiquer natureza, sem prévia autorizacao
iegislativa".

Ao cuidar do processo legislativo, a Carta mineira, na esteira da orientacao
imprimida pela Constituição Federal, adota o principio da iniciativa
concorrente, que é a facuidade conferida a mais de urn Poder e também aos
cidadãos para deflagrarem o processo legislativo corn relacão a todas as
matérias que não se encontram reservadas.

Entre estas, situa-se o direito financeiro. Não em sua totaiidade, uma vez
que as leis relativas ao piano piurianual, as diretrizes orçamentárias e ao
orçarnento anual são de iniciativa privativa do Poder Executivo, conforme
estabelece o art. 66, iii, "g" a "i', da Constituicão do Estado. Assim, os fundos
contábeis podern ser criados, alterados ou suprimidos por iniciativa de órgãos
ou rnembros desta Casa.

Relativprnente a repristinacão, ou seja, a restauração de lei revogada por
meio de'outra lei, a Lei de lntrodução ao Codigo Civil Brasiieiro trata dessa
hipótese no § 30 do art. 21:

"Art. 20 - ...................
§ 30 - Salvo disposicão em contrário, a lei revogada não se restaura por ter

a lei revogadora perdido a vigéncia".
Embora esse artigo se refira a restauracão de lei revogada quando a lei

revogadora perde a vigéncia, a norma abrange qualquer dispositivo da lei que
tenha revogado outra lei. Assim, a restauracão de lei revogada sO 6 possivel
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quando determinada expressamente por outra lei, a exemplo do que
estabelece 0 projeto.

Note-se, ainda, que a Lei n° 13.194 originou-se de projeto de iniciativa do
mesmo membro desta Casa que subscreve a proposiço em exame.

Dessa forma, nào encontramos ôbice de natureza juridica a tramitaçâo da
matéria nesta Casa.

Conclusào
Em face do exposto, concluimos pela juridicidade, constitucionaUdade e

legalidade do Projeto de Lei n o 23/99.
Sala das Comissöes, 2 de marco de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Eduardo Daladier, relator - Adelmo Carneiro

Leâo - Agostinho Silveira.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 5 DE MARCO DE 1999

ATAS

ATA DA 6a REUNIAO ORDINARIA, EM 3/3/99
Presidência dos Deputados Anderson Adauto e Dilzon Melo

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: 1a Fase (Expediente): Ata -
23 Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposiçöes: Projetos de Lei
n°s 71 e 72/99 - Requerimentos n°s 32 a 36/99 - Requerimentos dos
Deputados Eduardo Hermeto, Rogério Correia, Newton Morals e Washington
Rodrigues - Comunicacöes: Comunicaçoes dos Deputados Mauri Torres e
Alencar da Silveira Jjnior - lnterrupção e reabertura dos trabaihos ordinários -
Encerramento - Ordem do Dia.

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

Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leäo - Agostinho Patrüs - Agostinho
Silveira - Ailton Vilela - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Junior -
Alvaro AntOnio - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - AntOnio Andrade - Antonio
Carlos Andrada - AntOnio Genaro - Antonio JUlio - Antonio Roberto - Arlen
Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - César de Mesquita -
Chico Rafael - Christiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues -
Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Edson Rezende - Eduardo Brandâo - Eduardo
Daladier - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Elmo Braz -
Ermano Batista - Fábio Avelar - George Hilton - Glycon Terra Pinto - Hely
TarqUInio - Irani Barbosa - Ivo José - João Batista de Oliveira - João Leite -
Joâo Paulo - João Pinto Ribeiro - 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 - Miguel Martini - Newton de Morals
- Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Rogério
Correia - Ronaldo Canabrava - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira -
Wanderley Avila - Washington Rodrigues.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - As 14hl4min, a lista de

comparecimento registra a existência de nUmero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a protecäo de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos Os
nossos trabalhos. Corn a pa!avra, o Sr. 2 0-Secretário, para proceder a leitura
da ata da reunião anterior.
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ia Parte

1  Fase (Expediente)
Ata

- 0 Deputado Gil Pereira, 2 0-Secret6rio, procede a leitura da ata da reunião
anterior, que é aprovada sem restricöes.

2a Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposiçoes

o Sr. Presidente - Não havendo correspondéncia a ser lida, a Mesa passa a
receber proposiçães.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas a Mesa as seguintes proposiçöes:
PROJETO DE LEI N O 71/99

Autoriza o Poder Executivo a doar a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE - de Visconde do Rio Branco o imOvel que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar a Associaçâo de Pais e

Amigos dos Excepcionais - APAE - de Visconde do Rio Branco imóvel
constituldo do lote n o 15 da quadra 21, corn area de 561 ,60m2 (quinhentos e
sessenta e urn virgula sessenta metros quadrados), matriculado sob o no
22.831, a fis. 137 do Iivro 3-Z, no Cartório de Registro de lmôveis da Comarca
de Visconde do Rio Branco.

Paragrafo ünico - 0 imOvel descrito neste artigo destina-se a construcao de
urna quadra poliesportiva.

Art. 20 - 0 imôvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se,
findo o prazo de trés anos contados da lavratura da escritura püblica de
doação, não Ihe tiver sido dada a destinação prevista no artigo anterior.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° - Revogam-se as disposicöes em contrário.
Sala das Reuniães, de de 1999.
Bené Guedes
Justificação: A APAE de Visconde do Rio Branco pleitela a doacão de

terreno que já vern sendo utilizado como area de recreação por seus alunos,
para nele construir urna quadra poliesportiva.

Para que a Associação possa construir a quadra, faz-se necessário que o
imável seja transferido ao seu patrimônio. E também de nosso conhecimento
que, efetivada a transação, a entidade receberá importante doacão de
recursos, o que viabilizará a realizacão da obra.

Por se tratar de iniciativa de elevado alcance social, espero contar corn o
apoio dos nobres pares nesta Casa para que esta proposicão seja aprovada,
já que isso possibilitará a continuacão do projeto idealizado pela entidade,
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que possui magnIfica atuação assistencial, sendo, por isso mesmo, de grande
importãncia para o povo mirieiro.

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

PROJ ETO DE LEI N o 72/99
Define as radios comunitárias como beneficiárias de programas de incentivo

a cultura no Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Acrescente-se o seguinte inciso XIII ao art. 8° da Lei no 12.733, de

30 de dezembro de 1997:
"Art. 8 0 - ......................................
XIII - serviços de radiodifusão comunitária.".
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 0 - Revogam-se as disposicöes em contrário.
Sala das Reuniães, de marco de 1999.
Maria José Haueisen
Justificacão: Este projeto de lei tern o objetivo de incluir as radios

comunitárias como destinatárias da Lei no 12.733, de 1997, que institui
incentivos fiscais aos contribuintes do ICMS que apoiarem financeiramente
projetos culturais.

A referida lei foi aprovada em dezembro de 1997, quando as radios
comunitárias ainda funcionavam na clandestinidade.

Corn o advento da Lei Federal no 9.612, de 1998, as radios comunitárias
passaram a operar de formajegular, não havendo motivos que justifiquem
sua não-inclusâo na lei estadual de incentivo a cultura.

Por nao possuIrem fins comercais, as referidas radios destinam
praticamente toda a sua prograrnacão a eventos de natureza cultural, o que
justifica serem beneficiárias de toda acão do poder püblico na area cultural.

Nossa proposta está de acordo corn os princIpios constitucionais relativos a
cultura, inscritos nos seguintes artigos da Constituição Federal:

"Art. 215 - 0 Estado garantirá a todos o pleno exercicio dos direitos
culturais e acesso as fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a
valorizacão e a difusão das manifestacães culturais.";

"Art. 216- ..................................
§ 30 - a lei estabelecerá incentivos para a producão e o conhecimento de

bens de valor cultural".
Da mesma forma, o constituinte mineiro fez constar em nossa Carta Magna

varios dispositivos que procuram resguardar e apoiar atividades culturais no
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Estado, quais sejam:

"Art. 10 - Compete ao Estado:

IV - difundir a seguridade social, a educacão, a cultura, o desporto, a ciência
e a tecnologia;";

"Art. 207 - 0 Poder Püblico garante a todos o pleno exercicio dos direitos
culturais, para o que incentivará e difundirá as rnanifestaçoes culturais da
comu nidade mineira, mediante, sobretudo:

V - adoçao de incentivos fiscais que estimulem as ernpresas privadas a
investirern na produção cultural e artistica do Estado e na preservação do seu
patrirnOnio histOrico, artistico e cultural;

VII - estIrnulo as atividades de caráter cultural e artIstico, notadamente as
de cunho regional e as foiclOricas".

Quanto a iniciativa, observamos não haver vIcios que possarn macular
nossa proposta, pois o tema proposto nào se encontra entre aqueles
enumerados no art. 66, III, da Constituiçao do Estado.

Por tratar de matéria oportuna, que trará apenas beneficios para o povo
mineiro, esperamos contar corn o apoio dos demais Deputados a aprovação
deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto as ComissOes de Justica, de Transporte e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
do Regirnento Interno.

REQU ERI M ENTOS
NO 32199, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja formulado

apelo ao Governador do Estado corn vistas ao asfaltamento de 10km da
rodovia que liga o Municipio de Jacutinga ao rnuniclpio paulista de Espirito
Santo do Pinhal.

No 33/99, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando se consigne nos
anais da Casa voto de congratulaçOes corn o Secretário de Transportes e
Obras Püblicas e o Diretor-Geral do DER-MG pelas obras de recuperação da
ponte que liga o Municlpio de Born Repouso a Rodovia Fernão Dias. (-
Distribuldos a Comissão de Transporte.)

N O 34/99, do Deputado Marcelo Gonçalves, solicitando se consigne nos
anais da Casa voto de congratulaçaes corn o povo e as autoridades de Pedra
do Indaiá pelo transcurso do 36° aniversário de ernancipaçâo do rnuniclpio.

NO 35/99, do Deputado Alencar da Silveira Junior, solicitando se consigne
nos anais da Casa voto de congratulaçoes corn o povo e as autoridades de
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Ouro Fino pelo transcurso do 250 0 aniversário de emancipação do municiplo.
(- Distribuldos a Comissâo de Assuntos Municipais.)

N O 36/99, do Deputado Hely TarquInio, solicitando se oficie ao Secretário da
Fazenda corn vistas a obtencão de informaçöes sobre pagamentos realizados
pelo Governo do Estado a Uniâo de fevereiro a dezembro de 1998, referentes
ao Contrato 004/98/STN/COAFI.

Do Deputado Eduardo Hermeto, so!icitando seja realizado forum técnico
para discutir a organização e o funcionamento do regime de previdência
social dos servidores pOblicos do Estado, tendo em consideracão a Ernenda
Constitucional no 20, de 15/12/98, e a Lei Federal n° 9.717, de 27/11/98. (-
Distribuldos a Mesa da Assembléia.)

Do Deputado Rogerio Correia, solicitando a realizaçáo, pela Casa, de um
fOrum técnico sobre reforma tributária. (- A Mesa da Assembléia.)

Do Deputado Newton de Morais, solicitando a mudanca de seu nome
parlamentar para Cabo Morals. (- A Mesa da Assembléla.)

Do Deputado Washington Rodrigues, solicitando a rnudanca de seu nome
parlarnentar para Sargento Rodrigues. (- A Mesa da Assembléia.)

ComunicaçOes
- São também encaminhadas a Mesa comunicacOes dos Deputados Mauri

Torres e Alencar da Silveira Junior.
lnterrupção dos Trabalhos Ordinários

o Sr. Presidente - A Presidência, nos terrnos do § 1° do art. 22 do
Regimento Interno, interrompe os trabathos ordinários para receber a Dra.
Misabel Derzi, Procuradora-Geral do Estado, a requerimento dos Deputados
Márcio Cunha, Joäo Paulo e José Milton, aprovado em Plenário, para prestar
i nformacOes sobre a atual situa(;ão financeira do Estadb e as medidas legais
adotadas pelo Governo.

- A ata desta parte da reunião será publicada em outra edicão.
Reabertura dos Trabaihos Ordinários

o Sr. Presidente (Deputado Dilzon Melo) - Estâo reabertos os
trabaihos ordinários.

Encerramento
o Sr. Presidente - A Presidéncia verifica, de pIano, a inexistência de

"quorum" para a continuacão dos trabaihos e encerra a reunião, convocando
os Deputados para a especial de amanhã, dia 4, as 9 horas, nos termos do
edital de convocaçäo, bern como para a ordinária da mesma data, as 14
horas, corn a ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião.

ATA DA i a REUNIAO ESPECIAL DA COMISSAO DE EDUCAçAO,
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CULTURA, CIENCIA E TECNOLOGIA

As nave horas e trinta minutos do dia vinte e quatro de fevereiro de mu
navecentos e noventa e nave, comparecem na Sala das Comissöes as
Deputados Sebastião Costa, Antãnio Carlos Andrada, Dalmo Ribeiro Silva e
José Milton, membros da supracitada Comissão. Havendo nUmero
regimental, a Presidente "ad hoc", Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara
aberta a reunäo e, em virtude de ser a primeira reuniáo da Comissäo, informa
que não ha ata a ser lida. A seguir, a Presidência esciarece que a reuniào se
destina a eleger o Presidente e a Vice-Presidente, e a fixar dia e horário das
reuniöes ordinárias. 0 Presidente determina a assessoria que distribua as
cédulas de votaçâo e solicita ao Deputado Sebastião Costa que atue coma
escrutinador. Verificadas as cédulas de votação, a Deputado Sebastiao Costa
anuncia a sua eleiçao, par unanimidade, para Presidente da Cornissão e do
Deputado Antonio Carlos Andrada para Vice-Presidente. A seguir a
Presidente "ad hoc" declara empossado a Deputado Sebastiâo Costa a quem
passa a direçâo dos trabalhos. Registra-se a presenca do Deputado José
Milton. 0 Presidente, Deputado Sebastiâo Costa, agradece a confiança nele
depositada, declara empossado a Deputado Antonio Carlos Andrada coma
Vice-Presidente e sugere aos presentes, sendo aceita par todos, a fixacao
das reuniöes ordinárias da Comissâo, nas quartas-feiras, as 9h3Omin.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a presença dos
parlamentares, convoca as membros da Comissâo para a prOxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra as trabaihos.

Sala das Comissöes, 4 de marco de 1999.
Sebastiâo Costa, Presidente - Antãnio Carlos Andrada - José Milton - Dalmo

Ribeiro Silva.
AlA DA 1  REUNIAO ESPECIAL DA COMISSAO DE MEIO AMBIENTE E

RECURSOS NATURAlS
As quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e quatro de fevereiro de mil

navecentos e noventa e nave, corn parecem na Sala das Corn issöes as
Deputados Adelino de Carvalho, Fábio Avelar, Maria José Haueisen e Newton
de Morais, membros da supracitada Comissão. Havendo nimero regimental,
a Presidente "ad hoc", Deputada Maria José Haueisen, declara aberta a
reuniào e informa que nâo ha ata a ser lida, par se tratar da primeira reunião
desta Comissão, e que a reuniãa se destina a eleger a Presidente e a fixar a
dia e a horário das reuniöes ordinárias. A seguir, determina a distribuiçâo das
cédulas de votação, devidamente rubricadas, e convida a Deputado Adelino
de Carvaiho para atuar coma escrutiriador. Apurados as votas, é eleito
Presidente a Deputado Newton de Morais, cam quatra votas. A Deputada
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Maria José Haueisen empossa a referida Deputado, que agradece a escoiha
de seu name. Fazem usa da palavra, cada urn par sua vez, as Deputados
Fábio Avelar, Maria José Haueisen e Adelino de Carvaiho, que saüdam a
Presidente e ressaltam a importância dos trabalhas desta Comissâo para a
preservaçäa do meio ambiente. Em seguida, tendo havido consenso entre as
membras da Comissão, a Presidência anuncia que as reuniöes ordinárias
realizar-se-ão as quartas-feiras, as 15 horas. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca as
membros da Cornissào para a 2a Reunião Especial, a realizar-se amanhã, dia
25/2/99, as 10h30min, na Sala das Comissöes, cam a finalidade de se eleger
o Vice-Presidente; determina a lavratura da ata e encerra as trabalhos.

Sala das Camissöes, 3 de marco de 1999.
Newton de Morais, Presidente - Adelina de Carvalho - Fabia Avelar - Maria

José Haueisen.
ATA DA i a REUNIAO ESPECIAL DA COMISSAO DO TRABALHO, DA

PREVIDENCIA E DA AçAo SOCIAL
As quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e quatro de fevereiro de mil

novecentos e noventa e nave, comparecem na Sala das Comissöes as
Deputados Christiano Canêdo, Ivo José e Luiz Menezes, membros da
supracitada Comissào. Havendo nUmera regimental, a Presidente "ad hoc",
Deputado Luiz Menezes, declara aberta a reuniâo e informa que nâo ha ata a
ser lida par ser esta a primeira reunião da Comissäo, destinada a eleger a
Presidente e a Vice-Presidente e a fixar dia e horário das reuniöes. A seguir,
determina a distribuiçào das cédulas de votaçãa e designa para atuar coma
escrutinador a Deputado Christiana Canêdo. Recolhidas as cédulas e
apuradas as votos, é eleito para Presidente a Deputado Ivo José, corn trés
vatos. Em seguida, a Deputado Luiz Menezes empossa a Presidente eleito,
Deputado Ivo José, a quem passa a direcãa dos trabaihas. Assumindo a
Presidéncia, a Deputado Ivo José agradece a canfianca nele depositada e
sugere que as reuniöes da Comissâo sejam realizadas as quartas-feiras, as
15h3Omin, proposta que é acatada pelos demais membras presentes.
Cumprida a finalidade da reuniâo, a Presidéncia agradece a presenca dos
parlamentares, convoca as rnembros da Comissao para a próxima reunião, a
realizar-se no dia 25/2/99, as 15 haras, corn a finalidade de se eleger a Vice-
Presidente, determina a lavratura da ata e encerra as trabalhos.

Sala das Comissães, 3 de marco de 1999.
Ivo José, Presidente - Luiz Menezes - Christiana Canêdo - Amilcar Martins -

Ronaldo Canabrava.
ATA DA 1a REUNIAO ESPECIAL DA COMISSAO DE REDAçAO
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As nove horas e trinta minutos do dia vinte e cinco de fevereiro de mu

novecentos e noventa e nove, corn parecem na Sala das Corn issöes os
Deputados Elmo Braz, Marco Regis e Maria Olivia, membros da supracitada
Comissâo. Havendo nümero regimental, a Presidente "ad hoc", Deputada
Maria Olivia, declara abertos os trabalhos e inforrna que a reuniâo se destina
a eleger o Presidente e a estabelecer o dia e o horário das reuniOes
ordinárias da Cornissâo. A Presidência determina a distribuição das cédulas
de votaçäo e convida o Deputado Marco Regis para atuar corno escrutinador.
Apurados os votos, e eleito para Presidente, o Deputado Elmo Braz, corn trés
votos. A Presidente "ad hoc", dá posse ao Presidente eleito, Deputado Elmo
Braz, que agradece a escolha de seu nome e informa que a eleição e a posse
do Vice-Presidente se dará na próxima reuniâo especial. Passa-se, então, a
programação dos trabalhos, e, corn a concordância de todos os membros,
fica decidido que a Comissâo se reunirá ordinariarnente todas as quintas-
feiras, as 9h3Ornin. Curnprida a finalidade da reuniâo, a Presidéncia agradece
a presença dos parlamentares, determina a Iavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissöes, 4 de marco de 1999.
Elmo Braz, Presidente - Djalma Diniz - Marco Regis.

ATA DA ia REUNIAO ESPECIAL DA COMISSAO DE SAUDE.
As nove horas e trinta minutos do dia vinte e cinco de fevereiro de mil

novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Cornissöes os
Deputados Edson Rezende, Adelmo Carneiro Leão e César de Mesquita,
mernbros da supracitada Cornissâo. Havendo nürnero regimental, o
Presidente "ad hoc", Deputado César de Mesquita, declara aberta a reuniâo e
informa que não ha ata a ser lida, por se tratar da prirneira reuniäo desta
Cornissão. A presidéncia informa que a reuniâo se destina a eleger o
Presidente e a fixar o dia e o horário das reuniöes ordinárias. A seguir, o
Deputado César de Mesquita determina a distribuiçao das cédulas de
votação, devidamente rubricadas, e convida o Deputado Adelmo Carneiro
Leào para atuar como escrutinador. Recolhidas as cédulas, verifica-se que foi
eleito para Presidente o Deputado Edson Rezende, corn trés votos. 0
Presidente "ad hoc", Deputado César de Mesquita, dá posse ao Deputado
Edson Rezende que agradece a escolha de seu norne e sugere que as
reuniöes ordinárias sejarn realizadas as quintas-feiras, as 9h3Omin, o que é
aceito pelo rnernbros presentes, sem restriçaes. Cumprida a finalidade da
reuniâo, a Presidéncia agradece a presença dos parlamentares, convoca Os
membros da Comissão para a 2a Reunião Especial, dia 213199, as 15 horas,
corn a finalidade de se eleger o Vice-Presidente, e, na oportunidade, convoca
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também, uma reunião extraordinária para a mesma data, as 15hl5min, corn a
finalidade de se discutir assuntos atinentes a Cornissão, determina a lavratura
da ata e encerra Os trabalhos.

Sala das Comissães, 4 de marco de 1999.
Edson Rezende, Presidente - Carlos Pimenta - Adelmo Carneiro Leäo -

César de Mesquita - Christiano Canédo.
ATA DA l a REUNIAO ESPECIAL DA COMISSAO DE ADMINISTRAçAO

PUBLICA
As quinze horas e dez minutos do dia vinte e cinco de fevereiro de mu

novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Cornissães os
Deputados Jorge Eduardo de Oliveira, Antãnio Genaro, Arlen Santiago, Chico
Rafael e José Alves Viana, rnembros da supracitada cornissão. Havendo
nUrnero regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado Jorge Eduardo de
Oliveira, declara aberta a reuniào e inforrna que não ha ata a ser lida, por se
tratar da 1' reunião desta Cornissào. A Presidéncia esclarece que a presente
reunião tern por objetivo eleger o seu Presidente. A seguir, o Presidente
determina a distribuição das cédulas de votacão e convida o Deputado Chico
Rafael para atuar como escrutinador. Feita a contagern das cédulas de
votaçao, verifica-se que foi eleito para Presidente o Deputado Jorge Eduardo
de Oliveira, corn cinco votos. Continuando na direçâo dos trabalhos, o
Deputado Jorge Eduardo de Oliveira proclarna o resultado da votacâo e
agradece a confiança nele depositada ao ser eleito, e, na oportunidade,
determina a lavratura da ata da reuniáo e encerra os trabalhos.

Sala das Comissöes, 4 de marco de 1999.
Sebastiào Navarro Vieira, Presidente - José Alves Viana - Chico Rafael -

Márcio Cunha.
ATA DA ia REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE MEIO AMBIENTE E

RECURSOS NATURAlS
As quinze horas do dia trés de marco de mil novecentos e noventa e nove,

comparecern na Sala das Comissöes os Deputados Newton de Morais,
Adelino de Carvalho, Fábio Avelar e Maria José Haueisen, membros da
supracitada Cornissão. Havendo nimero regimental, o Presidente, Deputado
Newton de Morals, declara aberta a reuniäo e, em virtude da aprovacäo de
requerimento do Deputado Adelino de Carvalho, dispensa a leitura da ata da
reuniâo anterior, a qual é dada por aprovada e e subscrita pelos membros
presentes. A seguir, o Presidente informa que a reuniâo se destina a discutir
assuntos de interesse da Comissäo e faz pronunciamento em que destaca
que o meio arnbiente saudavel e direito constitucional assegurado a todos.
Ato continuo, passa-se a fase de discussão e votaçao de proposiçöes da
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Comissão. Sâo apreciados requerimentos da Deputada Maria José Haueisen,
em que solicita sejam realizadas audiéncias pUblicas, desta Comissâo, nos
Municipios de Mariana e Teófilo Otãni, para debater a necessidade e a forma
de criação de brigadas municipais de incêndio, proposta pelo Projeto de Lei no
16/99; e do Deputado Adelino de Carvalho, em que requer seja realizada
visita a cidade de Araxá, para verificar "in loco' os danos ambientais que a
provável instalaçao de uma fábrica de ácido suIfirico, naquela localidade,
provocaria. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
reuniao extraordinária, amanhã, as 14h3Omin, para apreciar o parecer sobre o
Projeto de Lei n° 23/99, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissöes, 4 de marco de 1999.
Newton de Morais, Presidente - Maria José Haueisen - Fábio Avelar -

AntOnio Roberto.
AlA DA 2a REUNIAO ESPECIAL DA COMISSAO DE SALJDE

As nove horas e quinze minutos do dia quatro de marco de mil novecentos
e noventa e nove, comparecem na Sala das ComissOes os Deputados Edson
Rezende, Carlos Pimenta, Adelmo Carneiro Leâo, César Mesquita e
Christiano CanOdo, membros da supracitada Comissâo. Havendo nümero
regimental, o Presidente, Deputado Edson Rezende, declara aberta a reunião
e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Carlos Pimenta,
dispensa a leitura da ata da reuniâo anterior, a qua] é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A seguir, informa que a
reuniào se destina a eleger o Vice-Presidente da Cornissão. ApOs, o
Presidente determina a distribuiçâo das cédulas de votacão, devidamente
rubricadas, e convida o Deputado Carlos Pimenta para atuar como
escrutinador. Recolhidas as cédulas, verifica-se que foi eleito Vice-Presidente
o Deputado Carlos Pimenta, com cinco votos. 0 Deputado Edson Rezende dá
posse ao Deputado Carlos Pimenta, que agradece a escoiha de seu nome.
Cumprida a finalidade da reuniäo, a Presidéncia agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissäo para a práxirna reuniâo
extraordinária, cujo edital ja foi publicado, determina a lavratura da ata e
encerra os trabaihos.

Sala das ComissOes, 4 de marco de 1999.
Edson Rezende, Presidente - Carlos Pimenta - Christiano Canédo - César

de Mesquita - Adelmo Carneiro Leão.

TRAMITAçA0 DE PROPOSIçOEs
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 23/99
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Cornissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais

Relatório
O Projeto de Lei n° 23/99, do Deputado Paulo Piau, altera dispositivo da Lei

n° 13.194, de 29/1/1999.
Após publicacão, a matéria foi distribuida, nos termos do art. 188, c/c o art.

102, do Regimento Interno, as ComissOes de Constituicâo e Justiça e de Meio
Ambiente e Recursos Naturais para receber parecer. A Cornissão de
ConstituicãO e Justica conclulu pela juridicidade, pela constitucionalidade e
pela legalidade do projeto.

Cumpre-nos, agora, opinar sobre o assunto, quanto a seu mérito.
Fundarnentacão

O objetivo especifico do projeto de lei em exame é restabelecer o Fundo de
Sanearnento Ambiental das Bacias dos RibeirOes Arrudas e Onca - PROSAM
- e o Fundo Estadual de Saneamento - FESB -' extintos pela Lei n o 13.194, de
1999, que cria o Fundo de Recuperacão, Protecão e Desenvolvimento
Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais - FHIDRO -
e dá outras providências.

O PROSAM, criado pela Lei n o 11 .399, de 6/1/94, tern como principal fonte
de financiarnento os recursos provenientes do Contrato de Empréstimo no
3554-BR, firmado entre o Estado e o Banco Internacional de Reconstrucâo e
Desenvolvimento - BIRD -, em fevereiro de 1993, para desenvolver o
PROSAM na Regiao Metropolitana de Belo Horizonte. Como o PROSAM não
tinha caráter rotativo, os retornos dos financiamentos, conforme o disposto no
art. 5 0 da lei que o criou, deveriam ser incorporados, em sua totalidade, ao
Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano - FUNDEURB. A Lei n° 13.194,
de 1999, em seu art. 10, modificou essa situaçäo, determinando que 90%
desses recursos permanecessem no FUNDEURB e que 10% fossem
incorporados ao FHIDRO.

O projeto mantém a revogação apenas desse art. 5 0, restabelecendo,
assim, o PROSAM, uma vez que persistem contratos e convênios em
andamento corn financiamento desse Fundo.

Corn relaçâo ao FESB, propOe-se restaurá-lo integralmente, uma vez que a
Lei no 12.990, de 1998, que autoriza o Poder Executivo a aumentar e
integralizar o capital social da COPASA-MG, determinou que os recursos
desse Fundo seriam incorporados ao capital da citada empresa, além de
estabelecer que parcela desses recursos fosse destinada a outros fundos e
programas, como por exemplo a Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural -
FUNDERUR.

Dessa forma, a revogaçào da Lei n o 11.719, de 1994, e a conseqüente
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extinço do FESB poderiam trazer ernbaraços a realizaçao dos contratos e 	 BELO HORIZONTE, SABADO 6 DE MARCO DE 1999
dos convênios firmados corn recursos desse Fundo entre a COPASA-MG e
diversos municipios. 	 ATAS

Fercebe-se, assim, que a restauração do PROSAM e do FESB e rnedida
oportuna e conveniente ao interesse püblico.

Conclusâo
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n o 23/99 na

forma proposta.
Sala das Cornissães, 4 de marco de 1999.
Newton de Morais, Presidente - Antonio Roberto, relator - Fábio Avelar -

Maria José Haueisen.

coMuNlcAçOEs DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
C0MuNICAç0ES

- 0 Sr. Presidente despachou, em 3/3/99, as seguintes comunicaçães:
Do Deputado Mauri Torres, dando ciência a Casa do falecimento da Sra.

Maria Araüjo Perdigâo, ocorrido em 23/2/99, no Distrito de Vargem Linda,
localizado no MunicIpio de Sâo Domingos do Prata. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Alencar da Silveira Junior, dando ciéncia a Casa do
falecimento do Sr. Armando Alves dos Santos, ocorrido em Andradas. (-
Ciente. Oficie-se.)

ATA DA 7a REUNIAO ORDINARIA, EM 4/3/99
Presidéncia dos Deputados Anderson Adauto, José Braga e Gil Pereira

Sumário: Comparecimento - Abertura - 11 Parte: 1 1 Fase (Expediente): Ata -
Correspondência: OfIcios - 21 Fase (Grande Expediente): Apresentacâo de
ProposiçOes: Proposta de Emenda a Constituicão no 6/99 - Projeto de
Resoluçâo n o 73/99 - Projetos de Lei n

os 74 a 80/99 - Requerimentos n
o
s 37 a

43/99 - Requerimentos dos Deputados Eduardo Brandâo (2), Ermano Batista
(3), AmbrOsio Pinto (2), Paulo Piau, Hely Tarqüinio e Sebastiäo Navarro Vieira
e outros - ComunicaçOes: ComunicacOes das Comissöes do Trabaiho, de
Poiltica Agropecuária, de Transporte, de Direitos Humanos e de SaUde e dos
Deputados Marcelo Gonçalves, Agostinho Silveira e Marco Regis - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados Joâo Batista de Oliveira, José Alves
Viana, George Hilton e Hely TarqüInio; questão de ordem; discursos dos
Deputados Hely Tarquinio, Márcio Cunha e AntOnio Carlos Andrada; questão
de ordem - 21 Parte (Ordem do Dia): 1a Fase: Abertura de lnscricOes -
Decisão da Presidência - Designação de ComissOes: Comissäo Parlamentar
de lnquerito da Carteira de Habilitaçâo; Comissão Especial para Emitir
Parecer sobre a Indicação dos Titulares das Seguintes Entidades: Instituto
Mineiro de Gestão das Aguas - IGAM -, Instituto Estadual de Florestas - IEF -,
Fundacao Estadual do Meio Ambiente - FEAM -; Comissáo Especial para
Emitir Parecer sobre a Indicaçâo dos Titulares das Seguintes Entidades:
Fundacão Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG -, Fundaçâo
Ezequiel Dias - FUNED -, Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia
do Estado de Minas Gerais - HEMOMINAS -: ComissOes Espectais (5) para
Emitir Parecer sobre as Propostas de Emenda a Constituiçâo n°s 1 a 5/99 -
Leitura de ComunicaçOes - Despacho de Requerimentos: Requerimento do
Deputado Sebastiäo Navarro Vieira e outros; questäo de ordem -
Requerimentos dos Deputados AmbrOsio Pinto (2) e Ermano Batista (3);
deferimento - Votaçâo de Requerimentos: Renovaçào da votaçâo do
requerimento do Deputado Edson Rezende; requerimento do Deputado
Edson Rezende; deferimento; questOes de ordem - Requerimentos dos
Deputados Paulo Piau e Eduardo Brandäo (2); aprovacão - Requerimento do
Deputado Hely Tarqüinio; requerimento do Deputado Hely Tarqüinio;
deferimento - Requerimento do Deputado Antonio Andrade; deferirnento;
discurso do Deputado Antonio Andrade - Requerimento do Deputado Rogerio
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Correia; deferimento; discurso do Deputado Rogérlo Correia - 2a Fase:
Inexisténcia de matéria a ser apreciada - Requerimento do Deputado
Agostinho Silveira; deferimento; discurso do Deputado Washington Rodrigues
- Requerimento do Deputado Alencar da Silveira JtThior; deferimento; discurso
do Deputado Bené Guedes - Requerimento do Deputado Paulo Pettersen;
deferirnento; discurso do Deputado Márcio Cunha; questäo de ordem;
chamada para recomposição de "quorum"; inexisténcia de nCimero regimental
para a posseguimento dos trabalhos - Encerramento.

Comparecimento
- Corn parecem Os Deputados:
Anderson Adauto - José Braga - Durval Angelo - Dilzon Melo - Gil Pereira -

Adelino de Car-vaiho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho PatrUs - Agostinho
Silveira - AIlton Vilela - Alencar da Silveira JUnior - Alvaro Antãnio - Ambrosia
Pinto - Amilcar Martins - Antonio Andrade - AntOnio Carlos Andrada - AntOnio
JUlio - Antonio Roberto - Arlen Santiago - Bené Guedes - Carlos Pimenta -
César de Mesquita - Chico Rafael - Christiano Canédo - Dalmo Ribeiro Silva -
Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Edson Rezende - Eduardo
Brandão - Eduardo Daladier - Elaine Matozinhos - Elmo Braz - Ermano Batista
- Fábio Avelar - George Hilton - Glycon Terra Pinto - Hely TarqüInio - Irani
Barbosa - Ivo José - Joâo Batista de Oliveira - Joâo Leite - Joào Paulo - Joáo
Pinto Ribeiro - José Alves Viana - José Henrique - José Milton - Luiz
Fernando - Luiz Menezes - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio
Kangussu - Marco Regis - Maria José Haueisen - Maria Tereza Lara - Mauri
Torres - Mauro Lobo - Newton de Morais - Olinto Godiriho - Paulo Pettersen -
Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Ronaldo Canabrava -
Sebastiâo Costa - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Avila - Washington
Rodrigues.

Abertura
o Sr. Presidente (Deputado José Braga) - As 14hl5min, a lista de

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

1  Parte
i 8 Fase (Expediente)

Ata
- 0 Deputado Gil Pereira, 2 0- Secretário, procede a leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restriçOes.
Correspondência
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- 0 Deputado George Hilton, 1 0-Secret6rio, lé a seguinte correspondência:

OFICIOS
Do Sr. Ivair Augusta Alves dos Santos, Diretor do Departamento dos

Direitos Hurnanos da Secretaria dos Direitos Humanos, do Ministério da
Justiça, solicitando dados referentes as CornissOes de Justica e de Direitos
Humanos desta Assembléia, para atualizacão do banco de dados desse
Departamento.

Do Sr. Paulo César de Souza, Presidente da Associacão Nacional dos
Servidores da Previdência Social - ANASPS -' encaminhando cOpia da
Proposta de Nova Estrutura para a INSS e atertando esta Casa quanta aos
prejuIzos a que a Estado estará sujeito, se levada a efeito as mudancas
propastas no documento. (- A Comissäo do Trabalho.)

2a Fase (Grande Expediente)
Apresentacâo de ProposicOes

o Sr. Presidente (Deputada Anderson Adauto) - A Mesa passa a receber
proposicOes e a conceder a palavra aos oradores inscritos para a Grande
Expediente.

- Nesta oportunidade, são encarninhadas a Mesa as seguintes proposiçOes:
PROPOSTA DE EMENDA A C0NSTITLHçA0 N O 6/99

Dá nova redacão ao inciso Ill e acrescenta parágrafo ao art. 184 da
Constituicão do Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprava:
Art. 1 1 - 0 inciso Ill do art. 184 da Constituição do Estado passa a vigorar

corn a seguinte redação:
"Art. 184- ...................
Ill - não tiverern sido aplicados, no ano, pelo menos vinte e cinco por centa

da receita resultante de impastos, compreendida a proveniente de
transferências, na manutenção e no desenvolvirnento do ensina, sendo
permitida a compensacão da diferenca no exercIcio seguinte; au".

Art. 20 - 0 art. 184 da Constituicão do Estado fica acrescido do seguinte §
2°, transformando-se a parágrafo Unico em § 1°:

"Art. 184- ..................
§ 21 - 0 não-cumprimento pelo MunicIpia do dispasto no inciso Ill deste

artigo implicará a compensaçOo autamática da diferença apurada no exercIcia
seguinte.".

Art. 30 - Esta emenda a Constituição entra em vigor na data de sua
publicacão.

Sala das ReuniOes, de fevereiro de 1999.
Wanderley Avila - Alvaro AntOnio - José Alves Viana - Ermana Batista -
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Mauro Lobo - Hely TarquInio - Agostinho Silveira - Bilac Pinto - Elbe Brandào -
Aliton Vilela - Carlos Pimenta - Sebastião Navarro Vieira - Amilcar Martins -
Fábio Avetar - Agostinho Patris - Sebastiáo Costa - Mauri Torres - Maria
Olivia - Antonio Carlos Andrada - Bené Guedes - Márcio Kangussu - Dalmo
Ribeiro Silva - Alencar da Silveira JUnior - Marcelo Gonçalves - Luiz Fernando
- Ambrósio Pinto - César de Mesquita - Miguel Martini.

Justificação: A Constituiçao Estadual, repetindo o que está previsto na
Constituiçao Federal, irnpae que o municIpio aplique na manutençao e no
desenvolvimento do ensino o minimo de 25% da receita, incluidas as
transferências, e, em seu art. 184, preve, como urna das situaçOes que
reclamam a intervenção no municipio, o descumprimento dessa regra.

Ha casos, no entanto, em que, evidentemente, o municIpio nâo pode aplicar
esse percentual, ou no e necessária essa apIicaço. Nessas circunstâricias,
nada mais razoável que obrigar a cornpensação da diferença nào aplicada no
exercicio seguinte. Alias, a Lei Federal n° 7.348, de 24/9/85, bern como a
lnstruçào n o 2/91 (art. 7, II), ja prevëem a possibilidade da compensaçäo da
não-aplicaçào na manutençào e no desenvolvimento do ensino, e é
necessário que a prOpria Constituição do Estado estabeleça essa
possibilidade como regra a ser respeitada pelos ôrgãos da adrninistraçào
estadual. Näo se permitindo a compensação, o municIpio continuará
inadimplente, o que não interessa a nenhurna administração. Ademais, se o
näo-cumprimento da aplicação prevista implica intervençâo, ha de se
entender que a intervenção teria por objetivo exatarnente a compensaçâo do
que nao foi aplicado. Corn a redaçao que ora se apresenta, modificativa do
inciso Ill do art. 184 da Constituiçao Estadual, em sua parte final, cremos que
se estará racionalizando a administraço municipal.

Esta proposta de ernenda tramitou e foi arquivada ao final da Ultima
legislatura e está sendo reapresentada, em razão de sua relevància.

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

PROJETO DE RESOLUçA0 N O 73/99
Altera dispositivos da Resoluçâo n o 5.176, de 6 de novembro de 1997.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 10 - 0 art. 75 da Resolução n° 5.176, de 6 de novembro de 1997, fica

acrescido do seguinte parágrafo Unico, e o art. 77 da mesma resoluçào passa
a ter a seguinte redação:

"Art. 75 .- .............................
Parágrafo Unico - lntegrarào a Mesa da Assembléia dois membros do Poder

Legislativo para exercicio das funcoes de suplente, nos terrnos de
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regulamento.".

"Art. 77 - 0 maridato para membro da Mesa da Assembléla e suplente,
vedada a reconducão para o mesmo cargo em eleiçäo verificada na mesma
legislatura, é de dois anos e termina corn a posse dos sucessores.".

Art. 20 - Esta resoluçäo entra em vigor na data de sua publicacâo.
Art. 31 - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala de ReuniOes da Mesa da Assembléia, 3 de marco de 1999.
Mesa da Assembléia
Justificaçäo: A medida proposta objetiva garantir a seqüência dos trabalhos

da Mesa da Assembléia quando da ausência de qualquer de seus membros,
motivada pelo desempenho de atividades inerentes ao exercicio do mandato
ou de representacäo do Poder.

- Publicado, vai o projeto a Mesa da Assembléia para parecer, nos termos
do art. 194, c/c o art. 79, VIII, "a", do Regimento Interno.

PROJ ETO DE LEI N O 74/99
Reserva percentual de vagas da UNIMONTES para Os estudantes que

concluIrem o 21 grau nas escolas estaduais da região Norte de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica a UNIMONTES obrigada a reservar quinze por cento das

vagas dos cursos superiores para os estudantes que concluirem o 2 1 grau
nas escolas da rede pUblica da regiào Norte de Minas.

Parágrafo Unico - Para os efeitos do "caput" deste artigo, consideram-se
escolas da rede pUblica da regiäo Norte de Minas as que se encontram sob a
jurisdicão da 22 Superintendéncia Regional de Ensino de Montes Claros, da
30' Superintendência Regional de Ensino de Pirapora e da 17
Superintendência Regional de Ensino de Januária.

Art. 2° - Esta lei alcança apenas o estudante que, imediatamente ao concluir
o 21 grau, prestar o concurso vestibular concorrendo as vagas do ano
subseqüente.

Art. 31 - 0 disposto no "caput" do art. 1 0 não exime o estudante da
classificaçào no concurso vestibular nem das demais exigéncias legais para 0
ingresso no curso superior.

Art. 40 - A comprovaçäo de que o estudante concluiu o 2 1 grau em escola da
rede pUblica, conforme disposto nesta lei, dar-se-á por rneio do histOrico
escolar.

Art. 50 - 0 edital do concurso vestibular da UNIMONTES deverá especificar,
em separado, o nUmero de vagas destinadas aos estudantes amparados por
esta lei.

Art. 60 - Se as vagas destinadas aos beneficiários desta lei não forem
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preenchidas serão elas ocupadas pelos demais candidatos, obedecida a
ordem de classificaçâo.

Art. 70 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 80 - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das Reuniöes, 2 de marco de 1999.
Dimas Rodrigues
Justificação: Esta proposição tern como objetivo corrigir a desigualdade

regional que coloca os estudantes das escolas estaduais do Node de Minas
em situacão de desvantagem em relação aos estudantes das cidades de
grande porte de Minas Gerais e dos dernais Estados.

Ao concorrerem corn estudantes que tiveram o privilégio de estudar em
escolas particulares renomadas, além daqueles que frequentaram cursos
preparatórios, os estudantes norte-mineiros tern suas chances de aprovacâo
no vestibular da UNIMONTES extremamente reduzidas. Corn isso, o
estudante norte-rnineiro, caso queira ingressar na vida académica, tern que
se deslocar para escolas rnais distantes, muitas vezes em outros Estados,
longe dos familiares e arcando corn enormes despesas, ora corn
mensalidades elevadas, ora corn a manutenção prôpria, sacrificando
sobrernaneira o orçamento familiar e diminuindo as possibilidades de muitos,
que acabam por interrom per os estudos.

A UNIMONTES, corn sede na cidade de Montes Claros, sem urn critério de
aproveitamento das potencialidades regionais deixa de cumprir a irnportante
funcâo social de oferecer oportunidades para aqueles que se encontram em
situaçâo de desvantagem e que, certarnente, buscam formação para atuar na
própria regiào. Assirn, esta proposiçâo visa a corrigir essa distorçao.

Não ha que se falar em desobediência ao princIpio da autonomia
universitária, pois certamente haverá maior sintonia na obediência ao referido
princIpio na medida em que desigualdades regionais estiverern sendo
combatidas. Não se pode admitir que o ensino universitário objetive a
exclusão, corno vern ocorrendo no Node de Minas.

Urn sem-nümero de estudantes norte-mineiros estão espalhados pelo
Brasil, cursando faculdade nas cidades do interior de São Paulo, Rio de
Janeiro ou em outras regiöes do Estado de Minas Gerais. Impossibilitados de
concorrer em pé de igualdade, corn os estudantes que disputam as reduzidas
vagas da UNIMONTES, obrigam-se a deixar de lado os familiares e, na
rnaioria das vezes, abandonar os estudos.

Convérn ressaltar que levantarnentos realizados nos permitem afirrnar que
cerca de 70% dos candidatos aprovados no vestibular da UNIMONTES, a
cada ano, cursaram o 2 0 grau em escola particular, sendo que, dos
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aprovados, cerca de 50% teriam passado por cursos preparatórios. Não ha
diividas de que, sendo assim, o estudante da escola püblica tern suas
chances reduzidas ao concluir o 2 1 grau, enfrentando o vestibular já sern
expectativa de aprovação.

A proposta, então, é de que o estudante, tao logo termine o 2 0 grau na
escola piblica, possa optar por concorrer corn alguérn que se encontra nas
mesmas condicöes, razão porque a pretensão é de se reservar 15% das
vagas anuais para esses estudantes. E, ressalte-se, a regra so vale para o
ano subseqüente a conclusão do 2 0 grau, abrindo-se a oportunidade, a cada
ano, para novos candidatos.

Cremos que a medida ora proposta não se trata de urn privilégio do
estudante da escola püblica norte-mineira, mas sim de urn ato de justiça para
corn aqueles que enfrentam desafios na expectativa de alcançar uma
profissão e acabam excluldos dessa oportunidade, selecionados pela
dificuldade provocada por urna concorréncia desleal.

Pelas razOes expostas, conto corn o parecer favorável dos nobres pares a
aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justica e de Educacao para
parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N O 75/99
Acrescenta inciso ao art. 82 e dá nova redacao ao art. 85 da Lei n o 9.444,

de 25 de novembro de 1987.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - 0 art. 82 da Lei n° 9.444, de 25 de novembro de 1987, fica

acrescentado o seguinte inciso V:
"Ad. 82- ...............................................
V - comunicação a autoridade superior, por escrito e em tempo hábil, da

verificacao de cumprirnento, pelo contratado, dos encargos de que trata o art.
85.".

Ad. 20 - 0 art. 85 da Lei n° 9.444, de 25 de novembro de 1987, passa a
vigorar corn a seguinte redaçao:

"Ad. 85 - 0 contratado é responsável pelos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e cornerciais decorrentes da execução do contrato.

§ 1 0 - A inadimpléncia do contratado relativa a encargos trabaihistas, fiscais
e cornerciais não transfere para a administracão a responsabilidade por seu
pagamento e não pode onerar o objeto do contrato nem restringir a
regularizacão e o uso das obras e das edificaçöes, nern mesmo perante 0
registro de imóveis.

§ 21 - A administracão responde solidariamente corn o contratado pelos
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encargos previdenciários resultantes da execução do contrato, nos termos do
art. 31 da Lei Federal n° 8212, de 24 de julho de 1998 - Lei Orgânica da
Seguridade Social.

§ 30 - Os órgàos da admiriistração ptblica direta ou indireta condicionarão
os pagamentos das faturas do contrato a comprovação, por parte do
contratado, da quitacão mensal das obrigaçoes trabalhistas, sociais e
previdenciárias.

§ 40 - A administraçao püblica poderá exigir seguro para garantia de
pessoas e bens, devendo essa exigência constar no edital de licitacao ou no
convite.".

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4 0 - Revogam-se as disposiçaes em contrário.
Sala das Reuniöes, 3 de marco de 1999.
Rogerio Correia
Justificacao: Em conseqüência do processo de terceirização, são

constantes as reclamaçães (principalmente trabalhistas) de pessoas que
tiveram seus direitos violados por parte de empresas contratadas pelo poder
püblico. Nesses casos, os Orgãos pUblicos contratantes acabam por ser
condenados a quitar as despesas decorrentes de tais direitos, em razão do
entendimento jurisprudencial ja consolidado de serem eles beneficiários da
prestaçao dos servicos.

Essa situação vem favorecendo empresas que, agindo de maneira dolosa
ao Estado, depois de vencerem Iicitaçães, durante a execucão do contrato,
não efetuam o pagamento de obrigaçoes trabalhistas, previdenciárias e
outras, terminando por onerar os cofres pUbticos, que têm de arcar com as
despesas, apOs decisao judicial.

Entendemos que a medida que ora propomos seja a mais ajustada, ou seja,
o prestador de serviço so receberá o que the é devido por parte da
administraçao püblica estadual se comprovar previamente que quitou os
encargos oriundos do contrato.

Pelo exposto, solicito o apoio dos demais Deputados para a aprovação
deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto as ComissOes de Justica, de Administração
Ptiblica e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c
o art. 102, do Regimento Interno.

PROJ ETO DE LEI N O 76/99
Isenta o cidadão comprovadamente desempregado do pagamento de taxa

de inscriçào em concursos promovidos pelos Orgãos pOblicos do Estado de
Minas Gerais.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica isento do pagamento de taxa de inscricáo em concursos

pOblicos no Estado de Minas Gerais o cidadâo comprovadamente
desempregado.

Parágrafo Onico - A comprovação de desemprego deve ser feita pelo
candidato no ato da inscrição, com a apresentação da Carteira de Trabalho e
Previdência Social ou documento similar.

Art. 2 0 - No texto do edital do concurso deve constar a informacão sobre a
isenção da taxa, assim como a documentação exigida para a comprovação
do desemprego.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 40 - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das ReuniOes, de marco de 1999.
Wanderley Avila
Justificação: E sabido que os Orgãos pOblicos cobram taxa de inscriçao em

concursos para cobrir os custos gerados por eles. Evita-se, com isso, onerar
os cofres do Estado. No entanto, é preciso ressaltar que muitas pessoas não
tém condiçöes financeiras para se inscrever nesses concursos, porque estão
desempregadas.

Corn o crescente agravamento da economia, a crise ganha proporcOes
assustadoras, e sua pior conseqüëncia é a demissão cada vez maior de
trabaihadores. Estes, após initiI peregrinação por empresas privadas em
busca de novo emprego, procuram no setor pOblico a colocaçäo que lhes
possibilite voltar a uma vida digna.

O concurso pOblico é urn processo seletivo que, felizmente, vem se
rnoralizando gracas a dispositivos legais. Qualquer pessoa pode participar
desse processo, e cabe ao Estado, por sua vez, oferecer ao desernpregado
condiçOes de concorrer aos cargos oferecidos, isentando-o da taxa de
inscricão.

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

PROJ ETO DE LEI N O 77/99
Reserva quatro por cento das poltronas dos ônibus intermunicipais e

nterestaduais as pessoas obesas e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Ficam reservados quatro por cento das poltronas dos ônibus

interrnunicipais e interestaduais as pessoas obesas.
Parágrafo Unico - Esta lei aplica-se as empresas de transporte coletivo
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sedadas no Estado de Minas Gerais.

Art. 2 0 - As poltronas deverâo ter suas medidas duplicadas.
Art. 3° - As empresas terão o prazo de noventa dias, a partir da

regulamentaçao desta lei, para fazer as adequaçoes necessárias.
Art. 4 0 - Fica a cargo do Departamento de Estradas de Rodagem - DER-

MG - a regulamentaçao, fiscaIizaço e aplicacâo de multas e o
estabelecimento de preços para as passagens especiais.

Parágrafo Unico - 0 DER-MG regutamentará esta lei no prazo de sessenta
dias, a contar da sua publicaçao.

Art. 5 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçâo.
Art. 61 - Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Reuniöes, de marco de 1999.
Wanderley Avila
Justificaçâo: TranqUilidade, segurança e conforto sáo requisitos

indispensáveis a uma boa viagem. Os obesos, entretanto, raramente
conseguem viajar nessas condiçaes, porque as poltronas dos ônibus não
foram feitas para aqueles cujo peso está acirna do normal.

Corn este projeto de lei, estarnos tentando evitar que essas pessoas
passern por situaçoes constrangedoras, certos de que os obesos nâo se
importarão de pagar urn preço especial para viajar cOrnoda e
confortavelmente.

Se a rnedida implica em onus para as ernpresas, o investirnento terá, em
médio e longo prazo, dois grandes retornos: o ressarcimento dos custos e a
gratidâo das pessoas corn problernas de obesidade, por estarern sendo
tratadas corn o respeito que todo ser humano merece.

- Publicado, vai o projeto as Comissães de Justiça e de Transporte para
parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regirnento Interno.

PROJ ETO DE LEI N O 78/99
Lirnita o valor da multa de mora decorrente do inadimplernento da obrigação

do pagarnento pelo serviço de abastecimento de água e coleta de esgoto da
Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA-MG.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - 0 valor da multa de rnora decorrente do inadimplemento da

obrigaçáo de pagamento, aplicada pela Cornpanhia de Saneamento de Minas
Gerais - COPASA-MG - aos usuários do serviço de abastecimento de água e
coleta de esgoto, nâo poderá ser superior a dois por cento do valor da fatura.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogarn-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniöes, 4 de marco de 1999.
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Marcelo Gonçalves
Justificaçào: A Constituição da Repüblica de 1988 reconheceu o

consurnidor como sujeito de direito, digno de tutela especial, conforme
dispãem os arts. 5 1, XXXII, e 170, V, consagrando, assirn, a obrigação do
Estado de protege-b. Ao instituir urn teto para as multas, o Estado de Minas
Gerais estará cumprindo sua obrigação constitucional de prornover a defesa
do consumidor.

No que concerne especificamente as multas, a estipulação de vabores
excessivamente elevados na hipótese de inadimplernento da obrigacäo
constitui, geralmente, abuso nas relacães de consurno. Por essas razöes,
tendo em vista a realidade econôrnica do Pals, é pertinente o limite máximo
de 2% para as multas aplicadas aos usuários dos serviços de água e esgoto,
equiparando-as, assim, ao percentual cobrado pela CEMIG e pela TELEMIG.

Pelas razães apresentadas, confiamos no apoio dos nobres pares para a
aprovacao deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto as Cornissöes de Justica, de Defesa do
Consumidor e de Fiscalizacâo Financeira para parecer, nos termos do art.
188, c/co art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NO 79/99
Declara de utilidade pUblica a Federaçâo dos Aposentados e Pensionistas

de Minas Gerais, corn sede no Municlpio de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade piiblica a Federaçâo dos Aposentados e

Pensionistas de Minas Gerais, corn sede no Municipio de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçäo.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniöes, 3 de marco de 1999.
Ivo José
Justificação: A Federacao dos Aposentados e Pensionistas de Minas

Gerais, também conhecida pela sigla FAP-MG, fundada em 21/9/85, é uma
entidade civil sem fins lucrativos que tern como objetivo primordial representar
os aposentados e pensionistas perante órgãos das administracoes direta e
indireta, especialmente junto a Previdência Social, lutando pela implantacao e
pela execução de poilticas pUblicas de protecao aos aposentados, aos
pensionistas e aos idosos, a fim de proporcionar-Ihes condicaes de vida corn
dignidade, bem-estar, integraçào social e respeito a cidadania.

Diante disso, julgarnos mais que procedente que esta Casa acoiha a justa
reivindicação da entidade, outorgando-Ihe o tItulo de utilidade püblica.

- Publicado, val o projeto as Comissães de Justica, para exame preliminar,
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e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regimento Interno.

PROJ ETO DE LEI NO 80/99
Declara de utilidade piblica a entidade Alvo da Mocidade - Associaçäo

Brasileira de Orientação Cristã para a Juventude, corn sede no MunicIpio de
Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pUblica a entidade Alvo da Mocidade -

Associacão Brasileira de Orientaçao Cristà para a Juventude, corn sede no
Municlpio de Belo Horizonte.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniöes, 3 de marco de 1999.
Miguel Martini
Justificação: A entidade filantrOpica Alvo da Mocidade - Associacão

Brasileira de Orientação Cristã para a Juventude apresenta o evangeiho as
pessoas que ainda não o conhecem, encorajando-as a cultivar uma vida
social sadia e uma vida espiritual ativa e constante.

Além disso, a entidade deserivolve programas socioeducativos destinados
aos adolescentes. Para alcançar esse objetivo, institui prêmios e bolsas de
estudo que estimulem a producão intelectual, contando, para tanto, corn o
apoio das famIlias e da cornunidade em geral.

Em face do mérito desta iniciativa, conto corn o apoio dos nobres pares
nesta Casa para a sua aprovação.

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

REQUERIMENTOS
N O 37/99, do Deputado Antonio Carlos Andrada e outros, solicitando seja

formulado apelo ao Ministro das ComunicacOes para que mantenha
entendimento corn o titular do Ministério da Previdência Social corn vistas a
não-extincão da Superintendéncia Estadual do INSS em Minas Gerais. (- A
Comissão do trabalho.)

NO 38/99, do Deputado João Batista de Oliveira, solicitando seja forrnulado
apelo ao Presidente do Banco do Nordeste do Brasil, corn vistas a que essa
instituição venha a instalar uma agencia no MunicIpio de Diarnantina.

N o 39/99, do Deputado João Batista de Oliveira, solicitando seja formulado
apelo ao Ministro da Fazenda, corn vistas a que se instale uma agenda do
Banco do Nordeste do Brasil, no Municlpio de Diamantina (- Distribuidos a
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Cornissão de Turismo.)

N O 40/99, do Deputado João Batista de Oliveira, solicitando seja formulado
apelo ao Presidente da RepUblica corn vistas a instalação de uma agência do
Banco do Nordeste do Brasil -BNB - no Municipio de Diamantina. (- A
Cornissão de Turisrno.)

NO 41/99, da Deputada Elaine Matozinhos, solicitando se consigne nos
anais da Casa voto de congratulacOes corn o Sr. Antonio Salim Issa por sua
posse corno Diretor-Geral do Hospital JUlia Kubitschek. (- A Comissão de
SaUde.)

N O 42/99, da Comissão de Direitos Hurnanos, solicitando seja encaminhado
oflcio ao Presidente da FEAM pedindo inforrnaçOes sobre a retirada do lixo
tôxico do patio da Usina Santa Maria, no Municlpio de São Gonçalo do Pará.

NO 43/99, do Deputado Errnano Batista, solicitando seja pedido a Secretaria
de Administração que informe se as pessoas que menciona fazern parte do
Quadro Perrnanente do Estado. (- Distribuidos a Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados a Mesa requerimentos dos Deputados
Eduardo Brandão (2), Ermano Batista (3), Ambrôsio Pinto (2), Paulo Piau,
Hely TarqUmnio e Sebastião Navarro Vieira e outros.

CornunicaçOes
- São também encaminhadas a Mesa comunicacOes das ComissOes do

Trabalho, de Politica Agropecuária, de Transporte, de Direitos Hurnanos e de
SaUde e dos Deputados Marcelo Gonçalves, Agostinho Silveira e Marco
Regis.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado João Batista de Oliveira.
O Deputado João Batista de Oliveira - Meu caro Presidente, colega de

bancada Deputado José Braga, meus amigos Deputados, minha cara
Deputada Maria Tereza Lara, meus cumprirnentos a todos.

Diamantina comemora sábado, 6 de marco, o 161 1 aniversário de sua
elevação categoria de cidade. 0 aniversário da cidade é mais urn rnotivo
para que se ressalte, na Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, a
sua importância na história do Estado; se evoque a epopéia da extração do
diamante e se exalte o singular patrimônio cultural e arquitetônico que as
geraçOes de diamantinenses legaram ao Estado e ao Pals.

Não ha corno falar em Diamantina sem se lembrar do seu patrimOnio
arquitetOnico, onde se destacarn os prédios do mercado e do foro e as Igrejas
de São Francisco de Assis, de Nosso Senhor do Bonfim, de Nossa Senhora
das Mercês, de Nossa Senhora do Carrno, de Nosso Senhor do Amparo e de
Nossa Senhora do Rosário - antiga capela dos escravos, a primeira da
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cidade, construida em 1728.

Não se pode também esquecer a casa de Chica da Silva, a ex-escrava cujo
legendário romance corn o nobre João Fernandes, Contratador de diamantes
da Coroa portuguesa, chegou ate nossos dias; nem a casa do inconfidente
Pe. Rolim nem os outros prédios tombados pelo Instituto do Patrimônio
HistOnco e Artistico Nacional, exemplos da riqueza e do refino que a
arquitetura em estilo rococo atingiu na cidade. Essas construçOes são, ao
lado do gentil e hospitaleiro povo de Diamantina e suas tradiçães culturais,
urn convite permanente para que visite a cidade quem ate hoje não a conhece
e para que volte quem por Ia já esteve.

Orgulhosa de sua história, confiante no futuro, Diamantina vive, neste 1999,
urn ano diferente, cheio de expectativa. Em dezembro, no Marrocos, reunir-
se-a uma code da UNESCO para apreciar conclusivamente a aspiração da
cidade de ser reconhecida como patrirnOnio cultural e artIstico da
humanidade.

NOs, os mineiros, torcernos por Diamantina, para que essa aspiração do
povo da cidade se concretize. Sabemos que Diamantina preenche corn folga
todos os rIgidos pre-requisitos estabelecidos pelas NaçOes Unidas.
Atestamos o zelo do Prefeito Joâo Antunes para corn a cidade e seus
monumentos e a presteza corn que recebeu os representantes do Ministério
da Cultura e da UNESCO e forneceu as inforrnacOes e os documentos
solicitados.

Diarnantina, Minas Gerais, antigo Arraial do Tijuco, mais de 44 mu
habitantes, 1.262m de altitude, na serra do Espinhaco, vocação agricola ja
manifestada na cafeicultura e na fruticultura, futuro patrimônio cultural da
humanidade e portal do vale do Jequitinhonha - urn Jequitinhonha agora
integrado a area mineira da SUDENE, pelo trabaiho incansável da ex-
Senadora Jünia Manse, nossa cornpanheira do PDT, voz de Minas, do
Jequitinhonha e de Diamantina no Senado.

Diarnantina é cidade-pôlo regional: seu comércio, seus serviços, sua rede
escolar e de atendirnento a saüde, seus modernos servicos de
telecomunicaçöes, suas reparticöes pUblicas federais e estaduais aglutinarn
regularrnente cidadâos de grande parte do vale do Jequitinhonha e regiOes
vizinhas. Esses são espacos geográficos e municipios aos quais a cidade dos
diamantes está definitivarnente ligada também por fatores histOricos, ja que
de Ia saIrarn os contingentes populacionais que desbravararn novos sitios e
fundararn povoados e vilas que, mais tarde, se tornaniam cidades.

Não e, portanto, sern justica que Diamantina reivindica o direito de sediar a
agenda do Banco do Nordeste do Brasil - BNB - que, em breve, estará sendo
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instalada na região, devido a inclusão do Jequitinhonha na area mineira da
SUDENE. Nada mais apropriado que a instalacão de urna agência
governarnental de fomento em uma cidade que reüne condiçöes históricas,
culturais, tecnolOgicas e de infra-estrutura Irnpares em sua região.

E cujos vinculos histOricos e a natural liderança deles tarnbérn decorrentes
em muito contribuirão para melhores condicoes de desenvolvimento para a
região e bem-estar a urn nümero mais abrangente de cidadãos mineiros.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, cabe potencializar o
esforco de Diamantina por meIhores condiçôes de desenvolvirnento para seus
cidadâos e para o vale do Jequitinhonha. Peço apoio para o requenimento que
apresento, por rneio do qual solicito a Casa a instituição de urna comissão de
Deputados para, em audiência, pedir ao Ministro Pedro Malan, providências
para a instalação de uma agencia do Banco do Nordeste em Diamantina, e
também, para outros requerimentos em que solicita sejarn encaminhados ao
Presidente Fernando Henrique Cardoso e ao Presidente do BNB, Byron
Costa de Queiroz, pedidos de concretização do que a cidade dos diarnantes
justificadamente reivindica.

O Deputado Amilcar Martins (Em aparte) - Meu caro Deputado João Batista
de Oliveira, em prirneiro lugar, gostaria de dizer do prazer de aparteá-lo.
Fomos colegas por muitos anos na Câmara Municipal e agora volto a ter o
privilegio de estar aqui ao seu lado, na Assembléia Legislativa. Mas quero
aparteá-lo, para cumprirnentá-lo peia sua iniciativa e pelo seu pronunciamento
em defesa de Diarnantina corno patnirnônio da hurnanidade e por todas essas
outras providéncias, para facilitar que Diamantina, efetivarnente, possa
assumir esse seu papel, essa sua vocacâo natural.

Como e do conhecirnento de V. Exa., tive a oportunidade, como Secretário
de Estado da Cultura, de participar desse grande esforço, cornandado, em
prirneiro lugar, peIo Prefeito Dr. João Antunes, uma bela figura de Iideranca
politica do interior de Minas. A partir de sua liderança, toda a populaçao de
Diarnantina e outras liderancas poIIticas foram mobilizadas. Conseguiu-se
ainda sensibilizar o Ministro de Estado da Cultura, o Prof. Francisco Weffort.

Tive a oportunidade de estar em Diamantina, várias vezes, junto corn o
Ministro, junto corn a EMBRATUR, corn o Dr. Caio. Enfim, urn conjunto de
forças pollticas nos pianos federal, estadual e municipal, todos juntos, numa
acao conjunta, numa demonstração de que é possIvel ten uma acão
construtiva a bern dos municipios e do povo de Minas Gerais. Já
conseguirnos urn grande avanco pana o reconhecirnento de Diamantina como
patnirnônio cultural da hurnanidade.

Quero cumpnirnenta-lo por sua iniciativa e dizer que, aqui, na Assembléia
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Legislativa, estou as ordens de Diamantina e ao seu lado, para que, todos
juntos e ao lado dos demais Deputados, possamos efetivamente concretizar
esse grande e belo sonho da cidade de Diamantina, que e se tornar
patrimãnio cultural da humanidade. Meus parabéns.

o Deputado Joâo Batista de Oliveira - Agradeço as palavras do Deputado
Amilcar Martins. Reconheço sua luta como Secretário de Cultura e da Casa
Civil e como mineiro. Em breve, será uma grande conquista do povo de Minas
Gerais e nao sO do povo de Diarnantina. Solicito a V. Exa. que participe dessa
cornissão para que possamos resgatar essa divida que o Governo tern corn
Diamantina. Por ser a cidade de Juscelino, Diamantina foi discriminada, por
mais de 20 anos, no perlodo do governo militar, não recebendo investirnentos
e indUstrias. Ela foi uma cidade muito sacrificada nesse perlodo. Por tudo que
Diamantina já fez pela HistOria do Brasil e por Minas Gerais, gostaria de
novamente solicitar o empenho de todos para que, em breve, possarnos fazer
essa grande festa a fim de comemorar Diamantina como patrirnOnio cultural
da hurnanidade.

o Deputado José Alves Viana (Em aparte) - E urna alegria rnuito grande
poder cumprirnentar o nobre colega, corn quem compartilhamos e
convivemos na longa caminhada da eleiçao, vitoriosa para nOs dois, vitoriosa
para o PDT e quiçO, também, para o nosso Estado, corn o nosso trabalho
durante este mandato.

Parabenizando-o pela sua brilhante iniciativa, coloco-me ao seu dispor para
estar ao seu [ado defendendo essa luta e essa causa, que é justa e merecida,
da nossa gente humilde, trabalhadora e digna de Diamantina.

Parabenizo V. Exa. por mostrar corn tanta precisào, corn tanta inteligéncia a
necessidade de, definitivamente, Diamantina tornar-se cidade patrimônio da
humanidade. E, alérn de tudo, por buscar esses melhoramentos pelos quais
está trabalhando. Por estarmos juntos no PDT e tarnbérn sintonizados corn
aquela região, quero dizer-lhe que estarnos de acordo corn suas palavras e a
disposiçâo para somar esforços ern beneficio da nossa querida Diamantina.

o Deputado Dalmo Ribeiro Silva (Em aparte) - Gostaria também de me
associar a V. Exa. nesse seu belissimo pronunciamento. Quero, pelo Sul de
Minas, desejar a V. Exa. que essa causa seja repleta de felicidades e, alérn
do mais, dizer que se trata de uma missâo muito nobre e justa, a altura dos
anseios que V. Exa. traz a esta Casa. Tenho a certeza de que, nesta Casa, V.
Exa. encontrará eco, nomeando-se urna comissão para estudar de perto,
detalhadarnente, essa justa reivindicação que ora apresenta. Esteja certo de
que o sentirnento da terra natal extrapola o coraçào, envaidece a alma. Tenho
a certeza de que o sentimento que rnarca o espirito de V. Exa., sem düvida
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alguma, repercutirá nos anais desta Casa. Estamos juntos, e, pelo Sul de
Minas, tenho a convicçào de que tudo vai transcorrer corno V. Exa. espera.

O Deputado João Batista de Oliveira - Agradeço as suas palavras e gostaria
de agradecer a atençäo de todos, lembrando que nesta Assembléia - sintese
de tudo que acontece na terra das Minas Gerais -, quando aqui trazemos urn
assunto que faz parte da nossa histOria, verifica-se o apoio de todos os seus
representantes. Que possarnos, cada vez mais, nesta tribuna, prornover os
valores de Minas Gerais, que tern sido tao injustarnente atacados, como se
Minas fosse uma parte nociva da Nacão. Ternos que mostrar Diarnantina, o
Sul de Minas, o Triângulo, o Jequitinhonha, o Rio Doce, para que o povo
brasileiro se lernbre da importância do nosso Estado na Federaçáo e de
quanto Minas já contribuiu para o progresso do Pais. Mostrando os nossos
valores, as nossas tradiçoes, poderernos vencer essas pessoas que, hoje,
trabalham contra nossos valores, tentando apontar nosso Estado como urna
parte podre da Nacao, quando sabernos que Minas Gerais está cada vez
mais vigorosa, mais sustentada pelos ideais de todos nós. Muito obrigado.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado José Alves Viana.
o Deputado José Alves Viana - Sr. Presidente, demais membros da Mesa,

senhoras e senhores funcionários desta Casa, amigos da irnprensa,
estimados Deputados e Deputadas, meus senhores e minhas senhoras, é
corn muita alegria que OCUpO pela primeira vez esta tribuna na condicäo de
Deputado Estadual por Minas Gerais.

Fui eleito pelo PDT para representar a região Centro Norte de Minas e
especialrnente a minha querida Curvelo. Obtive votos em mais ou menos 170
cidades rnineiras, pelo que sou grato a todos, e orguiho-me de ter conseguido
19 mil votos em rninha cidade. Tenho pelos meus eleitores urn profundo
sentimento de gratidao.

Curvelo deu urn exemplo de amadurecirnento politico, concentrou o voto em
uma candidatura ünica, numa dernonstração da eficácia e da importância do
voto distrital, visto que toda a região teve participacâo. No centro de Minas,
coração deste Estado, pulsa urn sentimento fraternal de uniâo, entendimento
e de busca do diálogo. Neste momento, conclamo Minas e o Brasil a
buscarmos juntos esse mesmo caminho.

Temos nossas divergências, sim, o que é saudável num regime
democrático, mas ternos também o dever de buscar o consenso, desde que o
resultado se traduza em benefIcios, em alivio para o sofrirnento e rnelhores
condiçOes para urna vida mais digna e justa para nosso povo.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, torco corn muita fé para que Minas encontre
os caminhos da paz, da tranqUilidade administrativa e do progresso.
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A humildade, a sensibilidade humana e a capacidade de mudanças são

nobres virtudes para Os grandes homens. Espero, pois, que tanto o
Governador Itamar Franco como o Presidente Fernando Henrique tenham a
grandeza do diálogo e do entendimento e busquern juntos a soluçáo dos
graves problernas do nosso Estado e do nosso Pals.

A retomada do crescimento, a solução para a grave crise que enfrentamos
e o bem-estar do nosso povo devern e precisam estar acima das vaidades, do
orguiho e do egoIsmo.

Ninguem, mas ninguern mesmo, é mais importante ou maior que o povo
que nos escolheu como seus representantes e que anseia pelo fim dessa
disputa que não está trazendo lucro nem vantagem para ninguem.

A minha plataforma poiltica de trabaiho é procurar exercer corn inteligencia,
simplicidade e honestidade o real papel de urn Deputado Estadual.

Quero trabaihar corn a juventude, pois muito me preocupa a existência de
2.700.000 jovens a espera de urna vaga nas universidades, o crescirnento
das doenças sexualrnente transmisslveis, do consurno de drogas, da falta de
emprego etc.

E triste informar aqui que o Pals volta a apresentar o novo recorde de
desemprego, corn urn crescimento de 9,73%. E também lamentável saber
que 2.500.000 brasileiros não tern moradia própria.

Trabaiharel na busca de rnelhores dias para a saUde, para a educacão,
para que possarnos conseguir urna maneira de gerar mais ernpregos e
tarnbérn buscar a rnelhoria das condiçOes soclais deste povo tao sofrido das
nossas Minas Gerais.

Sou Deputado Estadual e vejo nisso duas dimensães extremamente
importantes para essa sublime rnissão que Deus me deterrninou: 1 - a
dimensão hurnana, que faz corn que o Deputado, enquanto pessoa, se realize
e concretize os seus ideals; 2 - a dimensão divina, ser Deputado para servir
aos nossos serneihantes, aos nossos irmâos, principalmente os mais
carentes.

Que as duas dimensães aconteçarn em plenitude no coraçao de todos os
Deputados, companheiros desta 141 Legislatura.

Nôs, hornens püblicos, ternos urn compromisso moral e urn dever sagrado
de respeito, de hombridade e de consciência para buscar as condiçöes de
desenvolvirnento para Minas e para nossa gente.

Quero, mais uma vez, agradecer, do fundo do coraçao, aos quase 27 mu
mineiros que me confiaram a honrosa e dignificante missão de representá-los,
corno seu Deputado.

Trago para esta Casa urn desejo forte de trabaihar muito, lutar bastante,
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ernpenhar-me, mais ainda, para corresponder a responsabilidade da função e
a confianca em mim depositada.

Aos companheiros do PDT e dos demais partidos, quero parabenizá-los
pela investidura como Deputados. Saibarn que buscarei sempre a
colaboracao de vocês, auscultarei sugestöes e somarei esforços, corn o
objetivo de crescer e aprimorar-me nesta rninha caminhada.

Esta legislatura será muito rica, tenho certeza, por tudo que nos espera e
pelo muito que teremos de fazer. Tanto os Deputados novos, de primeiro
mandato, corno os mais experientes, estão imbuidos do espirito clvico e
divino de servir ao bravo e grandioso povo de Minas Gerais.

Quero agradecer o apoio de todos aqui desta Casa desde o inlcio dos
trabalhos. Agradeco também a forca e o espIrito de união dos companheiros
do PDT mineiro.

Orguiho-me dos Deputados amigos que aqui encontrei e com os quais
estou convivendo; tambérn me orguiho da qualidade e competéncia, além da
presteza, do funcionalismo desta Casa.

Desejo urn proficuo e grandioso trabaiho dos componentes desta Mesa,
sempre buscando a valorizacão do Legislativo e dando as meihores
condiçöes de trabalho para os Deputados.

Peço, corn humildade, as bénçãos e luzes do Espirito Santo para iluminar a
minha carninhada. Que o exercicio do mandato e o convlvio do poder não me
afastem jamais das minhas convicçöes cristãs, da realidade nem sempre
amena daqueles que me confiaram o seu voto, da minha vocacão de sempre
servir ao povo mineiro, de tao gloriosas tradcöes.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente e queridos Deputados. Muito
obrigado.

• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado George Hilton.
• Deputado George Hilton - Sr. Presidente, nobres Deputadas e

Deputados, membros desta Casa, Orgãos de imprensa, senhoras e senhores,
pela confianca dos meus eleitores e do povo mineiro, ocupo esta tribuna pela
primeira vez. Procurarei por todos os meios possiveis, inspirado na fé e na
justica, cumprir meu mandato, atendendo aos anseios da populacão, que
espera ver trabaiho, dedicação, sinceridade, compromisso e objetividade nos
assuntos prioritários.

Encontro um grupo competente de parlarnentares, imbuidos do mais alto
espirito püblico. Aos meus caros pares, demonstro minha alegria por
podermos conviver nesta legislatura, procurando privilegiar o debate
constante das idéias, para enaltecer o processo e a democracia, bern como
este Poder.
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Quero registrar minha grata satisfaçâo, ao deparar, nesta Casa, corn o alto

nivel técnico e administrativo de seus funcionários, pela sua qualificaçâo e
competência, o que nos proporcionará condiçoes para uma açâo legislativa
satisfatória e eficaz.

Agradeço pela presteza corn que fomos recebidos e pela colaboração de
todos para corn Os que chegararn.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero, nesta oportunidade,
transrnitir rneu apoio a Proposta de Emenda a Constituiçao n o 3/99,
apresentada neste Plenário, na Ciltima quinta-feira, pelo Exmo. Deputado Joào
Paulo, por se tratar de emenda ao art. 170, inciso V, da Constituiçao do nosso
Estado.

A caminho de urn novo rnilênio, estarnos vivendo ern urn rnundo veloz e
conturbado. Urge que o rnaterialismo predominante dé lugar a volta do
homern para o seu lado espiritual, que deve ser a esséncia hurnana.

A Constituiçao da Repüblica dispöe sobre a liberdade de consciência e de
crença, garantindo, na forma da lei, a proteçao aos locais de culto e a suas
liturgias. Parabenizo o nobre colega João Paulo por sua iniciativa, tendo todo
o meu apreço.

A proposta de ernenda refere-se a urn aspecto que facilitará a prática
religiosa.

Venho destacar o trabaiho social que as instituiçöes religiosas fazem, de
importância vital para a sociedade rnineira.

Muitas vezes as pessoas encontrarn alternativas de apoio vindo de
programas e associaçöes adrninistradas por essas instituiçaes. Dentre eles,
destacarnos escolas de educaçao geral e profissionalizantes, grupos de
orientaçäo e assisténcia social direta.

ldentificamos programas que atuam na recuperaçäo e reintegraçâo das
vitirnas de álcool e drogas, rnenores de rua, assisténcia aos presidiarios,
prostitutas e demais grupos rnarginalizados da sociedade. Constatamos a
valorizaçâo do ser hurnano corno indivIduo, assim corno testemunhamos a
quebra das barreiras do preconceito e discrirninaçao social.

Entendemos que é obrigaçâo de todos trabalhar nesse sentido, por se tratar
de urn ideal necessário, a fim de proporcionar sernpre o crescirnento pleno de
todo o ser.

Essas instituiçöes estâo cooperando corn o Estado para proporcionar as
pessoas que necessitam de apoio e arnparo o respeito para viverern em urna
sociedade digna de seus anseios e pretensöes.

Por isso, e justa a aprovaçâo da ernenda a Constituiçao em pauta.
Sr. Presidente, nobres colegas, abordarei o rnomento que estamos vivendo,
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marcado pela crise sócio-econOmica, geradora da tensáo entre os Governos
Estadual e Federal; causando preocupacão as lideranças dos trabalhadores e
dos empresários em relação a recessão econômica, e demais segmentos da
sociedade.

A politica econômica tirou a paz e a esperança da maioria dos brasileiros,
porque, onde não ha trabalho nern renda, como fica o consumo, o poder de
compra?

Aliado a isso, Os juros estâo exorbitantemente altos, as taxas e os impostos
igualmente, além do favorecimento ao capital volátil, demonstrando, assim, a
flagrante subrnissâo do Governo Federal as imposiçöes do FMI.

Vern de Minas Gerais o alerta: o Governador Itarnar Franco não escolheu o
caminho perigoso, mas sim o caminho da luta, do combate corn valentia, em
favor do povo mineiro.

Ontern, fomos agraciados corn a brithante, clara e objetiva exposicâo da
Dra. Misabel Derzi, DO. Procuradora-Geral do Estado, que discorreu sobre as
vias juridicas possIveis para a solução dessa hurnilhaçäo que esta sendo
imposta ao nosso Estado, inclusive corn retencao de receitas próprias.

Por isso, a importância do Grito de Minas, ao levantar a sua voz, valorizou
as unidades federativas, as quais foram beneficiadas pela atitude do
Governador Itamar Franco, abrindo o caminho para urna possivel negociacão.

Hoje, existe urna divida enorme do Estado, fruto também da poiltica
econômica dos juros altos. As dificuldades foram herdadas, e não criadas.

o momento é de buscar a solucäo para o problema, e näo de agravá-lo
cada vez mais, em sua unilateralidade, pois o bom-senso deve prevalecer
acima de tudo, aliado a justica, porque todo problema é passivel de soluçào.

Muito se tern falado em autonomia de Estados e municIpios, em pacto
federativo. Parabenizo mais uma vez esta Casa Legislativa, porque
estaremos discutindo esse tema tao atual e pertinente neste mês, através do
lançamento da Frente Parlarnentar e da conferência sobre o terna Desafios
da Federaçâo Brasileira. Isso prova, rnais uma vez, a sintonia rápida deste
Poder corn os clarnores de justiça da sociedade.

Apesar de 1999 ser urn ano de fortes restriçöes, haveremos de combater e
vencer dentro do consenso, para evitar o caos social em nosso Estado.

Concordamos, como ja salientamos, que sornente por meio de urn grande
debate sobre as questoes macroeconômicas poderemos, corn certeza,
chegar a carninhos satisfatórios que atendarn a todos os brasileiros, além de
fortalecer a democracia.

Finalizo rninha fala reafirmando que Minas Gerais tern, em suas montanhas,
a inspiraçäo para a conversa e para a diálogo. Esta Casa, como espaco das
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idéias e dos opostos, saberá, corno em tantas outras ocasiöes soube, mostrar
para a Brasil que Minas rião é um Estado que se omite em horas e mornentos
de gravidade histórica. Devemos sempre procurar a entendimento, sem
nunca deixar que nossas idéias, opiniöes e posiçöes sejam sufocadas par
mativos que nos façarn ceder, nós mesmas, a interesses menares,
comprarnetenda a nossa ideal de firmeza e canvicçäa.

Aas mineiras, deixa minha mensagern: estau a dispasicaa para, juntas,
engrandecermas e meihorarmos a qualidade de vida de nassa pavo.
Pretendo traçar prajetos que promovam e garantarn a direito de moradia para
a população de baixa renda; a ensina fundamental e profissionalizante, corn
qualificaçâo e treinarnento da mão-de-obra; a minimizacâa das
discrirninacOes raciais, religiosas, culturais, econômicas e todas aquelas que
subjuguern a ser hurnano; a bern-estar social; a geracäo de emprego e renda;
e, ainda, a produção da indüstria, do comércia e do turismo, que säo tambérn
campeténcia da comissäa da qua[ tenho a honra de participar coma membro
efetivo. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputada Hely TarqüInio.
• Deputada Hely TarquInio - Sr. Presidente, Srs. Deputadas, venho a esta

tribuna para confessar que hoje fomos tornados de surpresa pela reunião que
ocorreu na Comissão de Fiscalizacâo Financeira, pela manhã, corn
publicacàa de urgéncia para urna reuniàa extraordinária. Tomamas
conhecimento de que ali foi votado urn requerimento para aprovar urn projeta
cujo tItulo e Minas Unida vence a Crise, que contém urn prograrna de
apresentacâo, corn acöes previstas de teleconferëncia, intitulada Desafios da
Federaçâo Brasileira, cam desdobramento de autras; lançarnenta da Frente
Parlamentar em Defesa da Autonomia dos Estadas; encantras regionais, que
sào verdadeiras audiências em todo a Estado, nas rnicrarregiOes; e a
lançarnenta do manifesto "Minas Unida vence a Crise".

Toda essa programaçao, ao que nos parece, teve sua gestacâa no
encantro dos Governadores, em Porto Alegre, e tern a clara canotacãa de que
a Assernbléia estará a serviça do Palácio da Liberdade, no que tange a crise
e a eleicâo de 2002. Para nOs, isso fica bern clara: a Palácio da Liberdade
está usando as verbas da Assembléia Legislativa. Parque essa reunião
ocorreu para aprovar esses eventos que, em urn momenta de crise, vãa gerar
gastas - exatamente par isso foi canvacada a Carnissão de Fiscalizaçáo
Financeira.

Entáo, queremas, em name do PSDB, em name da Oposiçao, nâo
concordar, deflnitivarnente, cam esse pracedirnenta, que nào pade se repetir.

Queremos apelar, Sr. Presidente, para que a Casa restrinja suas acães ao
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trabalho do Poder Legislativa, para que a palitica partidária näa tenha
inf]uência nos nossos trabalhos e näo desgaste a name do Pader Legislativa.

o Deputado Joo Leite (Em aparte) - Estau acampanhando atentarnente
seu pranunciamenta. Tarnbérn estamas preacupados. Temos em mäos esse
Projeta Minas Unida Vence a Crise. E temas também uma peca cam
verdadeiras audiências piiblicas, cuja previsãa a Assembléia Legislativa teve
anteriormente a cuidado de colocar ate na própria Constituiçãa, par causa dos
gastos delas decorrentes. Tambérn estarnas preocupadas cam esse prajeta
que nem passou pelo Plenário da Assembléia. Ele foi votado na Comissâa de
Fiscalizaçâo Financeira, urgentemente, coma sendo uma decisäo do Calegia
de Lideres, numa reunião extraordinária, da manhâ, enquanta auviarnas aqui,
no Plenária, a ex-Procurador-Geral do Estado.

o Deputada Arnilcar Martins (Em aparte) - Caro Deputada Hely TarqüInia,
campanheiras e companheiras, este é urn momento de afliçào pela qua[
estamas passando na Assembléia. Mais uma vez, parece-me que a soberania
do Poder Legislativo, a autanarnia e a independência da Assernbléia
Legislativa estâo em jaga e arneacadas. Essa manipulaçaa da Assembléia,
coma massa de rnanobra e coma quintal do Poder Executiva, todos as
Deputadas - muitas ja canheço de tantas anas, companheiras da Câmara
Municipal e pessoas corn as quais canvivi quanda fui Secretária de Estado,
sei da pasicâa de todas -, independentemente de questães partidárias, nãa
desejam subjugar a Assembléia Legislativa a uma farça auxiliar submissa aos
interesses absolutos do Gaverno Estadual, ou seja, do Sr. Gavernadar do
Estada. Através de V. Exa., faco urn apela a todos as Deputados e, de uma
maneira muita especial, a Mesa Diretara da nossa Assembléia, que recebeu
da imensa maiaria dos Deputadas a tarefa de conduzir as trabalhos. Em sua
fala inicial, auvi do Presidente da Assernbléia a campramissa de hanrar,
preservar a autonamia do Poder Legislativa e a nassa independência, e disse
também que paderlarnas cobrar-Ihe issa. Nàa tenha nenhuma razäa para
duvidar da palavra do Presidente Anderson Adauta. Sei que é urn hornem de
bern e que hanrará a sua palavra. Nâa passa acreditar que a Governador
Itamar Franca tenha feita urn esforca supremo, do qual sarnas testemunhas
ate cam nata aficial, no sentida de impedir a presenca do PSDB e do PFL na
Mesa Diretara da Assembléia, para fazer manobras dessa natureza, usando a
Assembléia coma massa de manobra e coma farça auxiliar para as seus
prajetos e as suas ambiçães palIticas.

Pelo amor de Deus, faça um apelo a consciência de cada Deputado e
Deputada desta Casa para que nâa nos subjuguernos, porque nâo ha razäa
para issa. Cam dignidade e honradez é possIvel fazer corn que as Deputadas
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da Situaçáo defendarn os projetos em que acreditam e defendam o Governo
ao qual estáo ligados e no qua[ confiarn e fazer corn que os Deputados da
Oposiçao se oponharn corn dignidade e honradez. Esse é o papel que nos
cabe na dernocracia. Mas é inaceitável que esta Casa se dobre de joelhos a
esse homern que quer ser imperador e que tern essa vontade férrea e
autoritária de subjugar a todos.

Por que, meus colegas Deputados, no inIcio desta legislatura, irernos
aceitar isso? Nâo ha razâo para tal. Faço urn apelo para que se reveja o que
está acontecendo corn a Assembléia Legislativa, pois, dessa forma, não
terernos voz independente, nem autonomia, nern soberania, para representar
Os interesses superiores do povo de Minas Gerais. Obrigado.

o Deputado Hely TarqüInio - Agradeço a interferéncia e dou a palavra ao
Deputado Carlos Pirnenta, para quem ja havia concedido urn aparte.

o Deputado Carlos Pimenta (Em aparte)* - Agradeço o aparte de V. Exa. e
gostaria de dizer que o que estamos observando aqui não é nada rnais nada
menos do que a falta de diálogo, a falta da predisposiçâo de se assentar a
uma mesa para tentar resolver os problemas do Legislativo. Näo querernos
discutir o projeto Minas Unida Vence a sua Crise, mesrno porque esse projeto
sO nos chegou as mäos, corno tive a oportunidade de falar corn V. Exa., Sr.
Presidente, depois de votado, nâo tendo sido distribuido previarnente a
Cornissâo de Justica. E, apos a votaçao, o Deputado Mauro Lobo indagava-
me sobre quando tinhamos nos reunido corn a Mesa Diretora para discutir o
projeto. Disse-Ihe que nào tinhamos conhecirnento dessa proposta da Mesa
Diretora, e qua[ näo foi a sua surpresa, pois ele pensava que teria havido urn
acordo prévio corn as Oposçaes. Faço urn apelo ao Presidente Anderson
Adauto - pessoa que conheço ha quatro anos e corn quern tenho uma
amizade particular, alérn de muito respeito por sua capacidade -, urna vez que
a Minoria desta Casa está absolutarnente aberta ao diálogo: em projetos
dessa natureza, sem querer entrar em seu mérito, pois o farernos na terça-
feira, seja-nos dada a oportunidade de discutir. Isso é o mmnimo que
pressupOe uma democracia forte e urna convivência harmoniosa entre a
Oposicào, a Mesa Diretora e os dernais companheiros. Muito obrigado.

* - Sem revisào do orador.
Questâo de Ordern

o Deputado João Leite - Neste momento, quero formular questáo de ordem
ao Presidente desta Casa, corn fundarnento no art. 60, § 2 1, III, da
Constituiçäo do Estado e no art. 100 do Regimento Interno da Assembléia.
Diz o art. 60, § 21 , III, da Constituicão do Estado:

"Art. 60 - A Assernbléia Legislativa terá comissOes perrnanentes e
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tern porárias, constituIdas na forma do Regimento Interno e corn as atribuiçOes
nele previstas, ou conforme os termos do ato de sua criação.

§ 2' - As Comissöes, em razão da rnatéria de sua competência, cabe:
III - realizar audiëncia pUblica em regiöes do Estado, para subsidiar o

processo legislativo, observada a disponibilidade orçarnentária".
o Regimento Interno desta Casa assim determina:
"Art. 100 - As CornissOes, em razão da matéria de sua competéncia, da

matéria compreendida em sua denominação ou da flnaiidade de sua
constituição, cabe:

VI - realizar audiência pUblica em regiöes do Estado, para subsidiar o
processo legislativo, observada a disponibilidade orçarnentária".

o requerirnento da Mesa da Assembléia dirigido ao Presidente da
Comissào de Fiscalizaçao Financeira foi por ela, hoje, aprovado. Pelo citado
requerirnento, o Projeto Minas Unida Vence a Crise propOe a realizaçao de
quatro eventos, sem que a cornprovação da existéncia de disponibilidade
financeira tenha sido apresentada. Pior ate, nern sequer foi citada.

o que causa espécie e muito espanto é o fato de que a Mesa da
Assernbléia, pelo art. 295 do Regirnento Interno, compete a realizaçào de
eventos institucionais sem que Ihe seja exigida a aprovaçäo prévia por
qualquer Comissão. Exigida lhe é, por norma constitucional e repetida no
texto regimental, a disponibilidade financeira.

Ora, se a matéria foi encaminhada para a rnencionada Cornissäo, era de se
prever que sua análise, ate mesmo por força de sua precIpua funcão, seria
sobre a comprovada disponibilidade financeira, para que o requerimento
fosse aprovado.

Náo havendo, em nenhum mornento, análise da questao financeira e
orçarnentária, é de se estranhar a aprovação do mencionado projeto.

Para espanto deste signatário, o Presidente da Cornissâo de Fiscalizaçao
Financeira, quando da apresentaçao do requerirnento para votaçao, explicou
aos Deputados presentes que a matéria já havia sido acordada pelo Colégio
de LIderes.

Ressalte-se, ainda, para a informacâo da Presidência da Assembléia, que
os partidos PFL e PSDB e o Lider da Minoria nao foram sequer convocados
para análise de tal proposiçào. Dessa maneira, nâo ha o que se falar em
acordo de Lideranças para a rnatéria em tela.

Resta, ainda, uma grande questáo: é obvio que o evento pode ser realizado
dentro da programaçâo da Cornissão de Fiscalizaçâo Financeira, conforme
Ihe permite o art. 100, VI, do Regimento Interno, que o condiciona, repita-se, a
observância de disponibilidade financeira. Tal disponibilidade, que na
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a minha experiência como parlarnentar, por 16

nào tenho düvidas de que o aspecto legal foi
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legislatura passada era apenas de R$500,00 por més, por Comissão, deverá
obedecer ao critério da eqüidade entre elas.

Isto posto, perguntamos:
a) Pode a Comissão de Fiscalizaçâo Financeira, por solicitaco da Mesa da

Assembléia, aprovar projeto em desacordo com o disposto no art. 60, § 2 0 , III,
da Constituiçáo do Estado e no art. 100, VI, do Regimento Interno desta
Casa?

b) Quando foi realizado acordo de Liderancas firmado pelo Presidente da
Comissão de Fiscalização Financeira e quem dele participou?

c) Qual a dotacào financeira atribulda pela Mesa para os eventos da
Comissão de Fiscalização Financeira?

d) Terá a Mesa condiçães de garantir as comissöes, sem explodir o
orçamento da Casa, a equânime distribuiçao dos recursos necessários para a
realização de seus eventos, corn base nos gastos que a Comissäo de
Fiscalizaçâo Financeira consumirá apenas para a realizaçâo do projeto Minas
Unida Vence a Crise?

Encaminharemos essa questão de ordem que formulamos, Sr. Presidente,
a Mesa. Muito obrigado, Deputado Hely TarquInio, pelo tempo que V. Exa. me
concedeu.

o Sr. Presidente - Esta Presidência informa que a questao de ordern
formulada pelo Deputado Joâo Leite será respondida oportunamente. Nesta
oportunidade, adianta também que será realizada reuniâo do Colegio de
Lideres na prOxima terça-feira, dia 9, as 10 horas, para a discussäo da
implementaçao do projeto Minas Unida Vence a Crise.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Márcio Cunha.
o Deputado Márcio Cunha - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, senhoras e senhores, quero explicar porque a palavra me foi
concedida: em primeiro lugar, na qualidade de Presidente da Comissâo de
Fiscalização Financeira; em segundo lugar, este Deputado, de acordo corn o
Regimento Interno, solicitou a palavra por meio do art. 164, tendo, portanto, o
direito a 5 minutos, já que nâo teve a oportunidade de apartear o Deputado
Hely Tarquinio. Mas, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, gostaria que,
primeiramente, elucidássemos o que estamos discutindo.

Existem dois aspectos que podemos discutir. Em primeiro lugar, ha Os
aspectos legais e formais da atitude Ievada a termo pela Comissão de
Fiscalizaçâo Financeira desta Casa. Todos os aspectos legais foram
absolutarnente cumpridos dentro do nosso Regimento e, portanto, quero crer
que as questoes de ordem levantadas pelo Deputado João Leite seräo
respondidas, por escrito, pela Mesa. Conheço ha pouco tempo o Regimento

Interno da Casa, mas, con
anos, em Belo Horizonte,
absolutamente cumprido.

Agora vamos falar sobre o aspecto politico, e, nesse caso, o campo de
discussão torna-se major e, evidentemente, em alguns aspectos, mais
subjetivo. Portanto, em primeiro lugar, gostaria de pontuar que uma cornissão
importante como essa não faria algo ilegal.

Quero explicar, também, que cometi urn Iapso e o reconheco, mas nada
invalida a decisão tomada pela Cornissão. Ao me justificar para os
Deputados, membros da Comissão, inclusive em virtude de uma questäo
levantada pelo Deputado Mauro Lobo, por meio de declaracão de voto, e,
portanto, após a decisâo tomada pela Comissâo, disse que a Mesa da
Assembléia havia se reunido corn o Colegio de LIderes e isso foi urn lapso de
minha parte, porque, na verdade, não era corn o Colegio de Lideres cuja
definiç.âo está expressa nas normas regimentais. Portanto, nâo era
exatamente isso que gostaria de dizer, mas desejava referir-me ao Colegio de
Lideres da base de sustentaçào do Governo. Entäo, estou tendo a dignidade
e a honra de reconhecer que cometi urn lapso, rnas que nada invalida o
processo legal e a decisão que a Comissão tomou. Mas o "jus esperneandi"
existe, e, evidenternente, irernos discutir a seu respeito. Portanto, no aspecto
legal, foi isso que aconteceu.

Gostaria, também, de explicar que a Mesa Diretora, em reunião corn o
Colégio de LIderes da base de sustentacào do Governo, achou por bern que
o mérito da discussão, o mérito do projeto, que estamos encaminhando a
opinião pUblica do Estado, além de descortinar a possibilidade de uma grande
decisão polItica, no fundo, no fundo, é urna questäo financeira, monetária, e,
portanto, caberia a Comissäo de Fiscalizacào Financeira participar e dividir
essa responsabilidade corn a Mesa Diretora e corn aqueles que idealizararn o
projeto.

Naquele momento, senti e declarei a nossa Comissâo que via nesse gesto
de procurar a cornissâo responsável para a discussâo dessas questoes uma
atitude sensata da Mesa Diretora e daqueles LIderes que, em reunião,
resolveram que o projeto deveria ser analisado por nós. Portanto, a Comissäo
decidiu, aprovando urn requerimento cujo objeto era urn projeto. A aprovação
foi legal e, na minha rnaneira de entender, é uma questâo absolutarnente
indiscutIvel.

Devemos, no entanto, discutir Os aspectos politicos. Por que a Oposiçâo
está questionando e levantando essa celeurna? Vamos fazer uma
recapitulacäo sobre o que está acontecendo em relacäo a opiniào pCblica, a
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D. Maria, o Sr. José, que desejam saber exatamente o que se processa em
Minas Gerais. Num primeiro momento, não tenho dUvidas; 0 povo mineiro viu,
na presença do Governador Itamar, nas suas atitudes, urn homem que,
efetivamente, estava salvaguardando os direitos e o respeito ao nosso
Estado. Em segundo lugar, alguns julgavam que o nosso Governador estava
indo além da conta. No entanto, quando essas pessoas passaram a ser
informadas sobre a realidade dos nUmeros, tiveram outro comportamento.
Assim, a opinião püblica precisa ser informada. Portanto, esse projeto é urna
obrigação e uma sensatez por parte da Mesa da Assembléia e do conjunto
dos Deputados, independentemente da sigla partidária, p015 tal discussão não
pode ser adstrita aos Deputados e ao Governador do Estado. Devemos eva-
Ia para as ruas, para as pessoas que representamos, que são o sentido major
da nossa presença aqui. Portanto, parabéns a Mesa da Assembléja e aos
LIderes, que tiveram a sensatez de reconhecer a importância da Comissão de
Fiscalização Financeira. Muito obrigado.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Antonio Carlos Andrada.
o Deputado Antonio Carlos Andrada - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

prezada assistência...
o Deputado Mauro Lobo (Em aparte) - Quero apenas esclarecer o que

houve hoje na reuniäo da Comissâo de Fiscalização Financeira e
Orçamentaria. Fiz uma solicitacão para que, em primeiro lugar, fosse
elaborado o orçamento dessa proposta, que foi colocada em votação sem
que houvesse esses nümeros.

Corn relação a afirmativa do Presidente da Comissão de que esse assunto
havia passado pela Mesa e pelo Colegio de LIderes - ele ate disse aqui no
Plenário que se enganou-, solicitei que tivéssemos as notas taquigráficas
apenas para ajustar em que ordem esse assunto fol colocado: se antes ou
depois da votaçao. No meu entendimento, que levou ao meu posicionamento,
S. Exa. o Deputado Márcio Cunha disse antes da votação. Acho que as notas
taquigráficas vão elucidar essa questão. Era so isso, Deputado. Muito
obrigado.

o Deputado AntOnio Carlos Andrada - Sr. Presidente, ocupo esta tribuna
pela primeira vez e sinto-me na obrigação de trazer, ja nos prirneiros dias de
trabalho nesta Casa, a nossa contribuição, por mais humilde que seja.

Estamos, desde o inicio deste ano, assistindo aos embates travados entre o
Governo do Estado e o Governo Federal, corn uma grave e importante
discussOo sobre a situacão econôrnica do Pals. Sentimos que esta Casa tern
se esforcado muito em procurar debater essa questão, aflorar esse problema,
conhecer suas causas, e apOio essa atividade. Mas acho, tarnbérn, que
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deverlamos tentar encaminhar as questOes que são prementes e urgentes. A
questão da dIvida é premente, mas não será resolvida nem hoje e nem
amanhã. Qualquer que seja o entendimento que possa porventura surgir
entre o Governo do Estado e o Governo Federal, seus reflexos não serão
imediatos. Os problemas vém se acumulando no tempo, as dificuldades vêm
aumentando, e é preciso que tentemos encontrar solucOes irnediatas para os
problemas que estão afligindo o nosso dia-a-dia, o hoje, o amanhã e o depois
de amanhã do cidadão mineiro.

E é corn esse espirito de colaboração, de tentar efetivamente encontrar
saIdas emergenclais para a crise e para os problemas de Minas e de todos os
mineiros, que apresento aqul urn projeto de lei em que tentamos, dentro
desse quadro de moratOria, encontrar uma saida, mesmo que provisória, para
as atrasos nos pagamentos do Governo do Estado a seus fornecedores.

A imprensa está dizendo que o Governador aventa a possibilidade de
prolongar a rnoratOria por mais 90 dias. Isso fará corn que alguns
fornecedores, que já estão ha ate olto meses sern receber, permaneçarn
assim por rnais algum tempo. E preciso pensar nesse outro lado também.
Minas declara moratOria, assume uma discussão corn o Governo Federal,
mas está de pe, porque esses fornecedores estão fornecendo sern receber. E
preciso, então, que tenhamos a preocupação corn esse outro lado da
questão, e é aI que nosso projeto tenta aliviar urn pouco esse quadro.

A nossa proposta é que esses fornecedores que estão sem receber possam
usar esse crédito que tern junto ao Governo do Estado para abater ate 50%
de suas obrigacOes de recolhimento de ICMS. 0 Estado deixaria de receber
urn pouco para ir quitando devagar essas dividas corn seus fornecedores.

Sabemos muito bern que existern setores vitals não sO para o Estado como
tambérn para a populacao, como é 0 caso dos hospitals, das creches, dos
presIdios. Se os fornecedores, corn essa moratOria se alongando no tempo,
falirem, quebrarem, não tiverern condiçOes empresarials pam cumprir as
contratos, estaremos caminhando para o caos administrativo e social. Em urn
presidio que nOo oferece comida para seus presos, haverá rebeliOes. A falta
de condiçOes para urn medico trabaihar provocará urn caos na area da saCide,
e assirn sucessivamente.

o nosso projeto e urna contribuicão. Sabemos que isso não é solucão, mas,
enquanto a solução não chega, enquanto a solucão não é encontrada, é
preciso que encontremos urn caminho emergencial para allviar a questOo.
Essa é nossa contribuicâo. Esses fornecedores corn crédito junto ao
Governo, ate o Iirnite rnáximo de urn ano a partir da publicação da lei, poderão
levantar esse crédito e abater, no lirnite de 50%, no recoihirnento de ICMS.
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Esta é nossa proposta. Tenho certeza de que, nesse momento grave pelo
qual passa a econornia do nosso Estado e do Brasil, os caros colegas irão,
corn carinho e atenção, analisar esse projeto e, corn certeza, aliviar a situação
desses fornecedores, aprovando essa proposta e, quern sabe, enriquecendo-
a corn ernendas e outras sugestães no sentido de implementá-la o rnais
rápido possIvel.

o Deputado Rérnolo Aloise (Ern aparte)* - Agradeço a concessão do aparte.
Seria necessário dizer, neste momento, que o Governo Itamar Franco

recebeu urna divida flutuante de R$3.000.000.000,00. Ele não fez divida a
partir de 10 de janeiro, tanto que you citar urn dado: a Delegacia de Ensino da
rninha região ficou 10 meses sern receber o aluguel que a eta competia.

Acho que, neste mornento, seu projeto é muito oportuno, mas é preciso que
se fixe a data a partir de quando esses credores nâo estarão recebendo.
Entendo que isso pode levar ao caos, mas queria tarnbérn lembrar a V. Exa.
que, na questão da saUde, a participação do Estado nos hospitais é minima.
E o Governo Federal que, através do repasse do SUS, é o responsávet por
essa situacão, por esse caos que se instalou no Estado.

Aproveitando as palavras do Deputado Hety TarquInio e do meu colega
João Leite, por ocasião da reunião que tivemos na Comissão de Fiscalização
Financeira: a comissão tern, sirn, condição de deterrninar que se façam essas
audiências propostas. 0 art. 100, § 21 e 31, do Regirnento Interno dá a eta
poderes para que o faca.

Hoje, pela rnanhã, levantei a questão, o Deputado Mauro Lobo é
testemunha disso, sobre quanto ficaria para o Poder Legislativo essa ação
que se vai praticar. Sabemos também que todas as cornissöes desta Casa,
mesmo as anteriores, tern dotacão prôpria. Indaguei quanto custaria, e as
notas taquigráficas estão al, para serem vistas. Existem os recursos. Não
interessa se são R$500,00 por mês, mas ela pode ter o orcamento do ano, e
uma parte desse orçamento ser usado. Muito obrigado.

0 Deputado Antonio Carlos Andrada - Antes de conceder o aparte, eu
gostaria apenas de fazer urna colocacão: o fornecedor fornece ao Estado, e
não ao Governador. 0 fornecedor não quer saber se o Governador é A ou B,
ele foi contratado pelo Estado para prestar serviços a este.

No momento ern que o Estado não paga contratado, este fica em situaçao
de dificuldade para curnpnir o contrato. Por conseqüência, o Estado vai sofrer
também, corn essa dificuldade empresarial, junto a seus fornecedores.

De modo que o projeto prevê, sirn, uma limitaçao do tempo de urn ano. E
Obvio que estamos apresentando o projeto agora. Ele ira trarnitar nesta Casa
e, por hipOtese, poderá ser aprovado, dentro de 60 a 90 dias, e al já terlamos
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6 rneses do atual Governo e abrangeriarnos 6 rneses do Governo anterior.
Porque a grande maioria dos fornecedores são os mesmos - do Governo
anterior e do atual.

Queremos ativiar a situaçao do fornecedor. Não estamos aqui discutindo a
questão da origem da dIvida, quern é o culpado, se o Governo Federal, se a
União, e o que o FMI tern corn isso. Estarnos é preocupados corn a questão
do fornecedor, que já corneca a quebrar.

O Deputado Errnano Batista (Em aparte) - Entendo que o ilustre Vice-Lider
do Governo nesta Casa cometeu urn grave equlvoco. Ponque a divida
fiutuante é aquela oriunda de contratos mensais que não são pagos no curso
do Governo, seja dIvida diana, semanal ou mensal. 0 repasse para o
IPSEMG é divida flutuante. 0 repasse para o IPSM também é divida
flutuante. Os recursos que devern ser repassados ao IPSEMG e ao IPSM, e
nâo o são, constituem a divida flutuante. Então, o Governo Itamar Franco fez
divida, sim. Porque, se nao pagou ao IPSEMG em janeiro, não pagou o IPSM
em Janeiro, não pagou os alugueis dos irnOveis dos quais o Estado é locatário
nos rneses de janeiro e fevereiro, e não pagou a pensão dos presos em
janeiro e em fevereiro, ele fez dIyida, sim.

Alias, acho que a cartilha publicada pelo Governador - seria born que o
Deputado Washington Rodrigues tomasse conhecimento, porque coloca em
düvida a divida do IPSM e do IPSEMG - diz que a divida é de onigem
nebulosa. Essa questão deve ser encarada corn muito cuidado e critério. 0
Governador Itamar Franco ou a sua equipe agem corn muita precipitaçâo. E a
precipitacao, como o fanatismo, é urn grande mat, porque tira do hornem a
razão.

o Deputado Hely Tarquinio (Em aparte) - Gostaria de dizer, corn relacão a
intervencão do ilustre Deputado Rémolo Aloise, que as cornissOes tém
autonomia para aprovar ou rejeitar. Mas trata-se apenas de urn dado. No ano
passado, cada cornissão tinha a condicão de gastar R$500,00 por rnés - são
14 comissOes. Seniam, no máxirno, R$7.000.00. E logico que poderia haver, e

0 houve, remanejamento de verbas. São 15 encontros regionais. Quanto
0 custará isso para a Assembléia Legislativa, no momento em que esté

havendo contenção de gastos? Muito obnigado.
0 Deputado AntOnio Carlos Andrada - Gostaria de levar aos nobres

companheiros desta Casa o alerta dessa situacão grave que é a outra faceta
de toda essa questão, dessa disputa ou polémica em torno da dIvida de
Minas, do embate que Minas está travando corn o Governo Federal. São os
mineiros que estão aqui, aguardando o desfecho da questão e, enquanto eta
não vern, é preciso que encontrernos carninhos interrnediánios para manter a
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nossa sociedade, o nosso empresariado, os homens que fazem este Estado
funcionar, as pessoas que produzem, o cidadão mineiro que contribui para ter
o minimo a fim de continuar vivendo e sobrevivendo diante de tantas
tempestades que nos assolam. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
Questão de Ordem

o Deputado Joo Leite - Gostaria de aproveitar esse tempo que V. Exa. me
concede para formular outra questao de ordem ao Presidente da Assembléia.
o Presidente acaba de convocar uma reuniào do Colegio de Lideres para
terça-feira. No meu entendimento, Sr. Presidente, apoiado no art. 100 do
Regimento Interno, formulo essa questâo de ordem por entender que não ha
como ocorrer reunião do Colégio de LIderes se a questão de ordem que
formulei anteriormente a V. Exa. ate Ia não tiver sido respondida.

o Sr. Presidente - Esta Presidéncia se compromete a responder a questão
de ordem ate o inIcio da reunião convocada com o Colegio de Lideres, na
prOxima terça-feira, as 10 horas.

o Deputado João Leite - Sr. Presidente, a resposta da questâo de ordem
vai ser dada numa reunio do Plenário da Assembléia Legislativa?

o Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado que sua posição será
adiantada no Colégio de Lideres e a decisão será dada em Plenário, na
reunião de terça-feira, as 14 horas.

o Deputado Joäo Leite - Será anterior a reuniâo do Colégio de Lideres?
o Sr. Presidente - Precisaremos de pelo menos 48 horas para responder a

questâo de ordem levantada por V. Exa. Portanto, a Presidência se
compromete a adiantar sua decisão na reuniâo do Colégio de LIderes e
responder formalmente a questào de ordem na reuniäo das 14 horas.

o Deputado João Leite - Obrigado, Sr. Presidente.
2 Parte (Ordem do Dia)

1a Fase
Abertura de Inscricaes

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta fase, a Presidência
passa a 2a Parte da reuniào, com a 1a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo as comunicacöes da Presidência e de Deputados e a
apreciação de pareceres e requerimentos. Estao abertas as inscricöes para o
Grande Expediente da prOxima reunião.

Decisão da Presidência
A Presidência, nos termos do § 2 0 do art. 173 do Regimento Interno,

determina a anexaçäo do Requerimento n° 26/99, do Deputado Arlen
Santiago, ao Requerimento n° 7/99, do Deputado Carlos Pimenta, por
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guardarem identidade.

Sala das Reuniães, 4 de marco de 1999.
Anderson Adauto, Presidente.

Designacâo de Comissöes
- A seguir, o Sr. Presidente designa as seguintes comissöes: Comissào

Parlamentar de lnquerito para, no Prazo de 120 Dias, Apurar Possiveis
Irregularidades na Emissâo de Carteiras de Habilitação de Motoristas pelo
DETRAN de Minas Gerais, bem como o Envolvimento de Policials Civis nas
DenUncias, doravante denominada CPI da Carteira de Habilitaçao: Feb
PSDB: efetivo - Deputado João Leite; suplente - Deputada Maria Olivia; pebo
PMDB: efetivo - Deputado Márcio Cunha; suplente - Deputado Antonio
Roberto; pebo PDT: efetivo - Deputado José Alves Viana; suplente - Bené
Guedes; pebo PFL: efetivo - Deputado Alberto Bejani; suplente - Deputado
Sebastiäo Costa; pelo PT: efetivo - Deputado Ivo José; suplente - Deputada
Maria José Haueisen; pelo PTB: efetivo - Deputado Christiano Canédo;
suplente - Deputado Arlen Santiago; pelo PPB: efetivo - Deputado Elmo Braz;
suplente - Deputado Alberto Pinto Coelho; Comissão Especial para Emitir
Parecer sobre a lndicaçâo dos Titulares da Seguintes Entidades: Instituto
Mineiro de Gestão das Aguas - IGAM -, Instituto Estadual de Fborestas - lEE -
e Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEW pebo PSDB: efetivo -
Deputado Fábio Avelar; suplente - Deputado Wanderley Avila; pelo PMDB:
efetivo - Deputado AntOnio Roberto; suplente - Deputado César de Mesquita;
pelo PDT: efetivo - Deputado Joâo Batista de Oliveira; suplente - Deputado
José Alves Viana; pelo PL: efetivo - Deputado Newton de Morais; suplente -
Deputado Eduardo Brandão; pelo PPB: efetivo - Deputado Glycon Terra Pinto;
suplente - Deputado Alberto Pinto Coelho; Comissao Especial para Emitir
Parecer sobre a lndicaçao dos Titulares das Seguintes Entidades: Fundacâo
Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG -, Fundacâo Ezequieb Dias -
FUNED - e Fundacão Centro de Hematobogia e Hemoterapia do Estado de
Minas Gerais - HEMOMINAS: pelo PSDB: efetivo - Deputado Carlos Pimenta;
suplente - Deputado Hely TarquInio; pelo PMDB: efetivo - Deputado Jorge
Eduardo de Oliveira; suplente - Deputado José Henrique; pebo PDT: efetivo -
Deputado Marcelo Gonçalves; suplente - Deputado José Alves Viana; pelo
PPB: efetivo - Deputado Elmo Braz; suplente - Deputado Luiz Fernando; pelo
PFL: efetivo - Deputado Sebastiào Navarro Vieira; suplente - Deputado
Alberta Bejani; Comissao Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de
Emenda a Constituicäo n° 1/99: pelo PSDB: efetivo - Deputado Ermano
Batista; suplente - Deputado Mauro Lobo; pelo PMDB: efetivo - Deputado
AntOnio JUlio; suplente - Deputado Márcio Cunha; pebo PDT: efetivo -

1
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Deputado Eduardo Daladier; suplente - Deputado José Alves Viana; peto PFL:
efetivo - Deputado Paulo Piau; suplente - Deputado Sebastião Navarro Vieira;
pelo PSD: efetivo - Deputado Dalmo Ribeiro Silva; suplente - Deputado
Antonio Genaro; Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de
Emenda a Constituição n o 2/99: pelo PSDB: efetivo - Deputado Ermano
Batista; suplente - Deputado Antonio Carlos Andrada; pelo PMDB: efetivo -
Deputado Márcio Cunha; suplente - Deputado AntOnio Julio; pelo PDT: efetivo
- Deputado Alvaro AntOnio; suplente - Deputado Bené Guedes; pelo PT:
efetivo - Deputada Maria Tereza Lara; suplente - Deputado Adelmo Carneiro
Leão; pelo PTB: efetivo - Deputado Arlen Santiago; suplente - Deputado
Christiano Canédo; Comissäo Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta
de Emenda a Constituiçao n o 3/99: peio PSDB: efetivo - Deputado João Leite;
suplente - Deputado Wanderley Avila; pelo PMDB: efetivo - Deputado Antonio
Roberto; suplente - Deputado Jorge Eduardo de Oliveira; pelo POT: efetivo -
Deputado Joâo Batista de Oliveira; suplente - Deputado José Alves Viana;
pelo PL: efetivo - Deputado George Hilton; suplente: Deputado Washington
Rodrigues; pelo PTB: efetivo - Deputado Glycon Terra Pinto; supiente -
Deputado Luiz Fernando; Comissão Especial para Ernitir Parecer sobre a
Proposta de Emenda a Constituição n° 4/99: pelo PSDB: efetivo - Deputado
Antonio Carlos Andrada; suplente - Deputada Elbe Brandäo; pelo PMDB:
efetivo - Deputado Paulo Pettersen; suplente - Deputado AntOnio Roberto;
pelo PDT: efetivo - Deputado Marcelo Gonçalves; suplente - Deputado Alvaro
Antonio; pelo PFL: efetivo - Deputado Sebastiào Costa; supiente - Deputado
Sebastiâo Navarro Vieira; pelo PSD: efetivo - Deputado João Paulo; suplente
- Deputado Dalmo Ribeiro Silva; Comissâo Especial para Ernitir Parecer sobre
a Proposta de Emenda a Constituiçao n° 5/99: pelo PSDB: efetivo - Deputado
AIlton Vilela; suplente - Deputado Fábio Avelar; pelo PMDB: efetivo -
Deputado Dimas Rodrigues; suplente - Oeputado César de Mesquita; pelo
PDT: efetivo - Deputado Marcelo Gonçalves; suplente - Deputado Bené
Guedes; pelo PT: efetivo - Deputado ivo José; suplente - Deputado Rogerio
Correia; peio PTB: efetivo - Deputado Olinto Godinho; suplente - Deputado
Ambrósio Pinto (Oesigno. A Area de Apoio as Comissöes.).

Leitura de Comunicaçoes
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicaçOes

apresentadas nesta reuniâo pelas ComissOes do Trabalho - aprovação, na 1a
Reunião Ordinária, dos Requerimentos n°s 5/99, da Deputada Elbe Brandão;
16 e 17/99, do Deputado Carlos Pimenta; de PoiItica Agropecuária -
aprovaçào, na 10 Reuniao Ordinária, do Requerimento n° 13/99, do Deputado
Dimas Rodrigues; de Transporte - aprovaçáo, 10 Reunião Ordinária, dos
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Requerimentos n°s 8/99, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, e 11/99, do
Deputado Chico Rafael; de Direitos Humanos - aprovaçâo, na 1a Reunião
Ordinária, do Requerimento n° 14/99, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; de
SaUde - aprovação, na ia Reunião Ordinária, do Requerirnento n o 12/99, da
Deputada Elbe Brandào (Ciente. Publique-se.); e pelo Deputado Agostinho
Silveira, LIder da Bancada do PL - indicaçào dos Deputados Eduardo
Brandâo e José Milton, respectivamente, corno membros efetivo e suplente
da Comissão Parlamentar de inquerito da CEMIG. (Ciente. Designo. A Area
de Apoio as ComissOes. Cópia as Liderancas.)

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Sebastiâo Navarro Vieira e

outros: (- Lê:) "Os Deputados que este subscrevem, corn base no art. 104 do
Regimento Interno, considerando: I - que a Mesa da Assembléia encaminhou,
em 3/3/99, a apreciação conclusiva da Comissâo de Fiscalizaçao Financeira e
Orçarnentária projeto por ela elaborado, intitulado "Minas Unida contra a
Crise"; 2 - que a referida Comissão o aprovou em sua reuniäo extraordinária
de 4/3/99, convocada as pressas, por meio de tendencioso edital, para
apreciacão de "requerimentos", tratando, assim, genérica e superficialmente
assunto de magna relevância e custos, que se presumem elevados, ainda
não apurados; 3 - que, no decorrer da referida reunião, o Deputado Márcio
Cunha afirmou peremptoriamente que a matéria, (mica sobre a quai se
deliberou ali, era de autoria da Mesa, que a elaborara corn apoio das
Liderancas da Casa; 4 - que tal afirmacâo näo se respaida na verdade, uma
vez que Os LIderes da Minoria, do PSDB e do PFL sequer tinham
conhecimento do assunto; 5 - que os atos legislativos tern que obedecer aos
principios da publicidade e da transparéncia, que nOo podem ser feridos de
morte por meio da aprovacão de matérias por expedientes duvidosos e
golpes de esperteza; 6 - que, mesmo assirn, a Comissâo de Fiscalizacâo
Financeira e Orçamentária o aprovou, sern levar em conta os custos que
recairão sobre os cofres pOblicos, abstraindo-se, deliberadamente, de sua
funçâo precipua, que sua prOpria denominacäo lhe determina; 7 - que, se a
Comissâo o fez, o fez conclusivamente, mesmo porque so a ela a Mesa
encaminhou a absurda proposicão; 8 - que, em conseqüência, cabe a, no
minirno, 1/10 dos mernbros da Casa o exerccio do direito previsto no art. 104
do Regimento Interno; 9 - que não cabe a Presidência - que encaminhou a
proposicáo para deliberacäo conciusiva - alegar que a regra do citado artigo
sO se aplica aos requerimentos enumerados no art. 103, Iii, uma vez que,
nesse caso, evidenternente, nào poderia a Mesa encarninhá-la a deliberação
da Comissão de Fiscalizacão Financeira e Orçamentária, em vez de obedecer
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ao que dispöe o art. 295, que trata dos eventos institucionais; 10 - que
eventos institucionais exigem, por seu titulo, ampla discussâo do assunto por
toda a Casa, al inclulda a Minoria, como é de nossa tradiçâo, requerem: 1 -
corn fuicro no art. 104, c/c o inciso XXVII do art. 232, do Regimento Interno,
que ao Plenário seja devolvido o exame do mérito da proposicäo apreciada
conclusivamente pela Comissão de Fiscalizacão Financeira e Orçamentária; 2
- conforme o art. 183, que, antes de ser submetida ao Plenário, seja a matéria
também distribulda a Comissão de Constituição e Justiça, para análise de
seus aspectos jurIdico, constitucional e legal, e a Comissâo de Administracão
PUblica, para que o examine no que diz respeito a organizacäo dos Poderes.

Sala das Reuniöes, 4 de marco de 1999".
A Presidéncia decidirá sobre o requerimento em outra oportunidade, após

análise da argurnentacão apresentada.
Questão de Ordem

o Deputado Sebastiao Navarro Vieira - Sr. Presidente, apresentamos esse
requerimento baseados no art. 104 do Regimento Interno, porque a Comissão
de Fiscalizacao Financeira deliberou conclusivamente sobre a matéria. Então,
cabe a Presidéncia, uma vez que a requerimento satisfaz os pressupostos
regimentais, deferi-lo. Tal requerimento, por sua própria natureza, não é
submetido a apreciacao do Plenário, mas ao deferimento do Presidente da
Casa. Tenho certeza de que V. Exa. respeita a Regimento Interno da
Assembléia Legislativa e dirige esta Casa sob sua egide. Portanto, gostaria,
tâo-sornente, de lembrar a V. Exa. que, corn relaçao a esse requerimento,
cabe a deferimento.

o Sr. Presidente - Exatamente por isso, a Presidência entende que a
requerimento deveria ser lido em Plenário. Ele será despachado em outra
oportunidade. Talvez, juntamente corn a questão de ordem levantada pelo
Deputado Joäo Leite.

o Deputado Sebastiäo Navarro Vieira - Sr. Presidente, é justamente isso
que levantei nessa questãa, agora: não é urna questâo de ordem; é urn
requerirnento em relacao ao qual cabe deferirnento. Concordo que V. Exa. a
defira "a posteriori", rnas não cabe apresentar resposta nern solucão. A Casa
cabe a deferimento, Sr. Presidente.

o Sr. Presidente - 0 deferimento ou nâo, por parte desta Presidéncia.
o Deputado Sebastião Navarro Vieira - Ou a indeferimento, se

requerimento nâo estiver subordinado aos pressupostos exigidos par nosso
Regimento. Se estiver, não ha aiternativa senãa deferi-lo, Sr. Presidente.

- A seguir, a Sr. Presidente defere, cada urn par sua vez, nos termas do
inciso XXXII do art. 232 do Regimento Interno, requerimentas dos Deputados
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AmbrOsia Pinto, em que solicita a desarquivarnento dos Projetos de Lei n°s
1.862 e 1.918/98; e Ermano Batista, em que solicita a desarquivamento dos
Projetas de Lei n°s 1.007/96, 1.910 e 1.969/98.

Vataçäo de Requerirnentos
0 Sr. Presidente - Renovação da votacäo do requerirnento do Deputado

Edson Rezende, em que solicita a convocacão do Sr. Secretário de
Administracão, para prestar esclarecimentos sobre a poIItica administrativa do
atual Governo e, em particular, sobre a situacao do funcionalisrno ptiblico.
Vern a Mesa requerimento do autor, em que solicita a retirada de seu
requerirnento. A Presidéncia defere a requerimento, de conformidade corn a
inciso VIII do art. 232 do Regirnento Interno.

Questães de Ordem
o Deputado Edson Rezende - Sr. Presidente, a problema do servidor

pUblico, da folha de pessoal, da questao adrninistrativa e do histOrico da
situacäo financeira do Estado é urn dos temas mais importantes que qualquer
administracão deve encarar. Creio que esta Casa precisa dessa discussão
corn a Secretário de Administracào. Mas parcela da Oposição nãa tern
entendido a necessidade dessa discussão em Plenário, a qual será feita corn
transparência para a sociedade mineira e para a servidor, que vai conhecer a
sua realidade quanta a questao de seu pagamenta, de sua qualificacão e de
seu piano de cargos e salários. Tendo em vista que podemos discutir essa
rnatéria na Comissäo de Adrninistração PibIica, requeri a retirada desse
requerimenta.

E nesse sentido que retira a requerimento, para que possamos discutir o
problema. Nâo pademos fugir dessa discussào. Se a Oposiçâo, hoje, não
quer essa discussâo, vai querer daqui a urn ano ou dais, porque a problerna
dos servidores é urn probierna crônica no Estado de Minas Gerais e em vários
autras Estados. Entáo, não adianta postergar a discussãa desse probiema.
Se hoje uma parcela do corpa da Assernbléia nàa quer a discussãa, rnais
tarde ela vai querer.

Para que iniciemos esse trabalho legislativa, nos primeiros dias de seu
trabaiho, devemos discutir isso já, porque não será somente urna discussâo,
mas varias, durante mais quatra anos em que estaremos aqui.

Estamos encaminhando a Carnissâo de Administracão Püblica
requerimento para que passa ser convidada a Secretário de Administraçâo,
Sávia Souza Cruz. Muito abrigado.

o Deputado Antonio Carlos Andrada - Corn relaçãa as questöes do
Deputado Edson Rezende, gostaria de fazer urn reparo cam relaçàa a
Oposiçáo.
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O reparo é que ele coloca a culpa na Oposicão. A Oposição, nesta Casa, é

rninoritária. 0 Governo tern a rnaioria nesta Casa para votar os seus projetos
e os seus requerimentos. Se não houve aprovaçào do requerimento, a cuipa
é da bancada do Governo, que nâo compareceu para votar. Agora, nOs, da
Oposicão, fazemos urn apelo ao Deputado: vamos ajudá-lo nessa
empreitada; não retire o requerimento; rnantenha-o, porque varnos completar
o nUrnero de votos que o Governo não tern nesta Casa.

O Sr. Presidente - Requerirnento do Deputado Paulo Piau, ern que solicita
que o Projeto de Lei n o 1/99, que dispöe sobre o cultivo e o plantio de
vegetais geneticarnente rnodificados no territOrio do Estado, seja distribuldo a
Comissáo de Politica Agropecuária, para apreciação quanto ao rnérito. Ern
votaçâo, o requerirnento. Os Deputados que o aprovam permaneçarn corno
se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento do Deputado Eduardo Brandão, ern que solicita audiência da
Comissão de Assuntos Municipais para emitir parecer sobre o Projeto de Lei
no 29/99. Em votação, o requerirnento. Os Deputados que o aprovam
permaneçarn corno se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento do Deputado Eduardo Brandão, em que solicita audiência da
Comissão de Assuntos Municipais para ernitir parecer sobre o Projeto de Lei
no 30/99. Em votação, o requerirnento. Os Deputados que o aprovam
permaneçarn como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento do Deputado Hely TarquInio, em que solicita seja convidado
o Sr. Cláudio Mourão, ex-Secretáro de Administraçao, a falar em Plenário no
dia seguinte ao do comparecimento do Secretário Sávio Souza Cruz. Vern a
Mesa requerimento do Deputado Hely TarquInio, solicitando a retirada de
tramitação do requerimento de sua autoria. A Presidência defere 0
requerirnento, de conformidade corn o inciso VIII do art. 232 do Regimento
Interno.

Vern a Mesa requerirnento do Deputado Antonio Andrade, Lider do PMDB,
em que solicita a palavra, pelo art. 70 do Regirnento lnterno, para tratar de
assunto relevante e urgente. A Presidência defere o requerimento e fixa para
o orador o prazo de 15 minutos.

0 Deputado Antonio Andrade - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, não constitui novidade o fato de que o Governo Fernando
Henrique Cardoso - desde o primeiro mandato e em linha corn as diretrizes da
equipe econOmica - tern relegado a segundo piano o projeto social,
penalizando todos os brasileiros, corn maior ou menor intensidade.

Trata-se, realmente, de constatação larnentável essa que fazemos, ainda
mais se levarmos em conta que os maiores sacrificados são nossos
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conterrOneos que integrarn a charnada população de baixa renda, na qual se
inserem os cidadàos mais vulneráveis, como as criancas, os deflcientes e os
idosos.

Ocorrem-nos essas consideracoes quando tomamos conhecimento dos
codes que o Governo Federal está fazendo no orçamento de 1999, afetando
os projetos sociais. Estão previstas reduçOes que totalizarn importância
superior a R$2.000.000.000,00, envolvendo nada menos que 25 dos 31
projetos de natureza social voltados para os mais pobres. Em outras palavras,
apenas 6 desses projetos escapararn, ate agora, do irnplacável
redimensionamento exigido, corno se sabe, pelo capital especulativo
estrangeiro capitaneado pelo FMI.

Em 61% dos programas alterados, os codes foram de tal ordem que a
verba disponIvel este ano é inferior a liberada no ano passado. Como se nâo
bastasse, os recursos orçarnentários estão chegando a esses prograrnas em
ritmo de conta-gotas ou nOo estão chegando. Nesse Oltirno caso está o
Programa de Alimentação Escolar, para o qual, ao que consta, não foi
liberado urn Unico centavo, ate o mornento. Ora, se os recursos dirninuem, a
populaçao aumenta na mesma proporção em que crescem as demandas
socials. E as demandas não atendidas, dolorosarnente, dizem respeito
principalmente aos mais fracos: a populaçao infantil, os incapacitados e os
velhos.

Vejamos, a propOsito, a situacOo de três desses programas: o de Apoio a
Criança Carente, o de Apoio ao Deficiente e o de Apoio a Pessoa Idosa. No
prirneiro, os recursos orcamentários de 1999, totalizando R$175.400.000,00,
foram inferiores em 19,8% a verba consignada em 1998, enquanto, ate
23/2/99, so haviam sido liberados R$10.100.000,00; no segundo, o orçamento
deste ano prevê recursos de R$47.100.000,00 - reduçao de 22,3% em
relacOo a 1998 - tendo, ate agora, sido liberados apenas R$2.400.000,00; e
no terceiro programa, os recursos consignados não passam de
R$20.500.000,00 (a reduçOo foi de 2,2% em relaçao ao ano passado), tendo
a Uniâo liberado, ate 23/2/99, somente R$1.200.000,00.

Em funçao dessas reduçOes, cerca de 500 mil criancas carentes deixarão
de ser atendidas em creches, enquanto aproxirnadarnente 270 mil idosos não
terão como manter-se alojados em asilos. E urn triste registro para nosso
Pals, quando colocamos em risco o destino das geracOes futuras e
reservamos o descaso aos mais velhos.

Outros programas vitals para o desenvolvimento e o bem-estar da
populacão estão igualmente penalizados. E o caso do Programa de
Distribuição do Livro Didático, da Farmácia Básica, do Programa Nacional de
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lmunizaçöes, do Programa Nacional de Qualificaçâo Profissional - PLANFOR
-, do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF
- e de muitos outros, todos direcionados para a melhoria do padrào de vida da
sociedade brasileira.

A par desses cortes na area social, chega-nos agora, também, a noticia de
que o Governo distribuiu, este mês, a segunda menor cesta básica para as
carentes desde que foi implantado a sistema de distribuiçáo gratuita, em
1993. A diminuição foi nàa so quantitativa coma também qualitativa, incidindo
sobre produtos essenciais a alimentação, como feijão, massas e Oleo. Note-
se que a cesta gratuita é distribuida, dentro do Programa Comunidade
Solidária, para nada menos que 1.353 dos municipios mais pobres do Pals.

A grande verdade e que a imobilismo apossou-se da administraçâo federal.
Não se ouve falar em novos investimentos produtivos, não bastassem as
codes nos projetos saciais. E aqui falamos de vidas humanas, de
hospitalizaçao e tratamenta medico, do futuro profissional de milhOes de
jovens, da velhice tranqUila para tantos cidadãos cam aposentadorias
vergonhosas, equivalentes a não mais que urn salário minima.

A maratOria declarada, e nãa decretada, pelo Governador ltamar Franca
tern recebido criticas contundentes de determinados setores, visivelmerite
orquestrados pelo Palácio do Planalto. Esquecem-se tais criticos, no entanto,
de que a nasso Executivo se insurge, exatamente, contra uma situação em
que, a custa da miséria de muitos, a União coloca em jogo a soberania
nacional e se pOe a serviça do capital especulativo estrangeiro. Se refletirern
cam isencäo sabre esse aspecto, eles irãa cancordar em que a iniciativa de
nosso Governador e extremamente defensável e irnune a qualquer
questionamento.

A Naçao brasileira encantra-se em pracesso de preparaçãa, para revisar a
prOprio pacto federativo, pois privilegiar as investimentas saciais dentro da
nova ardem palitica deve ser uma de nassas priaridades. Protestemas, para
cameçar, e lutemas contra as codes arcamentários que sacrificam milhares
de nossas conterrãneas, deserdadas da sorte e vitimas de urn sistema injusto
que contempla a major concentracãa de renda de todo a planeta. E para isso
que conclamamos a todos. Casa cantrário, estaremos perpetuando a injustiça
e a desigualdade, neste momenta em que a mundo se prepara, corn tada
solenidade e renavada esperanca, para ingressar no terceira milênio. Muito
obrigado.

0 Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - Vern a Mesa requerimento do
Deputado Rogerio Correia, Lider do PT, solicitando a palavra, pelo ad. 70 do
Regimento, a fim de tratar de assunto de relevãncia e urgência. A Presidência
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defere a requerimento e fixa para a aradar a prazo de 30 minutas.

0 Deputado Rageria Correia - Sr. Presidente, Srs. Deputados, haje fui
surpreendido na Comissão de Fiscalizacãa Financeira pela apasiçãa ao
requerimento do Prajeto Minas Unida Vence a Crise. Fui surpreendida ate
mesmo em virtude da averiguaçãa que venho fazendo - e já anunciada par
mim - sabre a desvia, pelo ex-Governadar Azereda, dos fundas do Estado e
de verbas carirnbadas. Partanta, estava fazenda urn estudo sabre isso.
Gostaria de cabrar da Presidência da Mesa uma agilizacao a firn de que a
CPI ja apravada par esta Casa entre em funcianamento a mais breve, parque,
de fata, são rnilhOes de dólares e de reais que foram desviadas. Assim, é
necessária que saibamas para onde foram desviados tais recursos, que são
muita impartantes, coma as recursos do PROSAM e do SOMMA, além de
recursos para a industrializacãa, para as pequenas e as médias empresas.
Esses recursos foram simplesrnente desviadas e, no final do Governo
Azereda, serviram para pagar alguém. Precisamos saber quais foram as
beneficiados corn tais recursos.

No entanta, cheguei urn pouco atrasado a reunião da comissão de
arçamento. Mas, aqui no Plenário, a Oposicaa insiste em questionar a Projeto
Minas Unida Vence a Crise. Não entrarei na série de argumentacOes
regimentais que foram colocadas porque, pasteriarmente, serão respandidas
pela Mesa. Mas quero entrar no canteUdo da discussão. Para tanto, gastaria
que as Deputados da Oposiçao estivessem aqui para explicar em que
consiste a opasiçãa ao conteOdo do Projeto Minas Unida Vence a Crise. Será
que não querem vencer a crise? Ou seré que ate hoje querem dizer que a
crise não existe? 0 Presidente Fernando Henrique Cardoso passou boa parte
do seu mandato anunciando que não havia crise, que a nosso Pais vivia as
mil maravilhas. Ao final, reconheceu que havia uma crise internacional, mas
que nada disso era culpa do Governo Fernando Henrique. Hoje, parece-me,
ja reconhece que existe uma crise no Brasil. Seria muito interessante se, a
essa altura, não reconhecesse a crise, corn uma inflacão esperada de 60% ao
ano, a dOlar supervalorizada, a real tendo urn decréscimo assustador e juros
altIssimos. Além disso, estamos vivendo uma crise de desemprego, uma crise
ecanômica, social e, agora, uma crise palitica. Portanto, seria interessante se
ele nãa reconhecesse tal crise.

Assim, nãa creio que seja esse a motivo, pais acho que ate mesmo as
tucanas reconhecern que o Pais está vivendo uma crise e,
conseqüentemente, as Estados também estão em crise. Espero que, pelo
menos isso, reconhecam. Talvez estejam corn rneda de discutir a crise e, par
issa, fazem objecão aa conteOdo do Projeta Minas Unida Vence a Crise. 0
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projeto propöe que a prOprla Assembléia Legislativa faça uma discussão
institucional sabre a crise, que as próprios membros da Oposição na
Assembléia Legislativa já reconhecem como sendo originária da palitica
econömica do Governo Fernando Henrique, dos juros altissimos e, que,
portanto, esse é a seu motivo central.

Por que não discutir essa crise em Minas Gerais? Qual é a receia de que
façarnos uma teleconferéncia corn debate, corno, por exempla, a União, as
Estados e a quadra da globalização: quais as conseqüências do projeto
econômico do Governo, da globalização no Estado de Minas Gerais e nos
Estados da Federaçaa?

Urn autro tema: 0 Facto Federativo - as Limites da Centralizaçãa e da
Autonomia dos Estadas. Par que não discutir a pacta federativo, tao falado? E
necessário que se discuta, partanta é urna teleconferéncia da major
importância, coma irnportantes serão as encontros regianais nas diversas
cidades-pólo do Estado de Minas Gerais, sern nenhuma discrirninacao dessas
cidades par serem seus Prefeitos deste au daquele partida. Temos Uberaba,
PFL; Uberlândia, PPB; Patos de Minas, PFL; Contagern, PMDB; Paracatu,
PT; PSDB em São Sebastião do Paraisa; TeOfilo Otôni... portanta, uma
discussão ampla do Estado de Minas Gerais sabre a crise. Qual é a temar
dos Deputados do PSDB em discutir a crise e de Minas se unir para vencer
essa crise?

Fica essa pergunta, porque, realmente, as questoes regimentals nâo padem
impedir urn debate de tanta impartância, que é urn debate politico e não serve
apenas para denunciar a quadra de crise. F também importante a denUncia,
não venham dizer que a passado nãa importa, que sO importa achar urna
saIda para a crise, como se não houvesse responsáveis par ela tal qual se
encontra.

Portanto, diria que esse projeta - Minas Unida Vence a Crise - deveria ser
aplaudido pelo canjunta de Deputados desta Casa. Gastaria que as
Deputados, inclusive as da Oposicão, fossem a essas cidades-pôla defender
suas apinioes e, quern sabe, ate tentar convencer a papulaçaa de que a crise
não existe ou de que eles não têm nada que ver corn ela.

0 Deputado Paulo Pettersen (Em aparte) - Gostaria de reafirmar a sua
defesa em pral do requerimento da Mesa ao Presidente, a qual foi votado na
Camissäo de Fiscalização Financeira. E a leito natural para que seja ou nãa
apravado pela carnpetente comissão.

Entendo também, Deputado Rogério Correia, que está havendo urn
equivoca par parte dos Deputadas da Oposicão: na verdade, a crise é do
Estado, não é da pessoa Itarnar Franca. Então, a Oposicão está
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equivocando-se, e devernos pracurar fazer urn esclarecimento aos nabres
companheiros detalhadarnente. Tenho certeza de que eles tern condição de
entender isso. Sei que existe a papel da Oposição, mas ternas, tarnbérn, que
ser responsáveis, e não será a Assembléia Legislativa que ficará calada
diante da situacao que a nosso Estado atravessa, e não apenas o Pader
Legislativo. Tenho certeza de que, depais da apreciaçãa dessa matéria, serãa
convidados a Tribunal de Justiça e a Procuradoria para participarern desse
evento, que é do interesse do Estado, da comunidade mineira. Nãa tern
partido, porque a documento é apartidária.

Ouvi muito bern as colocaçoes de Deputados amigos nossas a respeito do
nâo-pagamenta nas areas de saOde e educacao. De fato, as coisas estão se
cornplicando no interior, devido a herança do ex-Governador. Mas a que não
entendo é que as Deputados da Oposição venharn preceituar urn
procedimento de pagar aos fornecedores, principalrnente âqueles que
fornecem alimentas e rernédias para as hospitais, criando candiçoes que nOs
ate adrnirarnos.

0 Deputado Rogerio Correia - Alguns fornecedores receberam corn a
dinheiro do fundo. Ternos que saber quais receberarn e quais não receberam.
Temos que ter urn criteria.

0 Deputada Paula Pettersen (Em aparte) - Deputado Rogeria Correia, a
pior é que a ex-Governador se lernbrou de pagar rnais de R$70.000.000,00
aos ernpreiteiros nos Oltimas dias de seu Governo. Não podernos ser
tapeadas aqui coma foi a funcionalismo ptblico na questão do décimo terceira
salário. E issa que nâo podemos admitir. Querendo ou não, a verdade tern
que ser auvida. Aqui é a questiOncula dos acontecirnentos de urna
adrninistração. Nossa funcao é fiscalizar. Eu não estou acusando a pessoa do
ex-Governador, mas suas acöes, o conjunta do seu governo, que carneteu
essas irresponsabilidades ern nosso Estado. Haje, este caos que estã al, esta
crise é de responsabilidade de cada urn de nos, de todos Os partidas. A
sociedade está acompanhando esses desdobramentos, as Srs. Deputados da
Assernbléia Legislativa, seus segrnentos, para que não cheguernos ao caas
social. E de respansabilidade desta Casa e dos demais Poderes

E recuperarmos a credibilidade do nosso Estado e erguer e soerguer a nossa
soberania para que possamos ser respeitadas. Tenho a certeza e a
canvicção de que V. Exa. está produzindo, cam o efeito de sua fala, a
credibilidade que a povo quer ouvir. Muito obrigado.

0 Deputado João Paulo (Em aparte) - Caro Deputada Rogério Correia, de
costume, o do cachimbo, naa é verdade? V. Exa. me perdoe. Nobre
Deputado, tenho a campramissa de cumprir mais este rnandato naquela



212
mesma linha de iseng5o e de independéncia que caracterizou Os meus
mandatos de Vereador. Dentro dessa linha, gostaria de fazer urna observacão
sobre o terna que V. Exa. traz agora a debate, que não é novo, e o Deputado
Márcio Cunha tambérn trouxe ainda ha pouco, objeto de urn questionarnento
feito pelo Deputado João Leite e outros colegas nossos. Eu queria dizer o
seguinte: Minas não está unida. A prova disso são as indagacOes feitas,
através de figuras ilustres aqul presentes, por Deputados desta Casa, que
disserarn expressamente nao concordarem corn esse encaminhamento.
Então, num primeiro rnornento, não ha união em tomb desse projeto. Ainda
que houvesse uniao, nao percebo como Minas sozinha venceria esta crise,
que não se originou aqui. Essa crise é importada, ate do exterior, fruto da
politica econômica da Presidência da Repüblica, o que me faz pensar que tal
politica econãmica está, de ha muito, equivocada. V. Exa. bern sabe da minha
preocupação corn as questoes de ordem jurIdica, mas sou economista
tambérn, embora de banco de escola, e me permiti assinar alguns artigos e
mandar para Brasilia para ref]exão de alguns colegas nossos, parlarnentares
Ia, denunciando exatarnente a infelicidade desse cãrnbio fixo durante tanto
tempo, a que foi uma poiitica suicida. Isso serviu para contemplar, de maneira
impatriOtica, o empresariado estrangeiro. Passamos a comprar suco de
laranja do exterior. Olhem o absurdo! 0 Brasil é a maior produtor de laranja
do mundo, assim corno de suco de laranja, e tomamos suco de laranja
importado. 0 que mais nós compramos? Estarnos exportando empregos,
estamos gerando empregos em outros paises, na medida em que importarnos
tantas coisas desnecessárias, desde carros ate fraldas descartáveis, fruto
dessa politica econômica equivocada que privilegia a especulacão financeira
internacional, corn juros elevadissirnos de 49,75% ao més, contra uma
isenção de imposto de renda. Antes havia uma taxa de imposto de renda de
15%. Agora, ou meihor, ha muito tempo, essa taxa é zero. Havia também a
politica de se manter a câmbio fixo, a qua] durante muito tempo sucateou a
indistria nacional, desestimuiou o nosso empresariado e levou a esta crise de
desemprego que al está.

Se não ha incentivo a indüstria e ao comércio, nâo ha novos empregos, e
Os antigos são suprimidos. Quando o Governo introduziu o Piano Real,
questionávamos que, alérn do piano monetário, havia também a necessidade
de urn piano econômico. Diziamos que essa poiltica artificial haveria de dar
no que deu. Isso era de conhecimento dos economistas e das pessoas que
tinham urn ligeiro trato com a area. Sabia-se que a situacão redundaria, mais
dia, menos dia, nessa amargura tao grande que estamos vivenciando.

V. Exa. está de parabéns por dar urn "plus", uma amplitude major a esse
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tema trazido nesta tarde, de que Minas Unida Vence a Crise. lnfelizmente,
exercitando a isencão e a autonomia do meu mandato, percebo que não vai
vencer, porque a soluçao nao passa por Minas Gerais. Os problernas do
Governo de Minas nao estão passando por Minas Gerais. A prova disso é que
não estamos dando conta de sacar dos cofres do prOprio Governo de Minas o
dinheiro que lhe pertence e que está sendo bloqueado, ante urn contrato
assinado. Estamos amargando uma situacão que não se conhece
precedente. Registro, no rneu aparte, apoio a V. Exa. Continuo pesquisando e
tentando encontrar urn norte, uma saida para essa crise - e ainda não
percebi. E urna prova de que devemos nos embrenhar mais nesses debates,
cada dia mais, para encontrarmos a salda.

O Deputado Rogerio Correia - Obrigado, Deputado João Paulo. A idéia do
projeto é exatamente essa. Não queremos apenas fazer urn parâmetro, um
apanhado e os motivos. Isso tambérn é importante. Precisarnos saber os
motivos da crise para procurarmos saidas. A idéia do projeto é que
discutarnos saidas por toda Minas Gerais. Procurar um rnodo de Minas
contribuir. Enxergamos que essa crise tern repercussão nacional e
internacional, mesmo porque a Presidente Fernando Henrique Cardoso é hoje
urn mero despachante do Fundo Monetário Internacional. Não governa a
Pals. 0 Brasil está sem governo. 0 FMI manda e o Presidente obedece.

Portanto, e necessário que se dê urn basta a essa situacão. Precisamos
tomar as rédeas para que a Brasil possa tornar a crescer, a se desenvolver, a
gerar empregos e reservas. Isso é fundamental.

A Deputada Maria Tereza Lara (Em aparte) - Concordo plenamente corn a
seu pronunciamento, Deputado Rogerio Correia. De fato, temos que ir a fundo
nessa crise. 0 caminho é a participacão popular. Mas discordo do colega
Deputado João Paulo quando diz que Minas não val vencer essa crise. Se
partirmos desse pressuposto, podemos entregar o nosso mandato.
Acreditamos que Minas vai vencer esta crise, principalmente corn a
participaçao efetiva de todos os mineiros. Esse prajeto tern esse abjetivo. Que
todos os mineiros, desde as mais simples de todos rincães de Minas Gerais,
possam ter conhecimento da situacão. Ontem, tivemos no Plenário a
presença da Dra. Misabel, que nos trouxe esclarecimentos detaihados sobre
a situacão financeira do Estado. Minas sozinha não vence. Mas se partir de
todos as mineiros, certamente daremos uma grande contribuição.
Acreditamos que Minas sairá da crise. Acredito que o Pals tern canserto, mas
a partir de uma mudança do modelo econômico. Corn esse modelo que está
ai, nâo ha como consertar. Mas temos que apresentar outra aiternativa de
modelo, no qua[ a prioridade não seja a capital, mas a ser humano. lsso 6
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responsabilidade dos partidos. Não podernos definitivamente deixar que
questöes partidárias coloquem em segundo piano o objetivo principal dos
nossos mandatos desta Assembléia: o povo de Minas Gerais.

o Deputado Hely Tarqülnio (Em aparte) - Agradeco a oportunidade deste
aparte. Quero dizer, em nome do PSDB, que, voitando ao requerirnento, nao
tive condiçöes de, no tempo que me foi concedido, proceder a explicacao
final. 0 PSDB também faz parte do Minas Unida Vence a Crise, sO que a
Mesa Diretora passou a requerimento para ser votado em regime de urgéncia
na Comissão de Fiscaiizacáo Financeira, e nós, os Lideres do partido, sO
recebemos a avulso do projeto depois de votado. Lamentamos e continuamos
a larnentar a fato de nâo termos representante na Mesa. Pelo fato de náo
termos a conhecimenta prévio, gostarlamos de dizer que somos a favor do
diálogo. Não somos como o Governador, que está se recusando ao diálogo. E
esse expediente que está nascendo na Assembléia Legistativa é muito
saudável. A Unica coisa que fica no ar é essa aprovacão rápida, que,
percebernos, vai gerar muito gasto. Haverá urn Acordo de LIderes na prOxima
terça-feira, no qual teremos a oportunidade de procurar urn caminho menos
oneroso, sendo que a Consuitoria desta Casa e seus Deputados sempre
procurararn a caminho mais curto e rnenos orieroso. Temos o expediente de
serninários e conferências no nosso Plenário, para evitar a palanque no
interior. Por mais que queirarnos aceitar tratar-se de um movimento a Projeto
Minas Unida Vence a Crise, hoje já temos a TV Assembléia, as demais
televisöes, a radio, que está levando notIcias da crise a todos as rincOes de
Minas Gerais. Quem sabe se aqui viessem as Iiderancas do interior mineira,
convidadas pelos Deputados que representam distritalmente Minas Gerais
nesta Casa, poderiamos aqui realizar conferências e ouvir a nosso prOpria
Governador Itarnar Franco, a professora cujo norne se encantra na listagem,
o Presidente da Assembiéia. Aqui poderiamos conhecer as pareceres e
posiçoes de todas as bancadas. Al, sim, fariamos urn encontra, corn a
participaçäo do povo, sob urna forma de audiência pUblica mais barata. Isso
não é coisa para se discutir aqui, rnas estamos apenas dando urna sugestâo
para que seja discutida no Coiegio de LIderes. Quero, rnais urna vez,
reafirrnar que a PSDB está pronto ao diálogo e que esse expediente da
Assembiéia Legisiativa, das Lideranças, de outras partidos está acontecendo
porque a Governador Itamar Franca está fechado ao diálogo. Muita obrigado.

o Deputado Rogério Correia - Obrigada, Deputado Hely Tarqüinia. Creio
que, se concordarmos corn a conteüdo do debate e corn a método de faze-b,
no Calégio de LIderes chegaremos a urn denorninadar cornum. Concordo
corn V. Exa., a irnpartante 6 que a debate seja feito. Estamos procuranda urna
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saida para a crise e certamente terernos divergencias relativarnente aos
cornportarnentos a serern adotados, sob o ponta de vista macroeconôrnico ou
politico-econãmico. Mas, certarnente, o debate é necessário e chegarernas a
conclusão quanta ao rneio de faze-b, na reunião do Colegio de LIderes.

o Deputada Sebastião Navarro Vieira (Em aparte) - Agradeço a
oportunidade que V. Exa. me concede de me inserir no seu discurso através
deste aparte. Meu aparte diz respeita as cobocaçoes do Lider do PSDB, que
anda em paralelismo corn a PFL, que me deu a honra de ser seu LIder, sendo
esses partidos as que estão fazendo oposicãa ao Governo do Estado aqui,
nesta Casa. Quero afirmar a V. Exa. que querernos a debate, querernas
discutir corn a sociedade e somos solidárias cam tados as mineiras na defesa
das prerrogativas do nossa Estado e de tudo aquibo que diz respeita aos
direitos fundarnentais do nosso Estada. Estamos todos unidos nas questOes
maiares de Minas, na defesa de seus interesses. 0 que me causou espécie,
Deputado, fob a forma corn que foi conduzida a questaa, a qual nos perrnitiu
fazer ibaçaes. A base de sustentacão do Governo, quanda entrau corn urn
prajeto tao importante coma a Minas Unida Vence a Crise, para solucionar a
crise, nãa estava querendo a discussäo corn a popubação rnineira e a
sociedade, mas, sirn, um palanque para defender a pailtica do Governador
Itamar Franca, usando indevidamente esta Assembiéia.

0 que nos pareceu foi issa. Cobocarn urna posiçao partidária de jagar pedra
para trás - coma tern sido a postura da bancada do Governa e do Governa,
ate agora -, aa invés de se preocuparem em canstruir a Minas Gerais de
progresso e desenvolvimento, de procurar a salução dos nossos problemas, e
ficam sO se bamurianda corn rebacâo as dificuldades encontradas, procuranda
atingir a ex-Governadar Eduardo Azereda. Cam issa é que nâa podernos
pactuar. A forma coma foi conduzido esse processo, corn apreciacäo rápida e
escondida na Comissão de Fiscaiizaçâo Financeira, deu-nos essa irnpressâa.
Dal a requerirnento que haje apresentamos aqui, corn a objetiva de trazer a
discussâo para a Pbenário. Uma decisâa da Cornissâo de Fiscalizacao
Financeira näo pode representar a vontade da Assernbléia Legislativa, coma
urn Poder do Estado de Minas Gerais. Este Fader é um Fader cobetivo; a
Poder nâa está na Presidéncia da Assembléia. A Presidéncia da Assembbéia
preside a Casa sob a égide do Regirnenta Interno, representanda urn Fader
que e constituido par 77 Deputadas, e a Deputada Marcia Cunha, presidindo
a Carnissão de Fiscalizacâo Financeira, induziu cornpanheiras nossos a erra
de vataçaa, ate, ao afirmar que era acordo de Liderancas, senda que
desconheciamos a projeta. 0 PSDB ja afirmou que nâo conhecia a prajeta,
que corn ebe nada fob fabada. E eu, coma Lider do PFL, tarnbém venho trazer
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aqui o meu testemunho, pois fui pego de surpresa. Eu nào sabia. Se existe
urn projeto que é transparente, como esta Casa exige, por que esconder de
nós a matéria e publicar na pauta da Comissäo "apreciacâo de
requerirnentos", sem dizer que requerimento estava all para ser apreciado?
Por que esconder da Oposiçào? Se esconderam da Oposiçao, dâo-nos todo 0
direito de entender que estavarn agindo de má-fé, procurando não serem
transparentes. E sO poderIarnos fazer isso quando a questão fosse politica,
mas nâo na defesa do interesse de Minas. Na defesa do interesse de Minas,
estarernos todos de mâos dadas. Muito obrigado pela gentileza do aparte que
me concedeu.

0 Deputado Rogerio Correia - Eu é que agradeço o aparte, Deputado.
Apenas ja coloquei isso no aparte feito pelo Deputado Hely Tarquinio, do
PSDB. Acho irnportante que o debate aconteça. Quanto ao método e a forma
do debate, estarnos abertos a discutir, não tern de ser necessariamente a
forma que achamos a rnais correta. Apenas acho justo - quero fazer uma
ressalva na fala do Deputado Hely Tarqumnio - e acho que o importante é que
as reuniães não se limitern aqui a Assembléia, ou a Belo Horizonte. Acho que
e importante que esse debate tam bern vá ao interior, e que as cidades-pOlo e
regiöes tarnbém tenham a possibilidade de fazer o debate, corn o Prefeito, os
Vereadores, os formadores de opiniáo. Seria equivocado travar-se urn debate
apenas entre nOs, porque essa é uma crise na qual precisamos envolver 0
conjunto da sociedade.

Por fim, gostaria também de fazer urn reparo, Deputado Sebastiào Navarro
Vieira. De fato, não se pode ficar apenas larnuriando a situacao encontrada.
Verdade. Ha que se tomar decisães de futuro, decisOes que corrijam Os
rurnos, rnas e necessário perceber de onde vem e qual a origem dessa crise.
Nâo podemos simplesmente passar uma borracha e apagar os
acontecirnentos passados, coma se nada tivessem que ver corn o que
acontece agora. Cito urn exemplo: a Oposiçao levantou algumas düvidas, ou
algumas denOncias, de não-repasse de verbas do Projeto SOMMA. Verdade.
Ha municipios reclamando. Mas é verdade também que, no fundo destinado
ao Projeto SOMMA, rnilhöes foram desviados para caixa Unico e gastos corn
outras finalidades. Portanto, não podernos passar uma borracha no passado
e dizer que os problernas são de agora para a frente e que o ex-Governador
Eduardo Azeredo e o Presidente da RepUblica não tern nada que ver corn o
que varnos discutir daqui para a frente, que é urna saIda para a crise.

Seria muito cOmodo, mas e preciso saber quais as origens dessa crise.
Portanto, o debate sobre a passado tam bern é fundamental. Não se trata de

jogar pedras, rnas de esciarecer a opinião pOblica sobre a situacão deixada
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pelo ex-Governador do Estado. Se ha urna rnoratOria hoje - e a Governador
Itamar Franco está cansado de dizer isso -, não é porque ele quer, mas pela
situacao econôrnica encontrada. E é preciso que se esclareça qua] a situacão
encontrada e por que a situação chegou a esse estado, de falência quase
total e absoluta.

Por isso, as discussöes devem ser feitas juntas: os rnotivos que os levararn
a isso e as medidas a serern tornadas. Se a moratOria é correta - e julgo que
sirn -, é urn debate a ser feito; se varnos continuar corn ela, é outro debate,
também a se realizar. Mas que se trate o assunto da forma como se encontra:
por que a moratOria foi necessária, qual o tipo de renegociacão de divida feito,
em que condiçaes e quais as condiçoes agora.

E preciso fazer urn elo entre a passado, o presente e o futuro. Mas o
debate, sem sornbra de dUvida, deve ser amplo, envolvendo o conjunto das
forças da sociedade, a que pressupãe, evidentemente, a Oposiçao, o PFL, o
PSDB, que tam bern devem participar desse debate politico.

2a Fase
0 Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a 1a Fase, a Presidéncia

passa 21 Fase da Ordern do Dia, corn a discussäo e a votacão da rnatéria
constante na pauta. Não ha matéria a ser apreciada. Vern a Mesa
requerimento do Deputado Agostinho Silveira, LIder do PL, ern que solicita a
palavra, pelo art. 70 do Regimento Interno, para, nos terrnos do seu § 10,

transferi-la ao Deputado Washington Rodrigues. A Presidéncia defere a
requerimento e fixa para a orador a prazo de 5 minutos.

0 Deputado Washington Rodrigues - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, como membro da Cornissão de Direitos Humanas desta Casa,
não poderia deixar passar em branco a que aconteceu nesta rnanhã. Em
primeira lugar, porérn, gostaria de citar a art. 50 da Constituição Federal, que
diz respeito aos direitos e deveres individuals e coletivos: "Todos são iguais
perante a lei, sern distinçào de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e estrangeiros residentes no Pals a inviolabilidade do direito a vida,
a liberdade, a igualdade, a seguranca e a propriedade, nos terrnos
seguintes:".

Cito, agora, a Regimento Interna desta Casa:
"Da Denorninacão e da Corn petência
Das Comissöes Perrnanentes
V - da Comissão de Direitos Hurnanos:
a) a defesa dos direitos individuals e coletivos;
e) a prornação e a divulgacão dos direitos hurnanos;".
Quero charnar a atençáo dos Srs. Deputados para a seguinte: haje, por
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volta das 10 horas, na R. Limoeiro, 300, Bairro Nova SuIça, foram vItimas de
agressão por disparo de arma de fogo o Sarg. Isac Gonçalves de Oliveira, do
Batalhão de Policia de Trãnsito, que Ievou urn tiro na boca, e o Sarg. Benigno
de Souza, que foi lesado na mao esquerda, bern corno mordido por urn
delinquente.

Gostaria de deixar registrado nos anais desta Casa que Os flOSSOS policlais,
que os cidadãos de bern continuam sendo atingidos todos os dias. F chamo a
atençao, como mernbro da Comissão de Direitos Humanos desta Casa, para
O fato de que os cidadáos investidos do espirito do servico pUblico estão
também sofrendo agressães, estão morrendo, como Os três policials militares
mortos no MunicIpio de Vespasiano, que citei anteriorrnente.

Gostaria de chamar a atençao dos pares desta Casa, em especial, dos
companheiros da Comissão de Direitos Humanos, para a questao desses
cidadãos, que continuarn sendo vItirnas e que gostariam de receber a atencão
dessa Comissão, porque são seres humanos.

lnfelizmente, não tomamos conhecirnento de nenhurna manifestaçao sobre
os trés assassinatos que ocorrerarn em Vespasiano e sobre esse fato
ocorrido hoje. Por isso, mais uma vez, faco apelo a essa Comissão, como seu
membro. Muito obrigado.

o Deputado Arnilcar Martins (Em aparte) - Quero manifestar a minha
solidariedade a V. Exa. Conheço bern o trabalho, a honradez, a competéncia
da PolIcia Militar em proteger a populacão de Minas Gerais, dando
tranquilidade e segurança para trabaiharmos e criarrnos as nossas familias.
Quero rnanifestar a V. Exa., Deputado Washington Rodrigues, a minha
absoluta e integral solidariedade. Não é possivel conviver corn esse tipo de
violéncia contra as pessoas que arriscam sua vida em defesa da populacao.
Muito obrigado.

o Deputado Washington Rodrigues - Agradeço ao Deputado Arnilcar
Martins e gostaria de ressaltar que estarel atento nesta Casa, principalmente
como membro da Cornissão de Direitos Humanos, para esses fatos, para que
não continuem ocorrendo; para que cesse essa inversão de valores, que vejo
ha vários anos; e que os mesmos direitos hurnanos que são reconhecidos a
qualquer preso, condenado e processado por crime, o sejam tambérn ao
motorista de taxi, ao lixeiro, ao sapateiro, ao comerciante e, principalrnente,
àqueles que continuarn fazendo a nossa seguranca pUblica. Todas as
pessoas merecem respeito e tém direitos humanos. Obrigado, Sr. Presidente.

o Sr. Presidente (Deputado José Braga) - Requerirnento do Deputado
Alencar da Silveira Junior, LIder do PDT, em que solicita a palavra, pelo art.
70 do Regimento Interno, para, nos termos do seu § 1 0, transferi-la ao
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Deputado Bené Guedes. A Presidência defere o requerimento e fixa para o
orador o prazo de 15 minutos.

0 Deputado Bené Guedes* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, antes de mais
nada, quero agradecer ao ilustre Deputado Márcio Cunha, que gentilmente
me deu 0 direito de falar antes dele, porque tenho de viajar para Juiz de Fora
O mais rápido possivel.

Mas, antes de colocar o assunto que me traz aqui, quero registrar algumas
notas. Não pude permanecer hoje, pela manhã, em Plenário para saudar e
abraçar o Dr. Arésio Dâmaso, mas quero fazC--lo nesta oportunidade,
publicamente, rnesmo porque, como Procurador do Estado, cumpriu o seu
papel corn dignidade, transparéncia, e devemos muito a ele, principalrnente o
Projeto Luz de Minas II, sonhado ha mais de 40 anos pela Zona da Mata,
especialmente pela Companhia Força e Luz, por Cataguases, Leopoldina e
pela nossa Prefeitura. F urn projeto que foi viabilizado gracas, principalmente,
a Procuradoria-Geral do Estado, que, naquela oportunidade, deu ensejo a que
cerca de 16 mil produtores rurais e 65 municipios da Zona da Mata
conseguissem essa benfeitoria de alta relevância, principairnente no aspecto
social.

Quero dizer, também, da alegria que tive de estar em Desterro do Mebo no
Ultimo domingo, quando aquela cidade cornpletou 36 anos de emancipaçao
politico-administrativa. Desta tribuna, quero parabenizar o Prefeito Mario
Tafuri, o Vice-Prefeito Jota, o Presidente da Câmara, José Carlos, e o rneu
amigo particular, da imprensa, nosso erninente amigo João Carlos Amaral,
que, sern dUvida algurna, é urn embaixador daquela cidade no Estado de
Minas. Parabenizo Desterro do Melo por seus 36 anos de ernancipaçao
politico-administrativa. Quero dar meus parabéns tambérn ao ex-Prefeito Rui
Fernandes, que, juntamente corn o Presidente do Diretório Municipal do
PMDB daquela cidade e o Dr. AmarIlio de Andrade, de Barbacena,
proporcionou-me a oportunidade de trababhar naquele rnunicipio, sendo que,
nas übtirnas eleiçöes, ali fui honrado corn cerca de 1.120 votos.

Quero agradecer a todos os Deputados que se solidarizarn corn Ludmila
Franca Esteves, minha funcionária, que, na übtirna segunda-feira, foi vItima de
urn acidente, entre Congonhas e Lafaiete, e está hospitalizada, em estado
grave, no Hospital Luxernburgo. A solidariedade dos Deputados e dos
funcionários da Casa, evidenternente, conforta-nos muito, e pedimos a Deus
que ela possa sair dessa situação e voltar a trabaihar conosco.

Bern, em Leopobdina fomos surpreendidos, no ultimo dia 24, corn urna nota
da COPASA, expedida pelo Dr. Marcelo Siqueira, Presidente da ernpresa,
transferindo a sede da Superintendencia de NegOcios Sudeste de Leopoldina
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para Ubá, considerando que a cidade de Ubá apresenta as seguintes
vantagens: pOlo econômico-regional; posicão central na area geografica de
atuaçâo da COPASA; expressiva contribuição para o desempenho econOmico
da COPASA. Então, resolveu transferir a sede da Superintendência de
Negócios Sudeste da cidade de Leopoldina para a cidade de Ubá e
determinou a Diretoria Operacional Leste, no prazo de 30 dias, o
remanejamento dos recursos hurnanos e rnateriais necessários ac,
funcionamento da Superintendência de Negocios Sudeste.

Evidentemente, fomos surpreendidos. Na ültirna sexta-feira, de volta,
passando coincidentemente pela cidade de Ubá, onde fui recebido pelo
Gerente da TELEMIG, nosso caro amigo Pitinini, recebi essa cornunicacão.
Irnediatamente, entrei em contato com nosso Lider, Alencar da Silveira, e o
Deputado, contatando o Dr. Marcelo Siqueira, disse-Ihe de nossa
preocupaçâo e de nossa insatisfaçao. 0 Presidente rebateu, dizendo que nâo
era uma medida polItica, mas uma medida de ordern administrativa. A
Regional Sudeste, implantada no Governo Newton Cardoso, foi respaldada
pelos Governos Hélio Garcia e Eduardo Azeredo, e, evidentemente, jamais
poderiamos esperar que não fosse respaldada pelo Governo Itarnar Franco,
mesmo porque o atual Governador gosta de Leopoldina, onde tern grandes
amizades, e, no passado, a época em que fui Secretário da Prefeitura de
Leopoldina, teve no Prefeito Francisco Barreto de Faria Freire urn de seus
rnaiores amigos; foi em Leopoidina que ele, pela primeira vez como Prefeito
de Juiz de Fora, inaugurou urn seminário integrado dos Prefeitos da Zona da
Mata, dando a essa regiâo uma importante parcela de contribuição naquela
época.

Corn muito prazer, concedo urn aparte ao ilustre Deputado Fábio Avelar,
que conhece muito bern a nossa regional, uma vez que, como Diretor da
COPASA, sempre ali esteve, e pode falar ate corn mais propriedade do que 0
Deputado que ora ocupa esta tribuna.

0 Deputado Fábio Avelar (Em aparte) - Em primeiro lugar, gostaria de me
solidarizar corn V. Exa. Realmente, conheço bern aquela região. Näo you
entrar no mérito administrativo da direçao da COPASA, mas, pela localização
daquela cidade e pela experiência que tivemos, podemos afirmar que aquela
Superintendéncia era rnais adequada para atender a região.

Se essa medida for polItica, gostaria de registrar, neste momento, a minha
apreensâo, porque, em termos de administração da COPASA, näo podemos
rnisturar as questöes politicas corn as técnicas. Tenho noticias de algumas
cidades do interior de que alguns encarregados estáo tendo a sua posição
ameacada. Vou apurar esses fatos e, se isso realmente estiver acontecendo,
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trarei o fato a esta Assembléia para conhecimento de todos os Deputados e
de toda a populaçao de Minas Gerais, porque isso pode ameaçar a prestaçäo
dos serviços da COPASA.

Da mesrna forma, quero me solidarizar corn V. Sa. e dizer que também
sentimos corn profundo pesar a transferéncia daquela Superintendéncia.

0 Deputado Bené Guedes * - Obrigado, Deputado, pela sua intervençâo,
que valoriza o nosso pronunciamento sobremaneira.

Gostaria rnuito, antes de ter vindo a esta tribuna, de ter-me encontrado corn
o Presidente da COPASA. lnfelizmente, ele está viajando corn o Governador
Itamar Franco. Está acertada uma audiência corn ele na prOxima semana,
inclusive corn a presença do Prefeito de Leopoldina, dos Vereadores e das
lideranças. Queremos, sobretudo, o diálogo; queremos urn entendimento;
queremos invocar a tradiçao de Leopoldina no contexto politico. Assim como
o nosso Governador que, hoje, resiste bravarnente as situaçaes que säo
impostas a Minas, invocando Tiradentes, o Presidente Artur Bernardes e
TeOfilo OtOni, gostaria tambérn de resistir a essa mudança para Ubá. Näo que
não goste de Ubá;. pelo contrário, Ubá é uma cidade digna de muito respeito,
que ja teve grandes valores, como Ozanan Coelho, Saulo Coelho e o prOprio
Deputado Ibrahim Jacob, que foi nosso colega ate ha pouco tempo.

Gostaria de invocar tambérn as figuras de Leopoldina. Invoco a figura do
Presidente Carlos Luz, que e da nossa cidade, que nos deu urn Presidente da
Repüblica. Leopoldina deu urn Governador a Minas, que foi CiOvis Salgado,
que também foi Ministro da Educaçâo no Governo Kubitschek; gostaria de
invocar tambérn figuras corno o Dr. Ormeu Botelho Junqueira, que foi
Presidente do IBC e fundador da Companhia Força e Luz Cataguases-
Leopoldina, grande força do nosso Estado; gostaria de invocar vários
Deputados Estaduais e Federais, mas limito-me a essas figuras que ja
passararn para urn outro piano, que deixararn uma rnarca considerávei e que
certamente sáo exemplos do que foi Leopoldina no passado.

No periodo do arbitrio ficamos iihados, perdernos muito. Quando
começamos a resgatar Leopoldina e colocá-la na vanguarda da educação e
da saüde, urna vez que ternos là duas regionais, não podemos aceitar uma
medida dessa ordem, que precisa e deve ser estudada.

Tenho o maior respeito pelo Dr. Marcelo Siqueira, engenheiro que é
também politico e que disputou duas eleicoes. Ele tern raIzes na nossa
cidade. 0 pai do Dr. Marcelo é de Providência, distrito de Leopoidina. Espero
que isso toque nele, para que reveja a sua posicão. Nâo para deixar de ajudar
Ubá. Entendernos que é justa a sua posiçáo, ajudando Ubá. Ele foi votado là.
0 Vereador Geraldo Caiçado, inclusive, deu uma entrevista - tenho uma fita
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da entrevista gravada - dizendo que havia urn compromisso de campanha, e
que a COPASA iria para Ubá, porque ele havia coordenado a campanha. 0
Vereador fez essas afirmaçoes. Ainda não ouvi a palavra do Dr. Marcelo
Siqueira. Quero acreditar nele, quero acreditar que ele tenha born senso e
humildade para dar urn passo atrás, porque isso é importante para nós,
leopoldinenses, e para a Zona da Mata. Por isso, varnos esperar o retorno do
Dr. Marcelo da viagern corn o Governador Itamar Franco.

Várias lideranças estäo se rnovirnentando. Gostaria de ler para os senhores
urn fax que me foi passado pela Assessoria de Imprerisa da Prefeitura
Municipal de Leopoldina, em que o Prefeito Márcio Freire apela ao Senador
José de Alencar para que interfira junto a Marcelo Siqueira, a firn de que
reveja a sua decisão. Ele enurnerou vários motivos, entre eles o fato de as
instalaçöes da regional de Leopoldina serern das rnelhores da COPASA. A
contençâo de despesas corn uma transferéncia desse porte afetará nâo
apenas a ernpresa, rnas também 31 familias transferidas. Leopoldina possui
uma Iocalização estratégica por ser cortada por três rodovias asfaltadas. No
final, o Prefeito Márcio Freire pede ao Senador José de Alencar que consulte
o rnapa das ültirnas eleiçaes para verificar que ele e o Governador Itarnar
Franco foram vencedores incontestáveis em Leopoldina, o que Os torna
legitimamente defensores da cidade que Ihes deu o crédito politico
representativo. Que a voz do born-senso, da harmonia e da razão venha a
prevalecer, para que nás, politicos, possarnos sernpre ser levados a sério por
aqueles que em nôs confiaram.

Essa é a posicão da nossa cidade de Leopoldina corn relaçao a questào da
COPASA. Reitero, rneu caro Deputado Márcio Cunha, ilustre Lider do PMDB
nesta Casa, que me deu a oportunidade de falar antes de V. Exa., a nossa
disposiçao e peco a solidariedade dos Lideres dos partidos e dos Srs.
Deputados nessa questao, para que possamos resolve-la da melhor maneira
possivet. Penso que, através do entendimento, do diálogo e do respeito que
tenho pelos que estào tratando do assunto, possarnos resolver esse
problema. Náo se trata de nenhurna agressâo verbal nem de nenhum
sentirnento contra a figura do Presidente Marcelo Siqueira, volto a insistir
nisso; gostaria de restabelecer corn ele o entendimento em favor da nossa
cidade, sern prejudicar a cidade de Ubá, que a COPASA poderá, através de
alguns mecanismos, ajudar e prestigiar, pois é uma cidade que precisa de
uma grande adutora e está enfrentando dificuldades corn o problema da água.
Mas vamos ajudá-la sern prejudicar uma cidade que está no rnesmo nivel e
tern as mesmas condiçoes relatadas, quando se consideram as razöes para
se transferir a superintendência para a cidade de Ubá.
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Em ültirno caso, consideraremos essa posição já tomada e definitiva, se não
conseguirmos restabelecer esse entendirnento, ou seja, no caso de näo
conseguirmos absolutamente nada. Nào creio nisso, porque acredito na
sensibilidade do Governador ltamar Franco e do Senador José de Alencar,
porque temos também no Governo urn Subsecretário de Estado, Dr. Márcio
Barroso Dorningues, de Leopoldina, da area de seguranca pUblica. Se nâo
conseguirmos nada, partiremos para a rescisão desse contrato que envolve a
Prefeitura de Leopoldina e a COPASA, porque entendemos que, nessa
situaçâo, a cidade tern de tornar o seu carninho e tern de defender, sobretudo,
O seu interesse. Agradeco e, antes de encerrar a minha palavra, gostaria de
conceder urn aparte ao eminente Deputado e grande colega José Alves
Viana, que hoje falou pela prirneira vez da tribuna. Nesta oportunidade,
gostaria de transrnitir a minha felicidade em v6-lo proferir urn discurso que
mostra que o PDT está enriquecido corn a sua presenca na Casa.

0 Deputado José Alves Viana (Em aparte) - Agradeco o aparte do nobre
colega Deputado Bené Guedes, cornpanheiro de partido e grande amigo. Em
nome do partido, gostariarnos de desejar que tudo aconteca de acordo corn
urn maior entendimento. Somos todos Minas Gerais e torcemos para que tudo
aconteça da melhor rnaneira possivel.

Aproveito este aparte para relatar aos nobres colegas que terminei de falar
ao telefone corn o colega Deputado Alberto Bejani, que, dorningo passado,
sentiu uma dor abdominal e foi, as pressas, para Juiz de Fora, para submeter-
se a uma apendicectornia. Ele já está em casa, passando bern. Como seus
colegas, torcemos por sua total recuperação e por que volte a participar dos
trabalhos desta Casa, representando, da melhor maneira possivel, o povo de
Juiz de Fora e da região onde foi votado.

Agradeco o aparte e, sensibilizado corn seu pronunciamento, gostaria de
dizer que espero que tudo aconteca a contento, para que o nobre colega
continue a desempenhar bern o seu papel de Deputado, como vern fazendo
ate agora, conseguindo as vitOrias necessárias para o engrandecimento de
sua caminhada.

0 Deputado Bené Guedes* - Agradeco rnuito ao Deputado José Alves
Viana, do nosso PDT. Corn relacão ao Deputado Alberto Bejani, ofereco
também a nossa sobidariedade. Nesta ida a Juiz de Fora, aproveitarei a
oportunidade para fazer-Ihe urna visita e expressar, em nome de todos os
colegas, a nossa solidariedade, desejando-Ihe uma rápida recuperação e um
breve regresso a Casa. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
0 Sr. Presidente - Vern a Mesa requerimento do Deputado Paulo Pettersen,
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Lider da Maioria, que solicita a palavra, pelo art. 70 do Regimento Interno,
para, nos termos do seu § 1 0, transferi-la ao Deputado Márcio Cunha. A
Presidéncia defere o requerimento e fixa para o orador o prazo de 30 minutos.

O Deputado Márcio Cunha - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, companheiros, a razão de minha presenca aqui, neste momento,
e a necessidade de elucidar junto aos companheiros a atitude tomada por
este Deputado, como Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira, em
relação a urn requerirnento que recebemos da Mesa, ou seja, viemos
esciarecer como essa reunião se processou.

Gostaria, antes de elucidar os fatos, de falar sobre algumas questöes.
Primeiramente, corno Vereador por esta Capital durante 16 anos, se aprendi
algo - e creio que o fiz - foi respeitar muito o Poder Legislativo. Sempre disse
que nós, parlamentares, como integrantes do Poder Legislativo, sempre
fornos os mais legitimos defensores das aspiraçöes do nosso povo. Quero
dizer aos senhores que, em toda a minha vida como Vereador, e como
advogado hoje - pois, depois de frequentar o curso de Qulmica na UFMG,
colei grau no curso de Direito -, sempre agi segundo o estrito poder legal,
curnprindo as normas regimentais da Constituição. Trago o Regimento
Interno, que jurei seguir em minha posse, e gostaria de dizer que as atitudes
tornadas por nossa Comissão seguiram estritamente o Regimento Interno.
Não gostaria de incomodá-los, mas vejo-me na obrigação de citar os artigos
do nosso Regirnento que propiciararn a nossa Comissâo fazer, hoje, a
reunião extraordinária para avaliar e votar o requerimento oriundo da Mesa.
Os artigos são 122 a 127. Eles dizem exatamente o seguinte: Art. 123 - II -
"As reuniöes de comissão são: II - extraordinárias, as que se realizam em
horário ou dia diversos dos fixados para as ordinárias, convocadas pelo seu
Presidente, de oficio ou a requerimento da maloria de seus mernbros", o que
foi feito por meio de ofIcio deste Presidente. Art. 124 - "A convocacão de
reuniäo extraordinária de comissão será publicada no Orgão oficial dos
Poderes do Estado, constando no edital seu objeto, dia, hora e local de
realizaçao", o que foi feito por rneio do "Diário do Legislativo", de hoje. Ainda
no paragrafo Unico do art. 120: "0 Presidente dará ciência das pautas das
reuniöes aos membros da comissão e as Lideranças, corn antecedéncia
minima de 24(vinte e quatro) horas, ressalvado o disposto no § 1 1 do art.
124", o que também foi feito.

0 Deputado Sebastião Navarro Vieira (Em aparte) - Gostaria de incluir no
seu discurso que, como Lider do PFL, recebi a cornunicacão dessa matéria
hoje, as 10 horas, no meu gabinete. Todo o processamento foi feito de acordo
corn a assessoria da Casa e corn o nosso Regimento. Se V. Exa. recebeu
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dessa forma, não posso me responsabilizar. Segundo o paragrafo Unico
"haverá cópia das proposiçöes em pauta, inclusive dos pareceres e das
emendas"; ele não se refere, entretanto, a distribuição. Eu, por ser
extremamente zeloso e não por estar preocupado corn as atitudes de alguns
Deputados, que me causam estranheza, fiz questão de que também
houvesse a distribuição.

Portanto, quero dizer aos senhores que estou tranqüilo, pois curnpri o meu
papel como Presidente daquela Cornissão. Estou insistindo nesse debate,
porque não admitirei qualquer tipo de juizo em contrário corn relacão a isso.
Tenho 16 anos como parlamentar e, definitivamente, nunca colocaria em risco
a integridade dos meus mandatos como Vereador. Portanto, fizemos tudo de
acordo com o Regimento Interno. 0 requerimento objeto dessa reunião
extraordinária dizia o seguinte: "Os Deputados que este subscrevem,
membros da Mesa da Assembléia, requerem a V. Exa. que o Projeto Minas
Unida Vence a Crise; anexo a este, seja encaminhado por esta Comissão".
Foi o que fizemos, na presenca de cinco Deputados integrantes da Comissão.

Assim, gostaria que esse aspecto legal - que oportunarnente será
esclarecido, quando forem respondidas as questães de ordem levantadas
pelo Deputado João Leite - não fosse objeto de discussão pelos nobres
Deputados, pois, na minha maneira de entender, tais explicacöes são
irrefutáveis; são, por Si SO, autodeterminadas.

Então, podemos fazer a discussão politica. Por exemplo, sou defensor
desse projeto. E por que defendo o Projeto Minas Unida Vence a Crise?
Porque, sem düvida alguma, trata-se de uma atitude respeitosa da Mesa da
Assernbléia e dos Deputados para corn a opinião püblica, para corn o povo de
Minas Gerais. Lembro-me das palavras, por exernplo, do Deputado Miguel
Martini, integrante da nossa Comissão; lembro-me do Deputado Mauro Lobo,
tarnbém integrante da nossa Comissâo e dos mais competentes, de que as
questoes financeiras, em função das normas técnicas, em funcão de
legislacöes, são, as vezes, inatingiveis para o cidadão comum, que não tern

0 tempo para entendê-las. 0 que desejam essas pessoas? Desejam melhor
qualidade de vida e respeito. Nesse sentido, a divulgacão do projeto, que a
Assembléia quer levar aos mineiros, acima de tudo, é urna forma de
respeitarrnos e explicarrnos, para a opinião püblica, o que se passa corn as
finanças pUblicas do Estado de Minas Gerais. Esse é o àmago da questão.

Vejarn bern, Srs. Deputados, como a Assembléia Legislativa está coberta
de razão. Ontem tivemos a oportunidade de ouvir a Procuradora-Geral do
Estado, Dra. Misabel, que, dentro do estrito valor legal, relatou-nos sobre a
importância de o Poder Legislativo, hoje, preservar aquilo que,
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definitivamerite, náo pode ser ferido, que é a autonomia do nosso Estado.
o Presidente da Repüblica desrespeita o nosso Estado, desrespeita

unidade federada e quer, pura e simplesmente, desconhecer nossa
Constituicâo. NOs, guardiães da ordem e da lei, porque sornos legisladores,
temos a incumbéncia constitucional de nâo permitir que atos dessa natureza
sejam aqui provocados pelo Governo Federal. Entáo, Srs. Deputados, não
tenho a menor dificuldade para abraçar esse projeto, corn rnuita vontade, corn
muita certeza de que estamos cumprindo nosso papel e de que não será por
questoes menores que sairemos dessa linha de conduta, dessa objetividade,
que é informar ao povo mineiro o que se passa corn as finanças pCiblicas do
Estado. E e isso que o povo quer saber.

o que posso deduzir, hoje, pela manifestaco de alguns Deputados? Que
talvez alguns Deputados nao tenharn interesse ern informar o que vern
acontecendo. Näo quero fazer pre-julgamentos, porque sempre respeitei o
papel da Oposição. Como Vereador de Belo Horizonte durante 16 anos, fui do
Governo, fui da Oposicâo e, sempre corn dignidade, defendi o nosso papel de
legisladores e, acima de tudo, o papel politico de cada urn de nOs. Lembro-
rne, por exemplo, de que quando aqul cheguei, brinquei corn o Deputado
Amilcar Martins e disse a ele: Deputado, espero que pelo menos V. Exa. faca
oposiçäo nesta Casa. Vejarn voces, sem demérito algum àqueles Deputados
que hoje corn pãem conosco nossa base de Governo, o respeito que tenho e a
irnportância que dou a Oposicão. E irnportante que possamos travar urn
debate respeitoso, elucidativo e de conteüdo, para que o povo mineiro possa
julgar nossas acoes e aquilo que defendemos. 0 papel da Oposicao, para
mim, é devido e importante.

Disse ao Deputado Mauro Lobo que sou defensor - ainda não o elegemos -
de que seja o Vice-Presidente da nossa Comissão. Disse a ele que fico muito
feliz por ye-b, que é urn Deputado da Oposicão, como Vice-Presidente da
Comissão, porque o quero vigilante nas atitudes dessa Comissâo. Nós, como
seres humanos, podemos cometer erros, e sernpre terei a digriidade, a
honradez e a humildade de reconhecê-los. Quero dizer aos senhores, corn
absoluta tranquilidade, que nesse processo nâo houve, como quis dizer o
nobre Deputado Sebastião, que muito respeito, a indução de errar. Ate
reconheceriamos, se houvesse, mas nâo reconheco, não fiz por dobo, porque
quando disse que esse projeto tinha sido discutido corn a Mesa Diretora e o
Colegio de Lideres, quis realmente dizer o Colegio dos Lideres que compãern
a base do Governo desta Casa. E tive a dignidade de dizer que essa rninha
frase poderia ser realmente encarada como urn lapso. Mas não fiz corn essa
intenção, e 6 isso que 6 importante. E não fiz porque jamais irnaginava que
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estivéssemos aqul, provocando essa celeuma, porque entendo que a
Oposição vai participar desse projeto, vai debater conosco. Estão previstas
diversas audiéncias ptiblicas.

o Deputado Antonio Carlos Andrada (Em aparte) - 0 que aconteceu é que
todo esse encaminhamento, todo o forrnato desse Pojeto Minas Unida Vence
a Crise foi elaborado sem que a Oposição pudesse participar. A Oposição
reclama nesta Casa, e corn toda razâo e justica, que foi alijada de todo o
processo. A votação aconteceu hoje de rnanhã, e já temos os irnpressos
convidando para a programação. Corn certeza, isso deve ter sido feito ontem,
porque não se imprime em duas horas todo urn formato de urna decisão que
aconteceu de manhã. Sabemos que essas coisas não acontecern assim
nessa Casa.

Do modo corno as coisas aconteceram, a toque de caixa, a revelia da
Oposição, o nosso protesto se deve a interpretação que se deu, que foi
errOnea, dizendo que nOs, da Oposicão, somos contra o projeto. Não, nâo
somos contra o mérito, achamos a idéia extraordinária. 0 que estamos
protestando é a forma como foi encaminhado e a forma como foi elaborado. A
Oposição não participou, e esse projeto corre o risco de não representar a
vontade do Poder Legislativo. Não pode ser urn projeto partidário, é urn
projeto da Assembléia Legislativa, em que todos temos que ter participação.
Caso contrário, esse projeto corre o risco de se transformar em "Minas,
Desunida, Tenta Vencer a Crise". Não podemos correr esse risco. F esta a
questào que queremos colocar.

Urn segundo tópico que é preciso que coboquemos em discussão é o
seguinte: temos que dividir a responsabilidade dessa crise. Hoje o Governo
Federal está sendo acusado duramente, e aqui nesta Casa ouvimos
constantemente isso, mas é preciso lembrar que o PMDB e o PPB, somados,
formam a major bancada de sustentação do Presidente Fernando Henrique
Cardoso em Brasilia, e são os mesmos partidos que aqui reclamam do seu
Governo. Sabemos que aqui o Deputado Paulo Pettersen, o Deputado
AntOnio Andrade e V. Exa. representam muito bern o povo mineiro, discutem
muito bern essas questOes, mas e preciso dividir responsabilidades. A
Oposicão nesta Casa faz parte do Governo Federal, o partido do Governador
de Minas tambérn faz parte do Governo Federal e é responsáveb tanto quanto
ou mais do que nOs, porque tern aprovado todas as medidas, que hoje são
reclamadas aqui, no Congresso Nacional.

o Deputado Márcio Cunha - Deputado Paulo Pettersen, antes de Ihe
conceder urn aparte, you responder, porque é muito importante. Em primeiro
lugar, quero dizer que fiquel rnuito satisfeito corn a fala do Deputado Antonio
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Andrada, porque reconhece a importância e o próprio mérito do projeto.
Agora, you sanar uma questâo que ele levanta, que acho que é
absolutamente logica. A Mesa da Assembléia, a Mesa desta Casa representa,
sim senhor, o conjunto de todos os Deputados. Nada signiflca o fato de
apenas o PDSB nào participar da Mesa. Houve uma eleicâo legitima,
democrática, em que o PSDB lançou urn candidato e que nós, que
participamos da base de Governo, vencemos. A Mesa da Assembléia
representa, sim. Sr. Deputado, o encaminhamento do projeto, os mentores
intelectuais do projeto foram os membros integrantes da Mesa Diretora, que
representa o Legislativo, que representa todos os Srs. Deputados. Acho que
al acabamos de resolver essa questão. Acho que consegui provar para os
senhores que realmente, dentro do valor legal, nós agimos. 0 Deputado
Antonio Andrada, com sua fala, demonstra que reconhece a importância do
projeto. Então, acho que essa questâo está sanada.

Nobre Deputado Paulo Pettersen, acho que e muito importante que eu
responda isso. Nâo podemos deixar para amanhâ o que podemos fazer hoje.
o que quero dizer a V. Exa., Deputado AntOnio Andrada, é que sempre estive
dentro do PMDB - alias sou fundador do PMDB de Belo Horizonte, tenho
orgulho de nunca ter mudado de partido - e quero dizer a V. Exa. que não
compactuo corn certas atitudes de alguns de nossos membros em Brasilia, e
compactuo da mesma indignacão do nosso Governador Itamar Franco. Alias,
tive a oportunidade de dizer a ele que temos que resistir, como ele está
resistindo, dentro do nosso partido, a atitudes de companheiros nossos, que
fazem muitos de nOs ter vontade inclusive de participar de outras legendas.
Não e por al. Quero dizer a V. Exa. que náo corn pactuo. E mais do que isso,
tive dignidade, porque sou daqueles que sempre querem falar a verdade,
gosto de não causar constrangimerito, mas fui urn dos mais veernentes na
nossa bancada e exigi que a executiva do partido estabelecesse critérios para
que Deputados se integrassem a Bancada do PMDB. Quero aproveitar a
oportunidade para dizer, porque não quero que interpretem diferentemente
algumas atitudes e algumas falas minhas nesta Casa. Apareceu,
recentemente, uma nota num jornal - alias, eu nern a entendi direito - que se
referia a uma discussäo entre mim e o Deputado Miguel Martini. Mas o que
quis dizer e repito, corn o maior respeito: eu, oriundo de urn Poder Legislativo
Municipal, disse que fui governo e fui oposição.

Quando perdi o governo, encarei a minha atitude como oposição. Fiz
oposição ao Prefeito Pimenta da Veiga e ao Prefeito Patrus Ananias.
Portanto, usei corn dignidade a minha posição de peemedebista, que sempre
procurei preservar. Disse que estava impressionado corn a cultura desta
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Casa, rnas que fazia a ressalva de que era importante, sirn, que os
Deputados que compOem a base do Governo... E ternos o maior carinho corn
esses Deputados. Agora, espero que realmente Os Deputados continuem
fazendo oposição, porque é importante para nos.

0 Deputado Paulo Pettersen (Em aparte) - Se V. Exa. permitir, talvez por
questão de segundos ou ate mesmo de minutos, passou desapercebido,
talvez não apenas a V. Exa. mas também a muitos Deputados na Casa, mas
ouvi, atentamente, as colocaçOes de alta responsabilidade do LIder do PSDB,
Hely TarqüInio, quando se dirigiu aquele microfone, para dizer que é a favor
do requerimento. Ao ouvir as suas palavras, de urn homem de
responsabilidade, tenho a certeza - ou se algum Deputado tiver divida,
poderá recorrer as notas taquigráficas, para saber a autenticidade e o alcance
de suas palavras - de que V. Exa. não teve a mesma oportunidade. Talvez o
seu discurso ou suas colocacOes tenham sido urn pouco distorcidas do
brilhante discurso do Deputado Hely TarquInio, dando apoio a essa brilhante
atitude.

Esse requerimento passou pela Comissão de Fiscalizacão Financeira e
Orçamentária e ira ate o Presidente. Também ouvi o pronunciamento corn as
colocacOes do Deputado Sebastião Navarro Vieira, Lider do PFL, que deixa
transparecer ate mesmo que possa usar a rná-fé. Mas não é isso. Deputado
traquejado e de vivência, ele sabe perfeitamente que houve urn desencontro.
Como não participa da Mesa, talvez não tenha tido a inforrnacão, que sempre
foi de praxe na Casa.

As colocaçOes foram altamente positivas. Tenho essa certeza, porque esse
gesto, esse requerimento e essa atitude são suprapartidários. Tenho a
certeza ainda de que o sentimento de mineiridade esta calcado no interior e
na consciência dos respectivos Lideres. Todos tern compromisso e
responsabilidade para corn a sociedade mineira. Por que hoje estarnos
lutando para que Minas seja respeitada e venha a recuperar a sua
credibilidade? Perguntaria a V. Exa. e aos dernais Deputados: por que São
Paulo não precisou? Em São Paulo não se precisou usar esse gesto porque o
prOprio Presidente da Repiiblica Fernando Henrique incumblu-se de
federalizar uma divida de cerca de US$50.000.000.000,00 do BANESPA.
Minas Gerais, quando quis fazer e atendeu a imposicão do Governo Federal
de estatizar o BEMGE e o Crédito Real, tomou de empréstimo
aproximadamente R$4.000.000.000,00. Para qué, Sr. Presidente e Srs.
Deputados? Para vendé-lo por pouco rnais de R$600.000.000,00.

Hoje, prestei atencão as palavras, de alta responsabilidade, do Procurador
Arésio Dãmaso. Minas teve as suas limitacOes, calcada na responsabilidade.
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Conduziu muito bern, talvez em outros desdobramentos, gostaria de
responder aqui na Casa. Ele não teve o devido conhecimento, também alheio
as suas próprias limitaçöes, mas tenho a certeza de que, querendo ou nao,
Sr. Presidente e Srs. Deputados, todos aqui, representantes legItimos do
povo, terâo, sim, uma participaçao näo partidária e nâo poiltica, mas, sim, de
defender, incontinenti, os interesses do nosso Estado e de nossa soberania,
para que possamos nos sobressair, o mais rápido possIvel, bern dessa
situação em que hoje estamos merguihados em Minas Gerais.

Nao teremos condiçoes de recuperar o prestIgio de Minas se não tivermos
urn mesmo rurno, urn mesmo forte, para o qual devernos carninhar juntos,
Governo, Oposicáo, segmentos da sociedade. Tenho a certeza, Sr.
Presidente, Srs. Deputados, de que chegaremos a urn final feiiz, porque
nunca faltou sabedoria politica aos mineiros, rnesrno aqueles cunhados na
vida dura, na labuta. De uma coisa tenho certeza: não fugimos a
responsabilidade. Pude verificar, nas palavras do Deputado Hely Tarquinio, o
apoio dado ao Projeto Minas Unida Vence a Crise. Houve desencontros na
maneira corno foi conduzido, mas isso nao configura rná-fé ou vontade de
ocuitar algo deste Plenário, porque tudo deve ser devidamente transparente
para que a sociedade possa acompanhar a atitude e o gesto dos
parlamentares mineiros.

Quero, mais uma vez, Sr. Presidente, Srs. Deputados, relacionar para essa
convocaçâo nâo so aqueles pertencentes aos partidos que dâo sustentacâo
ao Governo, rnas todos os partidos de Oposiçao, uma vez que a
responsabilidade é de todos, como muito bern afirmou o nosso companheiro
Deputado AntOnio Andrade. Quero agradecer a oportunidade deste aparte e
espero que futuramente V. Exa. possa conced6-lo a tempo de podermos
concluir nosso pensamento. Talvez seu egoIsmo nos deixe, a mirn e ao
Deputado Antonio Andrade, urn pouco deficitários em nosso pronunciarnento,
por nâo termos o tempo necessário para a conclusâo do nosso raciocInio.

o Deputado Adelmo Carneiro Leão (Em aparte)* - Farei urn pequeno
aparte, Deputado, para contribuir corn sua reflexão, já que considero
importante que esse projeto tenha sido uma proposta, urn requerimento da
Mesa, que representa o conjunto dos 77 parlamentares desta Casa. Votarnos
esse projeto na Comissäo de Fiscalizacão Financeira por uma deferéncia da
Mesa, corn a preocupação de envolver urn major nUrnero de companheiros
nesse processo.

Quero lembrar que estava presente urn Deputado da Oposição corn larga
experiência nesta Casa, conhecedor dos instrurnentos necessários para
ampliaçâo e prorrogaçOo do debate. Mas meu sentimento é o de que, naquele
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momenta, o Deputado Mauro Lobo não quis protelar o debate exatamente
pela preocupacão corn a situaçâo vivenciada por Minas atualmente. Minas,
estando em crise, torna necessária a discussão imediata, profunda,
abrangente, e, por isso mesmo, o Deputado Mauro Lobo nâo usou, naquele
rnornento, a expediente que é permitido a todos as parlarnentares, que e a
pedido de vista do processo. Se nâo o fez, o rneu entendimento é que
estávamos todos nós, Deputados presentes naquela cornissão, de acordo,
portanto dispensando essa reclarnaçâo que agora veio a tona no Plenário da
Assernbléia Legislativa.

* - Sem revisão do orador.
Questão de Ordem

o Deputado Márcio Cunha - Sr. Presidente, solicito-Ihe, em função do
pequeno nürnero de Deputados presentes, que encerre esta reunião por falta
de nUmero regimental. Muito obrigado.

o Sr. Presidente - Esta Presidência, tendo em vista que ha oradores
inscritos para a 3a Parte, vai deterrninar que seja feita a recomposição de
"quorum". Corn a palavra, o Sr. Secretário, para proceder a chamada dos
Deputados.

o Sr. Secretário (Deputado Dairno Ribeiro Silva) - (- Faz a chamada.)
o Sr. Presidente - Responderam a chamada seis Deputados. NOo ha

"quorum" para a prosseguirnento dos trabalhos.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reuniáo, convocando os
Deputados para a reuniâo de debates de arnanha, dia 5, as 9 horas. Levanta-
se a reuniào.
AlA DA ia REUNIAO ESPECIAL DA COMISSAO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE A INDICAçA0 DOS TITULARES DA ADMINISTRAçAO
DE ESTADIOS DE MINAS GERAIS - ADEMG E DA LOTERIA DO ESTADO

MINAS GERAIS
As quinze horas do dia quatro de marco de mil novecentos e noventa e

nove, cornparecern na Sala das ComissOes os Deputados AIlton Vilela, Dinis
Pinheiro e José Henrique, mernbros da supracitada Cornissão. Havendo
nümero regimental, a Presidente "ad hoc", Deputado Aliton Vilela, declara
aberta a reunião, que se destina a eleger o Presidente e a Vice-Presidente e a
designar a relator, e informa que nâo ha ata a ser lida, por se tratar da
primeira reuniâo da Cornissão. A Presidência determina a distribuiçao das
cédulas de votaçOo e convida a Deputado José Henrique a atuar coma
escrutinador. Apurados os votos, o Presidente 'ad hoc" proclarna eleitos, para
Presidente, a Deputado José Henrique e, para Vice-Presidente, a Deputada
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Maria Tereza Lara. A Presidência declara empossado como Presidente 0
Deputado José Henrique, a quern passa a direção dos trabalhos. 0
Presidente agradece a corifianca nele depositada e designa o Deputado Dinis
Pinheiro relator da matéria. A Presidéncia recebe trés requerimentos do
Deputado Ailton Vilela em que solicita "curriculum vitae" dos indicados,
estatutos e previsão orçamentária para este ano dos referidos Orgäos.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a presenca dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a reuniâo
extraordinária de 4/3/99, as 15h2Omin, corn a finalidade de se apreciarem os
requerimentos apresentados, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissöes, 4 de marco de 1999.
José Henrique, Presidente - Dinis Pinheiro - AIlton Vilela.

ATA DA ia REUNIAO ESPECIAL DA COMISSAO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE A INDICAçA0 DOS TITULARES DAS SEGUINTES

ENTIDADES: FUNDAcAO RURAL MINEIRA - COLONIzAçAO E
DESENVOLVIMENTO AGRARIO - RURALMINAS - E INSTITUTO MINEIRO

DE AGROPECUARIA - IMA
As quinze horas do dia quatro de marco de mil novecentos e noventa e

nove, comparecem na Sala das Comissães os Deputados Irani Barbosa,
Antonio Roberto (substituindo este ao Deputado Dimas Rodrigues, por
indicaçao da Liderança do PMDB), Márcio Kangussu (substituindo o
Deputado Wanderley Avila, por indicacão da Lideranca do PSDB) e Alvaro
Antonio (substituindo a Deputado João Batista de Oliveira, por indicacão da
Liderança do PDT), membros da supracitada Comissão. Havendo nümero
regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado AntOnio Roberto, declara abertos
os trabalhos e informa que não ha ata a ser lida, por ser esta a primeira
reunião da Comissâo. A seguir, informa que a reuniOo se destina a eleger 0
Presidente e o Vice-Presidente e designar a relator. Após, a Presidente
determina a distribuiçâo das cédulas de votaçao e convida a Deputado Alvaro
AntOnio para atuar coma escrutinador. Apurados as votos, é eleito Presidente,
por unanimidade, o Deputado Irani Barbosa e Vice-Presidente, a Deputado
Joào Batista de Oliveira. Neste momento, registra-se a presença do Deputado
João Batista de Oliveira. 0 Presidente "ad hoc", Deputado Antãnia Roberto,
dá posse ao Deputado Irani Barbosa e Ihe transfere a direcaa dos trabalhos.
O Deputado Irani Barbosa agradece a escoiha de seu nome e declara
empossado o Deputado Joäo Batista de Oliveira, que também é designado
relator da matéria. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissào para a
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reuniOo extraordinária de logo mais, as 15h 30mm, corn a finalidade de se
apreciarem proposiçOes da Comissão, determina a lavratura da ata e encerra
as trabalhos.

Sala das ComissOes, 4 de marco de 1999.
Irani Barbosa, Presidente - Joäo Batista de Oliveira - Márcio Kangussu.

COMUNICAçOES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
C0MuNIcAcOES

- 0 Sr. Presidente despachou, em 4/3/99, as segumntes comunicaçOes:
Do Deputado Marco Regis, dando ciência a Casa do falecimento do Sr.

Roberto Além Cautinho, ocorrido em 28/1/99, em Alterosa. (- Ciente. Oficie-
Se.)

Do Deputado Marcelo Gonçalves, dando ciência a Casa do falecimento do
Sr. José Ebri Quaresma, acorrido em 213/99, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-
se.)
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BELO HORIZONTE, TERcA-FEIRA, 9 DE MARCO DE 1999

ATAS

AlA DA REUNIAO DE DEBATES, EM 5/3/99
Presidência do Deputado Gil Pereira

Sumário: Comparecimento - Falta de quorum'.
Comparecimento

- Comparecem os Deputados:
Durval Angelo - Gil Pereira - Agostinho Silveira - AIlton Vilela - Antonio

Andrade - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Eduardo Daladier
- Elaine Matozinhos - Fábio Avelar - George Hilton - Joào Leite - Luiz
Menezes - Márcio Cunha - Marco Regis - Mauro Lobo - Paulo Pettersen -
Rêmolo Aloise.

Falta de "Quorum"
o Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - As 9hl5min, a lista de

comparecimento nao registra a existéncia de nOmero regimental. A
Presidência deixa de abrir a reuniâo, por falta de 'quorum", e convoca os
Deputados para a reuniào de debates de segunda-feira, dia 8, as 20 horas.

ATA DA l a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE FISCALIZAcA0
FINANCEIRA E 0RçAMENTARIA

As dez horas e quinze minutos do dia dois de marco de mil novecentos e
noventa e nove, comparecem na Sala das ComissOes os Deputados Marcia
Cunha, Eduardo Hermeto, Mauro Lobo, Miguel Martini, Rogerio Correia e
Rêmolo Aloise, membros da supracitada comissâo. Havendo nümero
regimental, o Presidente, Deputado Márcio Cunha, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de req uerimento do Deputado Mauro Lobo, dispensa
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros presentes. A seguir, informa que a reunião se destina a
discussão e votacâo de proposiçOes da Comissâo. 0 Presidente comunica 0
recebimento dos seguintes ofIcios: do Sr. João Bosco Murta Lages,
Presidente do Tribunal de Contas do Estado (3); do Sr. Paulo Rogerio dos
Santos, Presidente da Câmara Municipal de Juiz de Fora; do Sr. Homero
Ferreira Diniz, Superintendente de NegOcios da Caixa EconOmica Federal (2);
do Sr. Joào Heraldo de Lima, ex-Secretário da Fazenda (2); do Sr. AntOnio
Luiz Musa de Noronha, Diretor Superintendente de Orcamento da Secretaria
do Planejamento. A seguir, o Presidente comunica o recebimento do
Requerimento n° 7/99, do Deputado Carlos Pimenta e designa relator da
matéria a Deputado Eduardo Hermeto. 0 Presidente designa a Deputado
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Rêmolo Aloise para acomparihar as análises prévias das prestaçöes de
contas dos processos de subvencäo social. Prosseguindo, o Presidente
apresenta proposta de temas a serem discutidos nesta Comissão. Segue-se
amplo debate, do qual participam todos Os Deputados presentes. Cuniprida a
finalidade da reuniäo, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabaihos.

Sala das ComissOes, 4 de marco de 1999.
Márcio Cunha, Presidente - Rogério Correia - Mauro Lobo - Rêmolo Aloise -

Adelmo Carneiro Leâo.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 10 DE MARCO DE 1999

ATAS

ATA DA 5a REUNIAO DE DEBATES, EM 8/3/99
Presidência dos Deputados Marco Regis e Rérnolo Aloise

Sumário: Comparecirnento - Abertura - P Parte: P Fase (Expediente): Atas
- Correspond ência: Mensagem no 9/99 (solicitando que esta Casa
desconsidere a indicacão do Sr. Nivaldo José de Andrade para Presidente do
Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA -), do Governador do Estado - Oficios
- 2a Fase (Grande Expediente): Apresentacão de Proposiçães: Projetos de Lei
n

o
s 81 a 84/99 - Requerirnentos n os 44 a 46/99 - Comunicaçoes:

Comunicaçoes da Comissão de Educação e dos Deputados Wanderley Avila
(2), Marco Regis e Hely TarquInio - Oradores Inscritos: Discurso do Deputado
Márcio Cunha - 21 Parte: Abertura de lnscriçöes - Leitura de Comunicacães -
Encerrarnento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Ailton Vilela - AmbrOsio Pinto -

Antonio Andrade - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues -
Eduardo Daladier - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão -
Fábio Avelar - George Hilton - João Paulo - João Pinto Ribeiro - José
Henrique - Luiz Fernando - Luiz Menezes - Márcio Cunha - Marco Regis -
Mauri Torres - Mauro Lobo - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Rêrnolo
Aloise.

Abertura
o Sr. Presidente (Deputado Marco Regis) - As 20hl5rnin, a lista de

comparecimento registra a existência de nUmero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciarnos Os
nossos trabalhos. Corn a palavra, o Sr. 2°-Secret6rio, para proceder a leitura
das atas das duas reuniOes anteriores.

1  Parte
i a Fase (Expediente)

Atas
- 0 Deputado Rémolo Aloise, 20-Secret6rio "ad hoc", procede a leitura das

atas das duas reuniOes anteriores, que são aprovadas sem restriçoes.
Correspondência

- 0 Deputado AIlton Vilela , 1°-Secretário "ad hoc", lé a seguinte
correspondência:
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"MENSAGEM No 9/99*
Belo Horizonte, 8 de marco de 1999.
Sen hor Presidente,
Reportando-me ao Of. 037/99 GAB.SECCS, dirijo-me a Vossa Excelência

para solicitar o obséquio de desconsiderar a indicação feita em favor de
Nivaldo José de Andrade para o cargo de Presidente do lnstituto Mineiro de
Agropecuária - IMA.

Prevaleco-me da oportunidade para renovar a Vossa Exceléncia a
expressão do meu alto apreco.

Itamar Franco, Governador do Estado de Minas Gerais."
- A Corn issão Especial.
* - Publicado de acordo corn o texto original.

OFCIOS
Do Sr. LUcio Urbano, Presidente do Tribunal de Justica do Estado,

solicitando licenca a Casa para processar crirninalmente o ex-Deputado
Anivaldo AntOnio dos Santos.

Do Sr. João Ari Carvalho, Presidente em exercicio da Câmara Municipal de
São Borja, RS, encarninhando moção de autoria do Vereador Martim Castilho
em que rnanifesta repUdio a proposta de emenda a Constituicâo do Deputado
Paulo Otávio, a qual visa a prorrogar os mandatos dos atuais Vereadores,
Prefeitos e Vice-Prefeitos.

Do Sr. Fernando Caldeira Brant, Juiz de Direito da 7a Vara Criminal,
consultando a Casa sobre a disponibilidade do ex-Deputado Kemil Said
Kumaira para comparecer em audiência na Secretaria da referida vara
criminal.

Do Sr. José AntOnio de Moraes, Corregedor-Geral de PolIcia,
encaminhando, em atencão a requerimento da Comissão de Direitos
Humanos, docurnentos relativos aos presos da cadeia püblica de Tarumirim.
(- A Cornissão de Direitos Humanos.)

Do Sr. Antenor de Lemos Jacob, Secretário-Geral da ABRATI, solicitando a
adocâo das providéncias cabiveis para melhorar a seguranca nas estradas
estaduais. (- A Comissão de Transporte.)

2a Fase (Grande Expediente)
Apresentacão de ProposiçOes

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas Mesa as seguintes proposiçOes:
PROJETO OF LEI N O 81/99

DispOe sobre compensacão de crédito tributário na situação que menciona
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e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituida compensaçào de crédito tributário do ICMS,

formalizado ou näo, inclusive o inscrito em dIvida ativa, ajuizada ou não sua
cobrança, corn os créditos liquidos e certos do contribuinte fornecedor do
Estado, vencidos nos doze meses irnediatamente anteriores a data de
publicação desta lei, ate o limite de cinqüenta por cento do montante do
crédito tributário.

Art. 20 - 0 disposto no artigo anterior alcança o saldo remanescente de
parcelamento em curso e não se aplica a crédito tributário que seja objeto de
acâo criminal, de documento inidôneo ou falso e não autoriza a restituição
nern a compensação de importância já recolhida.

Art. 30 - 0 Secretário de Estado da Fazenda estabelecerá, por meio de
resolução, os procedimentos relativos a compensação disciplinada nesta lei,
no prazo de trinta dias da sua publicação.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposiçöes em contrãrio.
Sala das Reuniães, de marco de 1999.
Antonio Carlos Andrada
Justificaçâo: 0 art. 170 do COdigo Tributário Nacional - CTN - permite a

compensaçào de créditos tributários corn créditos liquidos e certos vencidos
do sujeito passivo contra a Fazenda. 0 projeto de lei em tela visa a atenuar a
situaçOo preocupante dos fornecedores do Estado, que estOo obrigados a
recolher o ICMS devido, mas ao mesmo tempo tern valores a receber do
Estado pelo fornecirnento de mercadorias e serviços. Ha que se destacar a
situaçOo, muitas vezes de pré-falência, de inOrneros fornecedores de órgaos
do Estado que tern atividades e funçoes sociais e de elevado interesse
püblico. Em havendo a paralisaçâo de tais fornecimentos, como a hospitais,
creches, presidios, etc., por incapacidade empresarial, o caos será a
conseqüência imediata. A proposiçäo fixa o limite de 50% para compensação
e estabelece que somente serão alcançados por ela os débitos do Estado
para corn os fornecedores vencidos nos ültimos 12 meses. Por se tratar de
matéria tributárja da major relevància, principalmente em funçOo da
suspensOo de todos os pagamentos pelo Estado ate que seja renegociada a
divida corn a União, solicitamos aos nossos pares o valioso apoio a
aprovaçâo do projeto de lei em tela.

- Publicado, vai o projeto as ComissOes de Justica, de Fiscalizacão
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento
Interno.
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PROJ ETO DE LEI N o 82/99

Declara de utilidade püblica o Conselho Central Frederico Ozanan da
Sociedade São Vicente de Paulo, corn sede no Municlpio de Carangola.

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

Ozanan da Sociedade São Vicente de Paulo, corn sede no MunicIpio de
Carangola.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçáo.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçOes em contrãrio.
Sala das Reuniöes, 18 de fevereiro de 1999.
Sebastiäo Costa
Justificacâo: 0 Conselho Central Frederico Ozanan da Sociedade São

Vicente de Paulo presta relevantes serviços as pessoas carentes de
Carangola.

A entidade, de caráter assistencial, funciona desde 1971, e sua diretoria é
formada por pessoas idOneas, que não recebern remuneracão pelos cargos
ocupados.

Tendo em vista os benefIcios prestados pela entidade aquela comunidade,
solicitamos o apoio de nossos ilustres pares para a aprovação deste projeto.

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

PROJ ETO DE LEI N O 83/99
Declara de utitidade püblica o Lar Divina Providência - Repouso dos Idosos,

corn sede no Municipio de Carangola.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade püblica o Lar Divina Providëncia -

Repouso dos Idosos, corn sede no Municlpio de Carangola.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçOes em contrário.

0 	 Sala das ReuniOes, 18 de fevereiro de 1999.
0 	 Sebastiào Costa

Justificacao: 0 Lar Divina Providência - Repouso dos Idosos presta
relevantes servicos a comunidade de Carangola, abrigando e atendendo
pessoas idosas.

De caráter assistencial, a entidade funciona desde 1993, e sua diretoria é
formada por pessoas idOneas e que não recebem remuneracäo pelos cargos
que ocupam.

I 	 Tendo em vista os beneficios que a entidade presta a comunidade de
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Carangola, solicitamos o apoio de nossos ilustres pares a aprovação deste
projeto.

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

PROJETO DE LEI N O 84/99
Acrescenta parágrafo ao art. 1 1 da Lei n o 13.054, de 23 de dezembro de

1998, que dispöe sobre o transporte de preso provisório e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - 0 art. 1 0 da Lei no 13.054, de 23 de dezembro de 1998, fica

acrescido do seguinte § 20, passando seu parágrafo ünico a vigorar corno §
10:

"Art. 10

§ 20 - A implementag5o do disposto neste artigo dar-se-á no prazo de urn
ano, contado a partir da data de publicação desta lei.".

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniöes, de de 1999.
João Leite
Justificação: A proposta objetiva estabelecer prazo para que a Secretaria da

Justiça e de Direitos Humanos possa tomar as providências necessárias para
assumir a responsabilidade do transporte de preso provisOrio ou condenado,
conforme dispöe a citada legislação.

- Publicado, vai o projeto as Comissães de Justica e de Direitos Humanos
para parecer, nos terrnos do art. 188, c/co art. 102, do Regimento Interno.

REQUERfMENTOS
NO 44/99, do Deputado Antonio JCilio, em que pede sejarn solicitadas ao

Presidente da Loteria do Estado de Minas Gerais inforrnaçaes sobre 0
cumprimento, por essa autarquia, da Lei n° 9.924, de 1989. (- A Mesa da
Assem bléia.)

NO 45/99, do Deputado Sebastião Costa, solicitando seja forrnulado apelo
aos Presidentes da Repüblica e do Congresso Nacional com vistas a
regulamentaçao do disposto no § 9 1 do art. 201 da Constituição Federal. (- A
Corn issão do Trabalho.)

NO 46/99, do Deputado Sebastião Costa, em que pede sejam solicitadas ao
Reitor da Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG - informaçoes
sobre o afastamento da administração da escola das pessoas cujos nomes
relaciona. (- A Mesa da Assembléia.)
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Comunicacöes

- São também encaminhadas a Mesa comunicaçöes da Comissão de
Educação e dos Deputados Wanderley Avila (2), Marco Regis e Hely
TarquInio.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Mãrcio Cunha.
• Deputado Márcio Cunha - Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhoras e

senhores, o motivo da minha vinda a esta tribuna é fazer urna referência ao
Dia Internacional da Muiher, a qual deverá ficar gravada nos anais da Casa.
Tenho a certeza de que não falo sO em meu nome, mas em nome de todos os
Deputados. Então, quero reverenciar e me referir a muiher mae, a muiher
companheira, a mulher esposa, a muiher amiga de cada um de nOs, a muiher
mineira, especialmente aquela bataihadora, incansável, que faz da luta diana
de sua vida urn exemplo para todos nós. Sabemos da importancia da muiher
na vida profissional na nossa sociedade e da busca que realizou, ao longo
dos anos, para que fosse reconhecida da forma que é hoje.

Então, tenho certeza, Sr. Presidente, que a nossa homenagem é também a
de todos os Deputados a essa muiher, especialmente a rnulher mineina. Fica
aqui esse registro, em meu nome e em nome de todos os companheiros
desta Casa.

0 Deputado Fábio Avelar (Em parte) - Gostaria de cumprimentar V. Exa.
pela lembranca do dia de hoje. Gostaria, ainda, nesta oporturildade, de
registrar a realizacão de uma solenidade hoje na COPASA, evento idealizado
pelo SINDAGUA, por seu Presidente, que contou corn a participaçao de toda
a diretonia e corn urn nUmero expressivo de muiheres.

Tivemos uma manifestacão apOs a solenidade, quando conseguimos dar
urn abraço simbôlico na COPASA, em homenagem as muiheres, no seu dia.

Quero parabenizar V. Exa. pela Iembrança oportuna deste dia tao
importante, pois registramos, a cada dia que passa, urna participacão mais
intensa da muiher na nossa sociedade.

0 Deputado Mauro Lobo (Em aparte) - Deputado Marcio Cunha, é muito
oportuna sua interverição no Dia Internacional da Muiher. Por que Dia
Internacional da Muiher? E muito importante que haja uma data para que
possamos avaliar o desenvolvimento da atuacão da muiher na nossa
sociedade. Vemos, corn bastante alegria, a presenca nesta Casa de cinco
companheiras, que tern demonstrado seu valor, sua percepcão dos
problemas sociais e econOmicos, sua atuação politica. 0 que percebemos,
cada vez mais, e que a rnulher se integra no dia-a-dia, seja no trabaiho, seja
em diversas atividades, dentro ou fora de casa. Cada um procura escolher
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essa companheira participativa, solidária na alegria e na dor algumas vezes.

Precisamos, neste Dia Internacional da Mulher, lever o nosso abraço, o
nosso cumprimento a todas as mulheres brasileiras, a todas as muiheres
mineiras que tern dernonstrado, no decorrer dos anos, aquele espIrito de luta,
de participação, enfim, cada vez galgando postos mais importantes,
demonstrando que a muiher, quando tern vontade, quando assume,
conquista. Portanto, me associo, Deputado Márcio Cunha, a sua iniciativa de
trazer a este Ptenário a nossa homenagem a todas as muiheres,
principalmente as muiheres mineiras.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Marco Regis.
o Deputado Marco Regis - Gostaria de parabenizá-lo, nobre Deputado

Márcio Cunha, pela sua lembrança do Dia da Mulher, comernorado em todo o
mundo no dia 8 de marco. Sabemos que essa homenagem é referenda ao
massacre de mulheres ocorrido em uma fábrica téxtil em Nova Iorque, nos
dos de 1857, portanto ha 142 anos. Naquela data, as muiheres reivindicavarn
me!hores direitos de trabaiho, principalmente reduçao da sua jornada, o que
levou a uma repressão por conta dos empregadores e das autoridades
policiais, culminando corn urn massacre em que morreram mais de cern
muiheres. Por esse motivo, o die 8 de marco é destinado a uma homenagem
internacional a muiher. Vemos que, no Brasil, hoje, a muiher galga, como Os
homens, postos importantes de direçâo na polItica, ocupando postos de
relevo nas artes e na literatura. Ficamos felizes porque, ate pouco tempo, em
1930, a muiher brasileire nern direito ao voto tinha. Foi na época da ditadura
militar de Getülio Vargas que a muiher veio a ter, constitucionalmente, o
direito a voto. Por isso mesmo estamos felizes de ter entre nãs, aqui na
Assembléia Legislativa, corno lembrou o Deputado Mauro Lobo, cinco
mulheres Deputadas assumindo postos de relevo e, esperamos que cada dia
mais a muiher posse ocupar esse espaço tambérn ne poiltica brasileira,
porque em todos os outros setores da vida e da sociedade humana a mulher
ja tern ocupado urn espaço ornbreada corn os homens, urna vez que nâo ha
por que termos preconceito de género, nâo ha por que subestimarmos a
capacidade de muiher de ocupar esses espaços. Por isso mesmo, ate
lamentarnos que no jornal 'Estado de Minas" de hoje, em urn dos artigos que
homenageiam a mulher, urn determinedo leitor teça loas a mulher no seu
aspecto sensual e erOtico. 0 leitor, quando decanta a mulher poeticarnente,
nâo está decantando a muiher nequilo que é meis importante, naquilo que
alrnejamos para a igueldade de gênero. Por isso mesmo, queremos louvá-lo,
nobre Deputado Márcio Cunha, pela sue referência a mulher, e parabenizá-lo
por levantar tao importante assunto nesta data, Sr. Deputado.
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o Deputedo Dimes Rodrigues (Em aparte) - Companheiro Márcio Cunha,

Sr. Presidente, assessores deste Case, cornpanheiros Deputedos, imprense
presente, quero cumprimentar o Deputado Márcio Cunha por homenagear a
mulher mineira. Queremos aqui perabenizer todas as mulheres mineiras e
todas as rnulheres norte rnineiras. Queremos dizer que a mulher, hoje, ocupa
urn espaco rnuito grande em todas as areas. Temos aqui diversas
companheiras nesta Assembléia, corn grande atuaçâo. Ternos equi a nossa
assessorie corn brilhantes mulheres nos assessorando muito bern, e
muiheres Prefeitas, mulheres empresárias, rnulheres que etuem bern em
todas as areas.

Náo poderie deixer também de me pronuncier sobre a passagem do Die da
Mulher. Afinal, as muiheres vern honrando os parlamentos, despontam nos
governos - Podernos citer o exemplo da Governadora do Estado do
Marenhäo, Ore. Roseena Sarney - e, especificamente na região Norte de
Minas, que tenho a honre de representar. Podemos citar o nome da Prefeite
de Miravãnia, Idalina Viane Mote, a Vereadore Marluce, do MunicIpio de
Janaübe, a Vice-Prefeite de Serranópolis de Mines, Lauri Rodrigues, todes
desempenhendo importante pepel ne vida ptblica.

Fato e que as mulheres leventaram vozes e despontern no mercedo de
trebaiho corn alto nivel de excelencia.

Perebéns as mulheres.
Muito obrigedo.
o Sr. Presidente - Corn a palavre, o Deputado Delmo Ribeiro.
o Deputado Delrno Ribeiro Silva - Congretulo-me corn V. Exa. pelo feliz

pronunciarnento nesta noite, em homenagem a mulher bresileire. Tembém já
apresentamos a esta Case, ha dies, os votos de congratulaçöes corn as
nossas coleges Deputadas, que, sern düvide algume, representarn a muiher
mineire no Legislativo. Parabenizo V. Exe. e peço vênie pare registrar, neste
noite, a presence do nosso digno Presidente ne minhe terra natal, de onde
chegamos agora ha pouco e onde ele recebeu a hornenegem de Camera
Municipal de Ouro Fino. Minhe terra complete hoje 250 enos. L6 esteve S.
Exe. acornpanhedo tembém do nobre Oeputedo Adelmo Carneiro Leão.
Registro equi a felicidade do povo ouro-finense em receber o Presidente do
Legisletivo rnineiro, ecompenhado tembém do nosso nobre colege,
juntamente corn o nosso Secretário da Segurençe Püblice. La se ineugurou a
35a Delegacie Seccionel de Policia.

Corn muita elegria, associo-me a muiher brasileire, a mulher rnineire, como
tembérn registro corn muita satisfaçào esse grende evento que a minhe terra
hoje comemore. Muito obrigado.
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o Deputado Márcio Cunha - Agradeço ao nobre Deputado. Sr. Presidente,

Srs. Deputados, infelizmerite, o nosso tempo é cur-to. Gostaria, nessas Ultimas
palavras - sem dt:ivida alguma consubstancadas as palavras dos
companheiros que nos fizerarn esses apartes -, de reverenciar, mais uma
vez, a figura especial da mulher mineira, por aquilo corn que ela tern
contribuldo, por aquilo que ela tern feito para o engrandecimento do nosso
Estado. Perrnitarn-me, Srs. Deputados, na figura de duas rnulheres, prestar
urn homenagem corn muita sinceridade, uma homenagern que faco em meu
norne e em norne da Bancada do PMDB, para reverenciar o trabalho dessas
duas muiheres. Uma é fihiada ao meu partido, o PMDB, e a outra, muito
ernbora nao seja filiada a partido, sern dUvida contribui rnuito corn o Governo
Itarnar Franco. Refiro-me as pessoas, em prirneiro lugar, da nossa
Procuradora-Geral, Dra. Misabel, que nos encantou aqui corn a sua presenca,
desfilando entre nós uma sabedoria, uma sapiência muito grande, rnostrando
a todos como é possivel a mulher, no lugar certo, fazendo as suas
intervencoes, fazendo o seu trabaiho, fazer do cargo püblico algo que nos
enalteça e que engrandeça a todos nOs. A Dra. Misabel, sem dtivida algurna,
recebe desta Casa essa nossa hornenagem.

A outra rnulher é a minha esposa, Zuirna, que é Presidente hoje do PMDB
Muiher e que, sem dtvida algurna, junto ao meu partido, tern tentado
contribuir para fazer as muiheres de Minas, as muiheres deste Estado, da
nossa cidade participarern da politica. Na pessoa dessas duas muiheres,
termino o rneu discurso dizendo que nOs todos, Deputados aqui, nós, homens
rnineiros, reconhecernos o dia de hoje, o trabaiho de todas as muiheres
mineiras e das mulheres brasileiras, desde aquelas mais simples ate as que
ocupam altos cargos no Governo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito
obrigado a todos.

2a Parte
Abertura de Inscriçoes

o Sr. Presidente (Deputado Rêrnolo Aloise) - Não havendo outros oradores
inscritos, a Presidência passa 2 1 Parte da reuniâo, cornpreendendo as
comunicaçöes da Presidência e de Deputados e os pronunciamentos de
oradores inscritos. Estão abertas as inscriçães para o Grande Expediente da
próxima reunião.

Leitura de Comunicaçães
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicacöes

apresentadas nesta reunião pela Cornissâo de Educação - aprovacão, na 1a
Reunião Extraordinária, dos Requerirnentos n°s 6/99, do Deputado Newton de
Morais, e 19/99, do Deputado Márcio Cunha (Ciente. Publique-se.); e pelos
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Deputados Wanderley Avila (2) - que deixou de integrar a Cornissäo Especial
para Emitir Parecer sobre a Indicacão dos Titulares das Seguintes Entidades:
RURALMINAS F IMA (Ciente. A Area de Apoio as Comissães e cópia as
Liderancas.) e falecirnento do Sr. Wilson Pacheco da Silva, em Pirapora
(Ciente.Oficie-se.); Hely Tarquinio - indicaçao do Deputado Márcio Kangussu
corno membro efetivo da Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a
Indicação dos Titulares das Seguintes Entidades: RURALMINAS E IMA, ern
substituicão ao Deputado Wanderley Avila (Ciente. Designo. A Area de Apoio
as Comissöes e cOpia as Liderancas.); e Marco Regis - falecimento do Sr.
Antonio Houaiss, no Rio de Janeiro, RJ (Ciente. Publique-se.).

Encerramento
o Sr. Presidente - Não havendo outras cornunicaçOes a serern feitas

oradores inscritos, a Presidência encerra a reuniâo, convocando os
Deputados para a reuniäo ordinária de arnanhâ, dia 9, as 14 horas, corn a
seguinte ordern do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição
anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA la REUNIAO ESPECIAL DA COMISSAO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE A INDICAcAO DOS TITULARES DAS SEGUINTES
ENTIDADES: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO

ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSEMG E INSTITUTO DE PREVIDENCIA
DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSM
As quinze horas e quinze rninutos do dia quatro de marco de mil novecentos

e noventa e nove, comparecern na Sala das ComissOes os Deputados Joäo
Paulo, César de Mesquita, Fábio Avelar e Rêrnolo Aloise, membros da
supracitada Comissão. Havendo nUmero regimental, o Presidente "ad hoc",
Deputado César de Mesquita, declara aberta a reunião e informa näo haver
ata a ser lida, por se tratar da primeira reuniào da Comissào, a qual se
destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e designar o relator da
matéria. 0 Presidente determina a distribuicao das cédulas de votacâo aos
Deputados e convida o Deputado Fábio Avelar para atuar como escrutinador.
Apurada a votacäo, a Presidência proclarna eleitos para Presidente o
Deputado João Paulo e para Vice-Presidente o Deputado César de Mesquita,
ambos corn quatro votos. Prosseguindo, declara ernpossado como Presidente
o Deputado Joäo Paulo, a quern convida a tomar assento a mesa e passa a
direcao dos trabalhos. 0 Presidente agradece a confianca nele depositada e
dá posse ao Vice-Presidente, Deputado César de Mesquita. A seguir, a
Presidência designa o Deputado Alberto Bejani para relatar a matéria.
Cumprida a finalidade da reuniäo, o Presidente agradece a presenca dos
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parlarnentares, convoca as membros da Cornissão para a reuniâo
extraordinária a ser realizada no mesmo dia, as 15h5Ornin, corn a finalidade
de se apreciarem requerimentos da Cornissão. Logo após, determina a
Iavratura da ata e encerra as trabalhos.

Sala das Cornissães, 4 de marco de 1999.
João Paulo, Presidente - César de Mesquita - Fábio Avelar - Rêrnolo Aloise.

TRAMITAçA0 DE PR0P0SIçOE5
PARECER PARA TURNO UNICO DA MENSAGEM No 7/99

Comissão Especial para Ernitir Parecer sobre a lndicaçâo dos Titulares da
RURALMINAS

Relatôrio
Por meio da Mensagern n o 7/99, a Governador do Estado submete a esta

Casa, nos termas do inciso XXIII, "d", da Emenda a Constituiçao n o 26, de
9/7/97, a nome do Sr. Caio Julio César Brandão Pinto, indicado para
Presidente da Fundaçào Rural Mineira - Colonizaçao e Desenvolvirnento
Agrário - RURALMINAS.

Constituida a Cornissâo Especial, nos termos do art. 111, "c', c/c o § 1° do
art. 146, do Regimento Interno, procedeu-se a argüiçãa pUblica do indicado,
que respondeu as questöes formuladas pelas Deputados.

Cabe-nos, agora, ernitir parecer sobre a matéria.
o candidato demonstrou conhecirnento sobre a entidade para cuja direção

foi indicado, atendendo, ainda, aos dernais critérios exigidas para ocupaçäo
do cargo. Esta Cornissão entende tratar-se de pessoa que ira dignificar a
cargo para a qua[ está sendo indicada.

Conc!usâo
Ern face do exposto, apinamas pela aprovaçâo do name do Sr. Caio JUlio

César Brandào Filho para Presidente da RURALMINAS.
Sala das Comissöes, 9 de marco de 1999.
Irani Barbosa, Presidente - Joâo Batista de Oliveira, relator - Dimas

Rodrigues - Eduardo Hermeto - Marcio Kangussu.
PARECER PARA TURNO UNICO DA MENSAGEM N O 7/99

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a !ndicaçâo dos Titulares da
ADEMG e da Loteria do Estado de Minas Gerais

Relatôrio
no 7/99, a Governador do Estado submete a esta

;a XXIII, "d", da Emenda a Constituiçâo n o 26, de
;. Isnard José Gautério de Vasconcelos e Márcio
respectivamente, para as cargos de Presidente da

Por meio da Mensagem
Casa, nos termos do inci
9/7/97, Os nomes dos Sn
Tadeu Pereira, indicados,

I
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ADEMG e da Loteria do Estado de Minas Gerais.
Instituida a Comissão Especial, nos termos do art. 111, "c', c/co § 1° do art.

146 do Regirnento Interno, procedeu-se a argUiçãa pUblica dos indicados,
cabendo-nos, agora, emitir parecer sabre a matéria.

Os candidatos dernonstrararn conhecirnenta sobre as entidades para cuja
direcão foram indicados, atendendo, ainda, aos dernais critérias exigidos para
a ocupação do cargo. Esta Cornissão entende que se trata de pessoas que
irãa dignificar as cargos para as quais estão sendo indicados.

Conclusão
Pelo expasto, opinamos pela aprovaçäo dos nomes dos Srs. Isnard José

Gautéria de Vasconcelos e Márcio Tadeu Pereira para Presidentes,
respectivamente, da ADEMG e da Loteria do Estado de Minas Gerais.

Sala das Comissöes, 9 de marco de 1999.
José Henrique, Presidente - Dm15 Pinheiro, relator - Ailtan Vilela - Maria

Tereza Lara - Alencar da Silveira JUnior.
PARECER PARA TURNO LJNICO DA MENSAGEM N O 7/99

Comissäo Especial para Emitir Parecer sabre a Indicacâa dos Titulares das
Seguintes Entidades: DEOP E DER-MG

RelatOrio
Par meio da Mensagem n° 7/99, a Gavernadar do Estado submete a esta

Casa, nos termos do inciso XXIII, "d", da Emenda a Constituiçao n° 26, de
9/7/97, as names dos Srs. Marcos Costa Terra, indicado para a Diretoria-
Geral do DEOP, e Antonio Erdes Bortoletti, indicado para a Diretoria-Geral do
DER-MG.

Constitulda a Comissão Especial, nos termos do art. 111, c", c/c a § 10 do
art. 146, do Regimenta Interno, procedeu-se a arguiçâo pUblica dos indicados,
que responderarn as questOes formuladas pelas Deputados.

Cabe-nos, agora, emitir parecer sabre a matéria.
Os candidatos demonstrararn conhecimento sabre as entidades para cuja

direçãa foram indicados, atendendo, ainda, aos demais critérios exigidas para
a ocupacao do cargo. Esta Comissão entende que se trata de pessoas que
irâo dignificar as cargos para as quais estão sendo indicados.

Conclusâo

Em face do exposta, apinarnos pela aprovaão dos names de Marcos Costa
Terra, para Diretor-Geral do DEOP, e AntOnio Erdes Bortaletti, para Diretor-
Geral do DER-MG.

Sala das ComissOes, 9 de marco de 1999.
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Alvaro AntOnio, Presidente - Fábio Avelar, relator - Antonio Andrade - Arlen

Santiago - Ivo José.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 11 DE MARCO DE 1999

ATAS

ATA DA REUNIAO ORDINARIA EM 10/3/99
Presidência do Deputado José Braga

Sumário: Comparecimento - Falta de "quorum" - Ordem do Dia.
Comparecimento

- Comparecem os Deputados:
José Braga - Adelino de Carvalho - Agostinho Silveira - Bilac Pinto - Carlos

Pimenta - César de Mesquita - Dimas Rodrigues - Eduardo Daladier - Ermano
Batista - Glycon Terra Pinto - João Batista de Oliveira - João Leite - João
Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Alves Viana - José Henrique -
Maria Olivia - Maria Tereza Lara - Newton de Morais - Olinto Godinho - Paulo
Piau - Ronaldo Canabrava - Sebastiäo Costa - Wanderley Avila - Washington
Rodrigues.

Falta de 'Quorum"
O Sr. Presidente (Deputado José Braga) - As 14hl5min, a lista de

comparecimento nâo registra a existência de nümero regimental. A
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de "quorum", e convoca os
Deputados para a especial de logo mais, as 20 horas, pare as extraordinárias
de amanhâ, dia 11, as 9 e as 20 horas, nos termos dos editais de
convocacão, bern como pare a ordinária também de amanhã, as 14 horas,
corn a seguinte ordem do dia: (- A ordem do die anunciada é a publicada na
ediçao anterior.)

ATA DA 8a REUNIAO ORDINARIA, EM 9/3/99
Presidência dos Deputados Anderson Adauto e José Braga

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 Parte: 1a Fase (Expediente): Ate -
2a Fase (Grande Expediente): Apresentaçâo de ProposiçOes: Projeto de Lei
Complernentar n° 3/99 - Projetos de Lei n°s 85 a 129/99 - Requerimentos n°s
47 a 53/99 - lnterrupção e reabertura dos trabalhos ordinários - 2a Parte
(Ordern do Dia): 11 Fase: Abertura de InscriçOes - Questão de ordern -
Encerrarnento - Ordem do Die.

Comparecimento
- Corn parecem os Deputados:
Anderson Adauto - José Braga - Durval Angelo - Dilzon Melo - Gil Pereira -

Adelmo Carneiro Leâo - Agostinho PatrUs - Agostinho Silveira - AlIton Vilela -
Alencar da Silveira Jinior - Alvaro AntOnio - AmbrOsio Pinto - Amilcar Martins -
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Antonio Andrade - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos
Pimenta - César de Mesquita - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas
Rodrigues - Djaima Diniz - Edson Rezende - Eduardo Brandâo - Eduardo
Daladier - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elmo Braz - Ermano Batista
- Fábio Avelar - George Hilton - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio - Irani
Barbosa - Ivo José - João Batista de Oliveira - Joäo Leite - Joäo 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
Tereza Lara - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Newton de Morais
- Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Rogerio
Correia - Ronaldo Canabrava - Sebastiào Costa - Sebastiâo Navarro Vieira -
Wanderley Avila - Washington Rodrigues.

Abertura
o Sr. Presdente (Deputado José Braga) - As 14hl5min, a lista de

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

1  Parte
1  Fase (Expediente)

Ata
- 0 Deputado Gil Pereira, 2 1- Secretário, procede a leitura da ata da reunião

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

o Sr. Presidente (Anderson Adauto) - Não havendo correspondéncia a ser
ida, a Mesa passa a receber proposiçOes e a conceder a palavra aos
oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, sâo encaminhadas a Mesa as seguintes proposiçOes:
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR No 3/99

(Ex-Projeto de Lei Complementar no 13/95)
Dá nova redaçao ao art. 30 da Lei Complementar no 37, de 1995, e dá

outras providéncias.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - 0 art. 30 da Lei Complementar no 37, de 18 de janeiro de 1995,

passa a ter a seguinte redaçao:
"Art. 30 - As modificaçOes de limites intermunicipais não resultantes de

criacão de municipio por incorporação, fusâo, desmembramento e anexação
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de distritos serão feitas por lei estadual que tramitará mediante solicitaçâo dos
municlpios interessados e acordo prévio aprovado pelas respectivas câmaras
municipais.

§ 10 - A solicitacão de que trata o "caput" deste artigo deverá ser
acompanhada de texto descritivo dos novos limites, elaborado pelo Instituto
de Geociências Aplicadas - IGA.

§ 20 - A tramitaçào da lei estadual se dará na forma do disposto no art. 104,
II "b', da Resolução no 5.060, de 1990.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacào, retroagindo seus
efeitosa 18dejaneirode 1995.

Art. 30 - Revogam-se as disposicães em contrário.
Sala das ReuniOes, 9 de marco de 1999.
Ivo José
Justificação: A proposiçâo tern como objetivo precisar a redacäo do art. 30

da Lei Complernentar no 37, de 1995, estipulando de forma clara que as
alteracoes de limites intermunicipais nâo resultantes de criação de municIpios
deverão ser feitas por so!icitacao dos municipios interessados, após acordo
de suas respectivas cârnaras municipais, corroborando o entendimento de
que esse artigo não constitui pressuposto ou requisito exigivel para a
tramitacâo de processos de criação de municIpios.

Corn efeito, a lei complementar em anáiise destina o CapItulo IV a
modificação de limites intermunicipais nào resultantes de criaçao de
municIpios e, em seu art. 30, regulamenta o processo. No Capitulo I
encontrarernos os requisitos, os prazos, os procedimentos e a necessidade
de consulta plebiscitária as populacOes diretamente interessadas para a
tramitacao de pedidos de desmembramento, incorporação, fusão de
municlpios ou anexacâo de distritos. Todos os passos para a criaçâo de
municipios ou a anexação de distritos acham-se previstos no Capitulo I, mais
precisamente em seus arts. 50, 61, 70, 80 e 10 a 16. Nao se confundam, pois,
os dois institutos: o da criaçào de municipios - inclulda a hipótese de
anexacão de distritos - e o das alteraçOes de limites geográficos não
resultantes de criacão de municipios, institutos esses regulamentados em
capitulos e dispositivos diferenciados.

Alias, a referida lei complementar, em seu art. 9 0, dispOe que a lei que criar
O municipio deverá mencionar seus limites segundo linhas geográficas.
Forçoso concluir, pois, que o art. 30 não se aplica aos casos de criação de
municIpios, mesmo quando isso implicar alteraçOes de limites intermunicipais
a inteligéncia do disposto no art. 90. Inequivoca a intençäo do legislador da
época em diferenciar as alteracOes de limites geográficos decorrentes de
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criação de municpio daquelas decorrentes de convênios intermunicipais, dal
a existência dos dots artigos em uma mesma lei, sO que dispondo sobre
matérias e htpOteses que não se comunicam. Apesar disso, interpretaçao
pouco cuidadosa poderia levar a errônea conclusão de que o art. 30 teria
aplicabilidade aos processos de criação de municipios, já que, corn sua atual
redação, gera rnargem a essas dUvidas.

Convém ressaltar que os convénios intermunicipais para modificaçâo de
lirnites são de competência privativa da Assembléia (art. 62, XXVI da
Constituição Estadual) e de apreciação conclusiva de suas Comissöes (art.
104, II, 'b', do Regimento Interno), devendo ser solicitados pelos prOprios
municIpios interessados, após acordo de suas respectivas câmaras
municipais. A criação de municIpios, seja por desmembramento, fusão,
incorporação ou anexacâo de distritos deverá observar critérios e requisitos
indispensáveis, corno nümero de eleitorado e consulta plebiscitária as
populaçoes interessadas, so podendo iniciar-se rnediante requerirnento de
Deputado Estadual, instruldo corn a documentação pertinente (art. 70, III, da
Lei Complementar no 37, de 1995).

Conforrne se verifica, a matéria tratada no art. 30 é distinta e inconfundIvel
corn os processos de criação de municIpios, merecendo tratamento diverso,
inclusive quanto a sua trarnitação na Assembléia.

A firn de que dUvida nâo paire sobre isso, é que propomos redaçao mais
adequada e IOgica para o dispositivo em questão, o que certamente excluirá
interpretaçOes equivocadas e incorretas sobre o tema.

- Publicado, vai o projeto as CornissOes de Justiça e de Assuntos
Municipais para parecer, nos termos do art. 200, c/c o art. 103, do Regimento
Interno.

PROJ ETO DE LEI N o 85/99
(Ex-Projeto de Lei n° 2.015/98)

Autoriza o Poder Executivo a transferir a entidades civis sem fins lucrativos
a gestão de unidades pUblicas de saUde e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a transferir, total ou

parcialrnente, a administração das suas unidades de saüde para entidades
civis sern fins lucrativos, constituldas por consOrcios, cooperativas ou
congêneres, mediante contrato administrativo por prazo determinado.

Art. 20 - A delegação de que trata esta lei será precedida de avaliação
técnica da capacidade administrativa da entidade delegatária e da idoneidade
dos seus dirigentes, respeitados ainda os critérios estabelecidos na Lei
Federal n° 8.666, de 1993, e na Lei Estadual n o 9.444, de 1987.
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Art. 30 - 0 Poder Executivo regularnentará esta lei no prazo de cento e

oitenta dias contados da data da sua publicação.
Art. 40 - Esta lei entre em vigor na data da sua publicação.
Art. 50 - Revogarn-se as disposiçOes em contrário.
Sala das ComissOes, 9 de marco de 1999.
Hely TarqUinio
Justificação: 0 poder püblico estadual tern-se mostrado ineficaz na tarefa

de administrar de forma racional as suas unidades de saCide. Os recursos
pUblicos destinados principalrnente aos hospitals regionais são, muitas vezes,
utilizados de forma insatisfatOria. A administração de tais unidades, se
confiada a entidades civis idOneas, certamente culminará na meihoria dos
serviços de saUde por elas prestados a população.

Entendemos que a medida sugerida está em plena consonância corn urna
politica mais rnoderna de administração hospitalar, calcada na otirnizacão dos
recursos a ela destinados. Por outro lado, a burocracia que impera na
adrninistração püblica referentemente a area da saUde constitui uma barreira
que prejudica o desempenho das administraçOes hospitalares.

Em face do exposto, esperamos contar corn o apoio dos nossos pares a
aprovacão deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justica, de Administracão
PUblica e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c
o art. 102, do Regirnento Interno.

PROJETO DE LEI N O 86/99
(Ex-Projeto de Lei n° 1.975/98)

Declara de utilidade pblica a Associacão dos Aposentados, Pensionistas e
Idosos de Patos de Minas - ,AAPI -, corn sede no Municipio de Patos de
Minas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Fica declarada de utilidade pUblica a Associacäo dos Aposentados,

Pensionistas e Idosos de Patos de Minas - AAPI -, corn sede no MunicIpio de
Patos de Minas.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 31 - Revogarn-se as disposiçOes em contrário.
Sala das Reuniöes, 9 de marco de 1999.
Hely TarqUinio
Justificação: A Associacão dos Aposentados, Pensionistas e Idosos de

Patos de Minas, fundada em 27/2192, é urna entidade filantrOpica corn
duracão indeterminada, e os membros de sua diretoria, de reconhecida
idoneidade, nada percebern pelo exercicio de suas funçöes.
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Conforme indica a denominaçâo da entidade, seu objetivo principal é

defender e sustentar, perante os poderes püblicos, Os interesses, as
reivindicaçoes e os direitos dos associados. Para tanto, presta-Ihes
assistência médica, odontolOgica e jurIdica, além de promover a real izaço de
simpOsios, conferéncias, cursos, seminários e congressos versando sobre
questöes atinentes aos idosos e aposentados.

Evidenciado o caráter assistencial da entidade, decerto os nobres colegas
parlarnentares hão de oferecer acolhida favorável a esta proposiçào.

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

PROJ ETO DE LEI N o 87/99
(Ex-Projeto de Lei n° 1.988/98)

Declara de utilidade püblica a Associaçao Beneficente em Assistência
Social dos Bons Samaritanos - ABONS -, corn sede no MunicIpio de Patos de
Minas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade piiblica a Associaçáo Beneficente em

Assisténcia Social dos Bons Samaritanos - ABONS -, corn sede no MunicIpio
de Patos de Minas.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniöes, 9 de marco de 1999.
Hely Tarquinio
Justificaço: A Associaçáo Beneficente em Assisténcia Social dos Bons

Sarnaritanos - ABONS - é sociedade civil sem fins lucrativos.
Suas acôes consistem na assistência social prestada as pessoas menos

favorecidas, sem nenhuma discrirninaçâo e corn respeito a sua dignidade, e
incluem oferecimento gratuito de consultas médicas, odontológicas e
oftalmolOgicas e a distribuição de medicarnentos, géneros alirnenticios,
artigos de vestuário e material de construçâo. Realiza, também, cursos
profissionalizantes, palestras, seminários, encontros sociais e comuntiários.

A entidade preenche, ainda, os requisitos legais para ser declarada de
utilidade piblica, razão por que esperamos a anuência dos nobres pares a
outorga do pretendido titulo declaratOrio.

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

PROJETO DE LEI N o 88/99
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(Ex-Projeto de Lei n° 1.834/98)

lnstitui o parcelamento de multas em atraso decorrentes de infraçöes de
trânsito.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - A parcela pertencente ao Estado das multas decorrentes de

infração de trânsito poderá ser paga em ate io (dez) vezes, mediante
requerirnento do interessado ao órgão de trânsito competente.

§ 1 0 - 0 parcelamento de que trata este artigo somente será aplicado no
caso de multas decorrentes de infraçöes cornetidas antes da vigência da Lei
Federal no 9.503, de 23 de setembro de 1997.

§ 20 - Ao apresentar 0 requerimento, o interessado deverá comprovar o
recoihirnento de, no rnInimo, 20% (vinte por cento) do total do débito.

§ 30 - 0 valor mInimo do débito, para efeito de parcelamento, nào poderá
ser inferior a 500 (quinhentas) Unidades Padrão Fiscal de Minas Gerais -
UPFMGs.

Art. 20 - Os procedirnentos administrativos para licenciamento dos velculos
cujas rnultas foram objeto de parcelarnento serão adotados pelo órgâo de
trânsito competente na forma da Lei Federal n° 9.503, de 23 de setembro de
1997.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 40 - Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Comissães, 9 de marco de 1999.
Hely Tarqüinio
Justificaçâo: 0 Estado, por via do instrumento jurIdico de que trata o

projeto, não so beneficiará o proprietário de veiculo que esteja corn
dificuldade financeira para quitar seus débitos em atraso, como também
incrementará as receitas decorrentes de multas.

Hoje os proprietários, muitas vezes, näo podem licenciar seus velculos, em
razão da existéncia de multas antigas ainda não quitadas. Por conseguinte,
não quitam também o IPVA, o que reflete negativarnente na arrecadacão do
Estado.

Assirn sendo, entendemos que o parcelamento poderá solucionar tais
pendéncias, ensejando a regularização dos débitos em atraso como também
aurnentando a receita, como de fato ocorreu no caso do ICMS.

Por tais consideraçOes, conclamamos nossos pares a apoiarern este
projeto, dado o seu relevante interesse para a sociedade.

- Publicado, vai o projeto as CornissOes de Justiça, de Administração
PUblica e de Fiscalizacào Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c
o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJ ETO DE LEI No 89/99
(Ex-Projeto de Lei n o 1.921/98)

Altera a Lei no 12.919, de 30 de junho de 1998, que dispöe sobre os
concursos de ingresso e de remocâo nos servicos notariais e de registro,
previstos na Lei Federal n o 8.935, de 18 de novembro de 1994, e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica a Poder Executivo autorizado a celebrar convênios entre a

Estado e as cartórios de registro civil das pessoas juridicas naturais, quando
de interesse da comunidade local, corn vistas a prestacão dos serviços
correspondentes ou de outros serviços de interesse ptiblico.

Art. 20 - 0 Poder Executivo regulamentara esta lei no prazo de 60
(sessenta) dias contados da data de sua publicaçao.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposicoes em contrário.
Sala das Reuniöes, 9 de marco de 1999.
Miguel Martini
Justificaçao: Pretende este projeta de lei garantir major agilidade e

eficiência na prestacão de serviços a populacão mineira, além de garantir aos
cartórios de registro civil das pessoas jurIdicas naturais a possibilidade da
cornpensação do onus da gratuidade imposta pela Lei no 9.534, de 11/12/97,
que estabeleceu a emissäo graciosa do registro de nascimento, do assenta
de Obito e respectivas certidöes.

A autorizaçáo concedida ao Poder Executivo para celebrar convênios corn
as referidos cartórias corn vistas a prestacâo de servicos de manifesto
interesse pblico ja é uma realidade no Rio Grande do Sul, no que se refere a
vistoria de velculos para transferência de propriedade, beneficiando-se a
populaçäo daquele Estado corn urn atendimento rápido e eficiente.

Certo de que nosso Estado também pode e deve oferecer a populaçào
servicos corn eficiência e eficácia, vimos pedir a apoio dos nobres pares para
a aprovaçâo deste projeto de lei.

- Publicado, vai a projeto as Comissöes de Justica, de Administracãa
Ptblica e de Fiscalizacäo Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c
O art. 102, do Regimenta Interno.

PROJ ETO DE LEI N o 90/99
(Ex-Projeto de Lei 

no 
1.897/98)

lnstitui a selo de fiscalizaçao dos atos natariais e de registro e dá autras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1 0 - Fica instituido a selo de fiscalização de usa obrigatoria pelos

notárias e pelos registradares.
Parágrafo ünico - 0 selo de fiscalizaçâo canterá requisitos básicos de

segurança, podenda ser incorporadas técnicas que impecam a falsificacáo e
a adulteraçâo dos documentos expedidos pelos serviças notariais e de
registro.

Art. 20 - 0 selo de fiscal izacao nâo terá valor de face, e seu custa final não
poderá ser incluIdo nos emolumentos au repassado a usuário.

Art. 30 - Caberá ao Sindicato dos Oficiais do Registra Civil das Pessoas
Naturais do Estado de Minas Gerais - RECIVIL - a aquisiçäo, a repasse e a
distribuicâo dos selos aos titulares au aos respansáveis pelas servicos
notariais e de registra, fiscalizado pela Corregedoria de Justica do Estado de
Minas Gerais.

§ 1 0 - 0 valor unitário do selo será de R$1,00 (urn real), no maxima, e a
diferença entre a custo do praduta e a preço do repasse destinar-se-á ao
reembolso dos emolumentos devidos pelos atas decorrentes da gratuidade
universal de que trata a Lei n o 9.534, de 10 de dezembro de 1997.

§ 2 0 - 0 pagamenta aos Oficiais de Registro Civil das Pessoas Naturais far-
se-6 mediante requisicão ao RECIVIL, a qual conterá a relaçäo mensal dos
atos praticados, homalagada pela juiza campetente.

Art. 40 - Os custos decarrentes da implantaçâo do selo de fiscalizaçäo
correrâo par canta de dotacào arçamentária especifica.

Art. 50 - 0 Poder Executiva regulamentará esta lei no prazo de 60
(sessenta) dias cantadas da data de sua publicaçáo.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacãa.
Art. 70 - Revagarn-se as dispasicöes em contrário.
Sala das Reuniães, 9 de marco de 1999.
Miguel Martini
Justificacaa: Este prajeta visa a modernizar a fiscalizaçao dos atas natariais

e de registra, praparciananda major segurança quanta a sua autenticidade,
par rneio da adacâa do selo especifica para cada ato, além de viabilizar a
reembolso dos emalumentas devidos pelos atos decorrentes da gratuidade
universal.

A adocàa do selo de fiscalizaçãa para cada ata notarial e de registro
garantirá maiar seguranca ao usuária e aa pader pUblica, cabendo aa Pader
Executivo regulamentar as formas de utilizacào do selo, definindo suas
caracterIsticas, farmas de requisicaa, pagamenta, controle e estoque e
demais candicoes necessárias para sua plena aplicacáo no Estado de Minas
Gerais.
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Tal iniciativa já constitui norma jurIdica no Estado do Rio de Janeiro, onde

sua utilizaçâo tern garantido a populacão e a administraçao püblica major
agilidade e transparência quanto aos atos notarials e de registro.

Certos de estarmos contribuindo para uma situação mais justa e
transparente, pedimos o apoio dos nobres pares a aprovação deste projeto de
lei.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justica, de Administracâo
PUblica e de Fiscalizacäo Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c
o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N O 91/99
(Ex-Projeto de Lei n° 227/95)

Dispöe sobre a implantacão e a utilização do Sistema Integrado de
Administraçào Financeira do Estado de Minas Gerais - SIAFI-MG - pela
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais passa a

integrar, como usuária, o Sistema Integrado de Administracão Financeira do
Estado de Minas Gerais - SIAFI-MG.

§ 10 - Os procedimentos relativos as funcöes do sistema serão adaptados,
no que couber, a fim de preservar os princIpios constitucionais de autonomia
administrativa e financeira do Poder Legislativo.

§ 21 - Deliberacão da Mesa da Assembléia regulamentará a delegação de
competência a servidores para praticar as atos de ordenacào de despesa e
de operação do sistema.

Art. 2 0 - Para o exercIcio do controle externo, a cargo do Poder Legislativo,
terão acesso a totalidade dos dados disponiveis no StAR-MG os Presidentes
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais e da Comissão de
Fiscalizacâo Financeira e Orçamentária - CFFO.

Parágrafo (mica - Os dernais membros da CFFO poderâo ter acesso a tais
informaçoes por via de requerimento aprovado por essa Comissão.

Art. 31 - Durante o perIodo de adaptacão previsto no § 1° do art. 1 0 deste
projeto, as atos e as fatos da gestáo arcamentaria, financeira e patrimonial do
Poder Legislativo serâo registrados no atual sistema operado pela
Assernbléia.

Parágrafo Unico - 0 perIodo de adaptacão de que trata este artigo nâo
excederá a limite de 90 (noventa) dias contados da promulgação desta lei.

Art. 4 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 5 0 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniöes, 9 de marco de 1999.
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Miguel Martini
Justificação: A integração da Assembléia Legislativa ao SIAFI-MG ira

possibilitar otimizacão no processamenta e na execucão orçamentária,
financeira e contábil. Tat ato vai ao encontro da racionalizacâo e da
simplificação da gestão governamental, uniformizando pracedimentos dos
órgãos e das entidades da administracão pUblica direta e indireta.

Isso proporcionará também major rapidez na elaboraçao e na publicacão de
balancetes da execução arçamentária do Estado.

Além dissa, a acesso aos dados do sistema pelas membros da CFFO visa
ao cumprimento do exercicia do controle externo, a cargo da Assemb!éia,
preconizado no art. 74 da Constituicâo Estadual. Cabe ao Poder Legislativo,
que não administra Os recursos ptblicos, a fiscalização contábil, financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial do Estado e das entidades da
administracâa indireta.

Conforme ensina a mestre Pinto Ferreira em "Comentários a Constituicão
Brasileira: 'A finalidade da fiscalizacãa das finanças p(iblicas não é so a
controle da guarda dos recursos pUblicos, mas também a execucão do
orçamento, que consiste na aplicaçäo de tais recursos.

Hoje, gracas a modernização do intercâmbio de informacães, é possivel
obter Os dados necessárias ao meihor desempenho da Assembléla em uma
de suas principais missöes constitucionais: a fiscalizacão e a controle dos
atos do Poder Executivo, incluIdos as da administraçâo indireta, conforme
preceitua a art. 62, X)(XI, da Carta mineira.

- Publicada, vai a projeto a Comissão de Justiça, a Mesa da Assembléla e a
Comissäo de Fiscalizacão Financeira para parecer, nos termas do art. 188,
c/c o art. 102, do Regimenta Interno.

PROJETO DE LEI N O 92199
(Ex- Projeta de Lei n o 1.570/97)

Institui a Programa Estadual de Incentivos as Organizaçães Sociais e d
outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
CapItulo I

Do Programa Estadual de Incentivo as Organizacöes Sociais
Art. 1° - Fica instituIdo a Programa Estadual de Incentiva as Organizacöes

Sociais, corn a objetivo de fomentar a absorçáo de atividades que, par força
de previsâo constitucional, já venham sendo exercidas também pelo setor
privada, tais coma ensino, pesquisa cientifica e tecnolOgica, cultura, saUde e
outras, pelas arganizacôes soclais constituldas na forma desta lei,
observadas as seguintes diretrizes:
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- adocão de critérios que assegurern a otimizaçäo do padrão de qualidade

na execucào dos serviços e no atendimento ao cidadão;
II - promoção de meios que favoreçam efetiva reduçào de formalidades

burocráticas para o acesso aos servicos;
Ill - adoçào de mecanismos que possibilitem a integracao entre os setores

püblicos do Estado, a sociedade e o setor privado;
IV - manutencão de sistema de programacão e acompanhamento de suas

atividades que permita a avalia(;ão da eficácia quanto aos resultados.
CapItulo II

Das Autorizaçöes
Art. 20 - 0 Poder Executivo poderá autorizar a absorção de atividades e

servicos de natureza social atualmente desempenhados por órgãos ou
entidades pUblicas estaduais para as organizacöes sociais qualificadas na
forma desta lei.

Art. 30 - A autorização de que trata o artigo anterior depende de
requerimento especIfico da organizacão social, que indicará o serviço que
pretende prestar, os rneios, os recursos orçamentários, os equipamentos e as
instala(;Oes püblicas necessárias a sua prestação, sua inteira subrnissão ao
contido nesta lei e aos seguintes parâmetros:

- compromisso de adoção de modelos gerenclais flexiveis, autonomia de
gestão, controle por resultados e adoção de indicadores adequados de
avaliacão de desempenho e de qualidade na prestação dos servicos
autorizados;

II - promocão da meihoria da eficiência e da qualidade do servico, do ponto
de vista econOmico, operacional e administrativo, das atividades de interesse
püblico;

III - reducão de custos, racionalizacão de despesas corn bens e serviços
coletivos e transparência na sua alocação e utilização.

§ 1 0 - 0 Poder Executivo fica autorizado a promover as transferéncias de
recursos orçamentários, mediante subvencoes sociais, alocados anualmente
nos programas de trabalho dos órgãos, entidades ou fundos especificos,
integrantes dos orçamentos do Estado, destinados a manutencão dos
serviços efetivamente prestados ou postos a disposição dos interessados, em
conformidade corn o disposto nos arts. 16 e 17 da Lei Federal n° 4.320, de 17
de marco de 1964.

§ 20 - E vedada a cessão de servidores da adrninistração pUblica direta,
autárquica e fundacional do Estado, de qualquer dos Poderes, bern corno de
empregados das empresas piiblicas e sociedades de econornia mista do
Estado, corn ou sem Onus para o órgão ou entidade de origem, para servir
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nas organizaçOes socials de que trata esta lei.

CapItulo III
Das OrganizaçOes Soclais

Secão I
Da Qualificacão

Art. 4° - 0 Poder Executivo poderá qualificar como OrganizaçOes Sociais
exciusivarnente pessoas jurIdicas de direito privado sem fins lucrativos e
cujas atividades sejam dirigidas a prestação de serviços sociais, atendidos,
ainda, os requisitos estabelecidos nesta lei.

Art. 5° - São requisitos para que a entidade, constitulda na forma do artigo
anterior, possa habilitar-se ao processo IicitatOrio, destinado a quaflficacão
como Organização Social:

I - comprovar o registro de seu ato constitutivo ou alteração posterior,
dispondo sobre:

a) natureza social de seus objetivos relativos a respectiva area de atuação;
b) finalidade não lucrativa, corn a obrigatoriedade de investirnento de seus

excedentes financeiros no desenvolvimento das prOprias atividades;
c) atendimento indiferenciado aos seus usuários e clientes;
d) obrigatoriedade de, em caso de extinção, o seu patrirnOnio, legados,

doacOes que Ihe forern destinados, bern como os excedentes financeiros
decorrentes de suas atividades, serern incorporados ao patrimônio do Estado
ou ao de outra Organização Social qualificada na forma desta Lei;

e) previsão de adoção de práticas de planejarnento sisternático de suas
acoes, rnediante instrumentos de programação, orçarnentação,
acornpanharnento e avaliação de suas atividades;

f) previsão de participação, nos Orgãos colegiados de deliberaçao e
fiscalização superior, de representantes do Poder Püblico e de membros da
comunidade de notória capacidade profissional e idoneidade moral, nos
termos desta lei;

g) obrigatoriedade de publicacão anual, no Diário Oficial do Estado, de
demonstracOes financeiras, elaboradas em conformidade corn os princIpios
fundamentais de contabilidade, e do relatOrio de execução do contrato de
gestao.

II - dispor a entidade da seguinte estrutura básica:
a) Conselho de Administração ou Conseiho Curador, como Orgão de

deliberação superior;
b) Conselho Fiscal, como Orgão de fiscalização superior;
c) Diretoria, corno Orgão de direção.
III - ter a entidade recebido parecer favorável quanto a conveniência e
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oportunidade de sua qualificacâo como Organizacào Social, emitido pelo
Secretário de Estado da area de atividade correspondente ao seu objeto
social, aprovado na forma do Regulamento.

Art. 6° - A qualificacão da entidade como Orgariizaçào Social dar-se-á por
ato do Governador do Estado.

Art. 70 - As entidade quaiificadas como Organizacöes Sociais ficam
equiparadas, para efeitos tributários e enquanto perdurar a autorizacão de
que tratam os arts. 2 0 e 30 desta Lei, as entidades reconhecidas de interesse
social e utilidade pübiica.

Secâo ii
Composição e Competência dos Conseihos

Art. 80 - 0 Conselho de Administracão ou Conseiho Curador das
Organizacöes Sociais será estruturado nos termos que dispuser o respectivo
Estatuto, tendo a seguinte composição:

- rninimo de 3 (trés) e máximo de 5 (cinco) representantes do Poder
Püblico, na qualidade de membros natos;

ii - 1 (urn) membro indicado pelas entidades representativas da sociedade
civil, na qualidade de membro nato;

III - 2 (dois) membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo
Estatuto;

IV - 3 (trés) membros eleitos pelos demais integrantes do Conselho, entre
pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral.

§ 1 1 - Os membros eleitos ou indicados para compor o Conseiho terâo
mandato de 4 (quatro) anos, admitida 1 uma reconducão;

§ 21 - Os membros natos serão indicados e substituldos a qualquer tempo;
§ 30 - 0 primeiro mandato de metade dos membros eleitos e indicados será

de 2 (dois) anos, segundo critérios estabelecidos no Estatuto;
§ 40 - 0 dirigente máximo da entidade participará das reuniöes do Conselho

de Administração, sem direito a voto;
§ 51 - 0 Conselho deverá reunir-se, ordinariamente, no mInimo, quatro

vezes ao ano e, extraordinariamente, a quaiquer tempo, respeitado intervalo
entre as sessöes não superior a quatro meses;

§ 60 - Os Conseiheiros näo receberão remuneracão ou vantagens peios
serviços que prestarem a Organizacão Social.

Art. 90 - Compete ao Conselho de Administraçào ou ao Conseiho Curador:
I - definir objetivos e diretrizes de atuacäo da entidade, em conformidade

corn o estabelecido no Art. 1° desta lei;
- aprovar a proposta de Contrato de Gestão da entidade;

Iii - aprovar o piano de trabaiho, a proposta de orçamerito, o programa de
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investimentos e o piano de metas fixados pela entidade;

IV - aprovar Os mecanismos e Os critérios de avaliação de desempenho da
entidade;

V - escolher, designar e dispensar os membros da Diretoria;
VI - fixar a remuneração dos membros da Diretoria;
Vii - aprovar e dispor sobre a alteraçâo dos estatutos da entidade;
Viii - aprovar o Regimento Interno da entidade, que disporá sobre a

estrutura organizacional, competências de seus órgâos e unidades e
atribuiçöes dos seus cargos;

IX - aprovar Piano de Cargos, Saiários e Beneficios e normas de
recrutamento e seleçâo de pessoal pela entidade;

X - aprovar as normas de qualidade, de contratação de obras e serviços,
bern como de compras e alienacöes;

XI - deliberar sobre o cumprimento, peia Diretoria, dos pianos de trabalho e
do Contrato de Gestão, bern como, ouvido o Conseiho Fiscal, sobre os
relatórios gerenciais e de atividades da entidade e respectivas demonstraçöes
financeiras reiativas as contas anuais ou de gestão da entidade, a serem
encaminhados ao Orgao competente;

Xli - fiscalizar, com o auxIiio do Conseiho Fiscal, o cumprimento das
diretrizes e metas definidas para a entidade.

Art. 10 - 0 Conselho Fiscal da Organizacão Social será constituIdo de sete
membros efetivos e respectivos supientes, na qualidade de membros natos,
tendo a seguinte corn posição:

- 1 (urn) representante da Secretaria de Estado da area de atividade
autorizada;

Ii - 1 (urn) representante da Secretaria de Estado da Fazenda;
Iii - 1 (urn) representante da Secretaria de Estado do Planejamento, Ciéncia

e TecnoIogia;
IV - 1 (urn) represeritante da Secretaria de Estado de Recursos Humanos e

Administracâo;
V - 1 (urn) representante da Procuradoria-Geral do Estado;
VI - 2 (dois) membros indicados peias entidades representativas da

sociedade civil.
§ 1 1 - Os rnembros indicados para compor o Conseiho Fiscal terâo mandato

de 1 (urn) ano, permitida a reconducäo por igual periodo.
§ 20 - 0 Conselho Fiscal reunir-se-a mensalmente em sessães ordinarias e

extraordinariamente quando convocado pela Diretoria ou a requerimento de
qualquer de seus mernbros.

Art. 11 - Compete ao Conselho Fiscal:
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I -examinar e emitir parecer sobre os relatôrios e balancetes mensais da
entidade;

II - supervisionar a execucão financeira e orçamentária da entidade,
podendo examinar Iivros, registros, documentos ou quaisquer outros
elementos, bern como requisitar informacoes;

III - examinar e emitir pareceres sobre os relatOrios gerenciais e de
atividades da entidade e sobre as respectivas demonstraçôes financeiras,
elaborados pela Diretoria, relativos as contas anuals ou de gestão da
entidade;

IV - pronunciar-se sobre assuntos que Ihe forem submetidos pela Diretoria
ou pelo Conseiho de Administracão ou Conseiho Curador;

V - pronunciar-se sobre denüncia que lhe for encaminhada pela sociedade,
adotando as providências cabIveis;

VI - executar outras atividades correlatadas.
Seção Ill

Pessoal e Recursos Financeiros
Art. 12 - A admissão de pessoal petas organizacöes sociais far-se-a,

exciusivamente, sob o regime da Consolidacão das Leis do Trabaiho.
Parágrafo Cinico - As organizaçöes sociais poderão admitir em seu quadro

de pessoal, sob o regime estabelecido no "caput" deste artigo, servidores
pUblicos do Estado, de quaisquer dos Poderes, suas autarquias e fundaçöes,
que se encontrem afastados de suas atividades em Iicenca para tratar de
interesse particular.

Art. 13 - São recursos financeiros das organizacöes sociais:
- as subvençöes sociais que Ihes forem transferidas pelo poder püblico,

originárias do exercIcio de suas atividades, nos termos do respectivo contrato
de gestão;

II - as doacöes e contribuiçães de entidades nacionais e estrangeiras;
Ill - os rendirnentos de aplicacöes de seus ativos financeiros e outros

pertinentes ao patrimônio e aos serviços sob a sua administração, na forma
do contrato de gestào;

IV - outros recursos que lhes venham a ser destinados.
CapItulo IV

Do Contrato de Gestão
Art. 14 - As relacoes entre a administracão püblica e as organizaçöes

sociais serão reguladas pelo ato de autorizacão e pelo contrato de gestão,
que será instrumental izado sempre por escrito e por meio do qual serão
estabelecidas as respectivas atribuicöes, responsabitidades e obrigaçöes a
serem cumpridas.
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§ 10 - Os contratos de gestão tern sempre natureza jurIdica de direito

pUblico e serão firmados peto Secretário de Estado da area correspondente
as atividades e serviços transferidos e pelo representante legal da
organização social, após a aprovação pelo Conselho de Administração ou
Curador da entidade;

§ 21 - A execução dos contratos de gestão será supervisionada,
acompanhada e avaliada pelos Orgãos competentes da Secretaria de Estado
da area relativa as atividades e serviços transferidos, sern prejuIzo da acão
institucional dos demais Orgãos normativos e de controle interno e externo do
Estado.

Art. 15 - Os contratos de gestão observarão Os principios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e também os
seguintes preceitos:

- obrigatoriedade de especificar o programa de trabaiho proposto pela
organização social, estipular as metas a serem atingidas, os respectivos
prazos de execução, bern como os critérios objetivos de avaliação de
desempenho, inclusive mediante indicadores de qualidade e produtividade;

II - possibilidade de estipular limites e critérios para os gastos corn
remuneração e vantagens de qualquer natureza, a serem percebidos pelos
dirigentes e empregados das organizaçôes sociais, no exercIcio de suas
funcoes.

Parágrafo Unico - Os termos dos contratos de gestão, bern como os
resultados de sua execução, serão submetidos a urn comitê, que será criado
na forma do regulamento.

Art. 16 - E obrigatOria a apresentaçao, pelos Orgãos setoriais de controle
interno, a Auditoria-Geral do Estado, ao térrnino de cada exercicio, ou a
qualquer momento, conforme recomenda o interesse da administração
püblica, de relatórios pertinentes a execução do contrato de gestão, contendo
comparativo especifico das rnetas propostas corn os resultados atcançados,

0 acompanhado da prestação de contas correspondente ao exercIcio financeiro
ou ao periodo da gestao.

Parágrafo Unico - A prestação de contas da entidade, relativa ao exercIcio
ou gestão, será etaborada em conformidade corn as disposiçoes
constitucionais sobre a rnatéria, corn o disposto nesta lei, no contrato de
gestão e nas dernais norrnas legais aplicáveis, deverido ser encaminhada ao
Tribunal de Contas do Estado para exarne auditorial e julgarnento.

Art. 17 - Os resuttados atcançados petas organizaçöes sociais na execução
do contrato de gestão serão analisados periodicamente peta equipe técnica
multidisciplinar responsável pelo seu acornpanhamento e avaliacão no ãmbito
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de cada Secretaria de Estado, que emitirá relatório conclusivo e o
encaminhará ao titular da respectiva Pasta, aos Orgãos de controle interno e
externo do Estado ao Conselho de Administraçao ou Curador da entidade, ate
o Ultimo dia do més subsequente ao encerramento de cada trimestre do
exercIcio financeiro.

Parágrafo Cinico - 0 Secretário de Estado da area encaminhará a relatOrio
mencionado no "caput" deste artigo, acompanhado de seu parecer, para
apreciação do Governador do Estado.

Art. 18 - Ressalvados Os casos previstos em lei e os termos do contrato de
gestáo, não dependera de autorizaçào prévia do Poder Executivo a prática
dos atos de gestâo administrativa e empresarial inerentes as suas atividades
regulares e ao seu objeto social.

Art. 19 - Sem prejuIzo do exercicio das competéncias constitucionais e
legais dos órgãos de controle interno e externo do Estado, são responsáveis
pela execução, acompanhamento e fiscalizaçao do contrato de gestão de que
trata esta lei, no ámbito das organizaçoes sociais:

- a diretoria da entidade, a qual caberá executar o contrato de gestao e
fiscalizar a execução em relaçao as suas entidades fihiadas;

II - os respectivos Conseihos de Administraçao ou Curador e Fiscal, aos
quais caberá zelar pelo cumprimento e pela execuçâo do contrato.

Capitulo V
Disposiçöes Gerais

Art. 20 - A Diretoria da organização social terá sua composição, suas
competências e atribuiçOes definidas no estatuto e regimento da entidade.

Art. 21 - Os dirigentes que, em conjunto ou isoladamente, derem causa ao
descumprimento desta lei, do contrato de gestão e da legislação pertinente
ficarão sujeitos ao afastamento das respectivas funçoes.

Art. 22 - 0 Poder Executivo, na hipótese de comprovado risco quanto a sua
regularidade ao fiel cumprimento das obrigaçoes assumidas no contrato de
gestão, poderá intervir nos serviços autorizados.

§ 1 0 - A intervenção far-se-6 mediante decreto do Governador do Estado,
que conterá a designaçao do interventor, prazo da intervenção, seus objetivos
e limites.

§ 20 - A intervençào terá a duração maxima de 180 (cento e oitenta) dias.
§ 30 - Decretada a interveng5o, o Poder Executivo deverá, no prazo de 30

(trinta) dias contados da publicacao do ato respectivo, instaurar procedimento
administrativo para comprovar as causas determinantes da medida e apurar
as responsabilidades, assegurado o direito de ampla defesa.

§ 40 - Ficando constatado que a intervenção nâo atendeu aos pressupostos
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legais e regulamentares previstos nesta hipOtese, deve a gestão da
organização social retomar, de imediato, as servicos autorizados.

§ 50 - Comprovado o descumprimento das normas constantes nesta lei ou
das disposiçöes contidas no contrato de gestão, será declarada a
desqualificacão da entidade como organização social, sem prejuizo das
demais sancöes cabIveis.

Art. 23 - Fica a Poder Executivo autorizado a proceder, no prazo de 60
(sessenta) dias, a regulamentação do disposto nesta lei.

Art. 24 - A organizaçâo social que tiver absorvido algum serviço social
poderá adotar os simbolos designativos destes, seguidos da identificação
"OS,,.

Art. 25 - 0 Programa Especial de Incentivo as Organizaçoes Sociais,
instituldo na forma desta lei, nào impede a administração de, observado a
interesse püblico, promover a concessão ou a permissao deste ou de outros
servicos.

Art. 26 - Fica o Poder Executivo autorizado a promover as modificaçoes
orçarnentárias necessárias ao cumprimento do disposto nesta lei.

Art. 27 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 28 - Revogam-se as disposiçoes em contrario.
Sala das Reuniães, 9 de marco de 1999.
Miguel Martini
Justificacâo: Este projeto de lei, que institul a Programa Estadual de

Incentivo as Organizaçoes Sociais, dispöe sobre a qualificação de pessoas
juridicas de direito privado como organizaçöes sociais, as quais sera atribulda
a prestação de serviços socials tais como ensino, pesquisa cientIfica e
tecnológica, cultura, saiide e outras de natureza püblica, em novas bases,
compreendendo autonomia financeira e administrativa e novos instrumentos
de controle e avaliação de desempenho, que permitiräo a cumprimenta de
sua missão corn major eficiência e eficacia.

O projeto propãe uma transição, cuidadosamente administrada, para a
processo de "publicização" dos serviços sociais, na medida em que define
diretrizes básicas para a instituição do referido Programa instituindo
parâmetros necessarios e imprescindIveis para a autorização, par parte do
Executivo, a fim de que as serviças de natureza social ora desempenhados
par Orgãos ou entidades püblicos estaduais passem a ser desempenhados
pelas organizaçöes sociais.

O Poder Executivo ficará autorizado a transferir recursos orçamentarios,
mediante subvençães, sendo vedada a cessão de servidores da
administraçao direta, autarquica e fundacional do Estado, inclusive de
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empresas püblicas e sociedades de econornia mista do Estado, corn ou sern
onus para o Orgáo ou entidade de origern, para as organizaçöes sociais.

Alérn de dispor sobre a qualificaçâo das organizaçöes sociais, o projeto
determina sua estrutura funcional e administrativa e informa os critérios do
contrato de gestao a ser firrnado entre a organizaçáo social e a Estado.

Trata-se de urna importante iniciativa que, certamente, muitos beneficios
trará ao Estado; por isso, contamos corn o apoio de nossos nobres pares a
aprovacão deste projeto.

- Publicado, vai a projeto as Cornissöes de Justica, de Administração
Püblica e de Fiscalizacâo Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c
o art. 102, do Regirnento Interno.

PROJ ETO DE LEI N O 93/99
(Ex-Projeto de Lei n o 473/95)

Dispöe sobre a irnptantaçao do projeto Servico Integrado de Adrninistraçâo
Financeira - SIAFI-Cidadão.

A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - 0 Poder Executivo implernentará e rnanterá, a partir de 10 de

janeira de 1996, o projeta Serviço Integrado de Administraçao Financeira -
SIAFI-Cidadâo, que terá a objetivo de garantir ao cidadão acesso a
informaçöes sobre a execuçao orçamentária e financeira do Estado de Minas
Gerais, resguardadas aquelas cujo sigilo seja necessário para a preservaçao
do interesse piiblico.

Art. 21 - 0 projeto SIAFI-Cidadão tern corno objetivos básicos:
- oferecer aos cidadâos relatórios sucintos, corn linguagem acessivel ao

darnInio popular, sobre a situacâo econômico-financeira do Estado;
II - tarnar disponIveis aos interessados informaçoes sobre investirnentos do

Estado nos mais diversos setores, demonstrando Os valores orcados, as
atualizaçoes monetárias porventura efetuadas, a estágio de execução da obra
au investirnento e a processo licitatório;

III - servir de instrumento de informação e de conscientizaçâo dos cidadãos
sabre a necessidade de zelo para corn os gastas pUblicos realizados e sobre
a importância dos tributos corno fonte de financiamento do Estado;

IV - possibilitar aos governos municipais a acesso a informaçães de
interesse do seu municIpia como obras, investimentas e participaçao na
distribuiçao da quota-parte do ICMS e do IPI.

Art. 3° - 0 acesso as inforrnaçôes disponiveis no prajeto S1AFI-Cidadão
deverá ser baseado nos seguintes critérios:

I - realizaçao de estudo prévia, par rneio de pesquisas, sabre as principals
informaçoes as quais a sociedade gostaria de ter acesso;
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ii - disposicäa das informaçoes por micrarregiöes, englobando dados sobre

as açöes do governo que afetarn a municipalidade;
III - concessäo de senhas de acesso a infarrnaçöes especlais a Prefeitos,

Deputados e Vereadores;
IV - agrupamento das inforrnacoes por pailticas setorials e programas

orçamentários, corn dados sabre:
a) saUde;
b) educacâo;
c) segurança pUbtica;
d) esporte, lazer e turisrno;
e) participacâo dos municipios na arrecadaçäo do ICMS e lPi;
f) outras areas de interesse da municipalidade.
Parágrafo Unico - Decreta do Poder Executiva determinará as locals ande

serão instaladas terminals de computador para acesso as informaçoes do
S1AFI-Cidad5o, bern coma as instrucöes necessárias a implantação e
operacâo desse projeto.

Art. 40 - Os Poderes Leg islativo e Judiciário desenvotverão esforcos em
canjunto corn a Executivo no sentido de caoperarern para a implantaçâo e a
manutencao do projeto S1AFI-Cidad5o, formando equipes de trabaiha para
atendimento as dernandas dos cidadãas em seus respectivos Orgaas.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacâo.
Art. 6° - Revogarn-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Reuniöes, 9 de marco de 1999.
Miguel Martini
Justificacáa: A Canstituicâo Federal assegura a todos, em seu art. 50,

XXXIH, a direita de receber dos Orgâos püblicas infarmacães de seu interesse
particular ou de interesse cotetivo ou geral, ( ... ), ressalvadas aquelas cujo
sigila seja irnprescindlvel a segurança da sociedade e do Estado.

Também a Constituiçãa Estadual confere, em seu art. 73, § 1 0, iii, 0
controle direta dos atas das unidades adrninistrativas dos Poderes do Estado
e de entidades da administração indireta pelo cidadâa e assaciaçoes
representativas da comunidade, mediante ampla e irrestrito exercIcia do
direito de petiçãa e representação perante órgãa de qualquer Poder e
entidade da administração indireta. Dispöe ainda o § 2 0 desse dispositiva que
é direito da sociedade manter-se correta e aportunamente infarmada de ata,
fato ou amissâo, imputáveis a órgãa, agente politico, servidor pUblico ou
ernpregado pUblica ( ... ).

Par 61timo, a art. 5 0, XIV, da Constituicão da RepUblica assegura a todos a
acesso a informacaa, no titula dos direitos e garantias fundamentals.
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Dessa forma, sentirnos a preocupação dos legisladores constituintes em

assegurar as pessoas a transparéncia e o conhecimento dos atos de
governo, bern como o controle da aplicacão dos recursos püblicos.

Nesse sentido, a conhecimento prévio e direto, sem filtragern e
interrnediaçoes, das acöes de governo, bern como do seu estágio de
desenvolvimento e implementaçao, constitui fator de exercicio da cidadania e
de publicidade dos atos administrativos.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justica, de Administracâo
PUblica e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c
a art. 102, do Regimento Interno.

PROJ ETO DE LEI N o 94/99
(Ex-Projeto de Lei n o 2.000/98)

Declara de utilidade püblica a Loja Maçônica 14 de Julho N° 1.525, corn
sede no Municipio de Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pUblica a Loja Macônica 14 de Julho No

1.525, corn sede no MunicIpio de Bela Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposicöes em contrário.
Sala das Reuniöes, 9 de marco de 1999.
Wanderley Avila
Justificação: A Loja Macônica 14 de Juiho N o 1.525 foi fundada em 14/7/61

corno urna sociedade civil autônorna e sem fins Iucrativos. Suas principais
finalidades sao a prática desinteressada da beneficência, a aplicacão da
justica e a investigaçao constante da verdade.

A entidade espera receber a titulo declaratOrio de utilidade pUblica para dar
prosseguimento ao trabalho social que vem desenvolvendo ao longa dos
anos de sua existéncia.

- Publicado, vai a projeto as Cornissöes de Justica, para exarne preliminar,
e de Educacáo, para deliberaçáo, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regirnento Interno.

PROJ ETO DE LEI N o 95/99
(Ex-Projeto de Lei n o 1.972/98)

Declara de utilidade pt:iblica a Federação de Associaçaes de Pais de Alunos
do Estado de Minas Gerais - FASPA-MG -, corn sede no MunicIpio de Belo
Horizonte.

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

Pais de Alunos do Estado de Minas Gerais - FASPA-MG -, corn sede no
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Municipio de Belo Horizonte.

Art. 20 - Esta lei entra ern vigor na data de sua publicacão.
Art. 30 - Revogarn-se as disposicöes em contrário.
Sala das Reuniöes, 9 de rnarço de 1999.
Wanderley Avila
Justificação: A Federacáo de Associaçoes de Pais de Alunos do Estado de

Minas Gerais - FASPA-MG - é entidade civil de caráter filantrapico, sem fins
lucrativos, com sede no Municipio Belo Horizonte. Seu objetivo é definir,
representar e defender as aspiraçöes, reivindicaçoes e denüncias dos pais de
alunos das redes escolares püblica e privada do Estado no tocante ao
sistema educacional aplicado a seus filhos, sern distincâo de nacionalidade,
cor, religiao, sexo, estado civil ou credo religioso.

Seus estatutos estäo registrados no Cartório de Registro Civil de Pessoas
JurIdicas de Belo Horizonte, sob o n° 3 do registro n° 67.365, livro A.
Conforrne atesta o Sr. Jarbas Soares JUnior, Promotor de Justica, a FASPA-
MG está em pleno e regular funcionamento ha rnais de dais anos, cumprindo
as suas finalidades estatutárias no que concerne as atividades beneficentes,
culturais e educativas, e sua diretoria é cornposta par pessoas idôneas, que
não auferern rernuneracâo pelo exercicio dos cargos que ocupam.

- Publicado, vai a projeto as Comissães de Justiça, para exame preliminar,
e de Educacao, para deliberaçäo, nos termos do art. 188, c/c a art. 103, inciso
I, do Regirnento Interno.

PROJ ETO DE LEI N o 96/99
(Ex-Projeto de Lei n° 1.829/98)

Declara de utilidade pUblica a Loja Maconica Sete Trombetas de JericO no
121, cam sede no MunicIpio de Bela Horizonte.

A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pUblica a Loja Macônica Sete

Trombetas de Jericó n o 121, corn sede no MunicIpio de Bela Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacâo.
Art. 30 - Revogarn-se as disposiçoes em contrário.

0 	 Sala das Reuniöes, 9 de marco de 1999.
C
	 Wanderley Avila

Justificaçâo: A Loja Maçonica Sete Trombetas de Jericô n o 121 foi fundada
em 2/3/94. Tern corno objetivos a luta pelos principios máxirnos da maçonaria
- liberdade, igualdade, fraternidade - e pelo engrandecimento do Brasil; a
aperfeiçoarnento moral e intelectual da humanidade; a estreitamenta dos
laços de fraternidade existentes entre as farnIlias dos irmâos maçons e a
prática da filantropia.
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De acordo corn a documentacão anexa, a entidade preenche os requisitos

para ser declarada de utilidade pUblica, titulo que vai ajudá-la a conseguir
parceiros junto ao Governo do Estado para sua obra social.

- Publicado, vai o projeto as Comissães de Justica, para exame preliminar,
e de Educacáo, para deliberaçäo, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regimento Interno.

PROJ ETO DE LEI N o 97/99
(Ex-Projeto de Lei 

no 
1.322/97)

Altera dispositivos da Lei no 11.052, de 25 de marco de 1993, e dá outras
providências.

A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Os arts. 2 0 e 30 da Lei no 11.052, de 1993, passam a vigorar corn a

seguinte redação:
"Art. 20 - Para usufruir do beneficio a que se refere o art. 1° desta lei, o

estudante deverá provar a condicão referida no artigo anterior, pot melo de
carteira emitida pelas seguintes entidades de representaco estudantil:

I - Uniâo Nacional dos Estudantes - UNE -;
II - Uniäo Brasileira dos Estudantes Secundaristas - UBES -;
Ill - União Colegial de Minas Gerais - UCMG -;
IV - Diretórios Centrals dos Estudantes - DOE - e Associacöes de POs-

Graduandos - APG - das universidades e faculdades ptblicas e privadas corn
sede no Estado de Minas Gerais;

V - Unioes Municipais de Estudantes Secundaristas - UMES.
Paragrafo ünico - As carteiras mencionadas neste artigo terão validade de

urn ano.
Art. 3° - Caberá ao Governo do Estado, por melo dos órgäos responsáveis

por cultura, esporte, lazer e defesa do consumidor, e ao Ministério Ptiblico
Estadual a flscalizacâo do cumprimento desta lei.

§ 1 0 - A infraco do disposto nesta lei implicará a empresa ou ao órgâo
responsável a multa de 4.000 UFIRs (quatro mil unidades fiscais de
referenda), devida a cada dia em que se verificar o descumprimento do
disposto nesta lei.

§ 20 - Os recursos provenientes das referidas multas serão destinados ao
Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, regulamentado pelo Decreto n o 1.306,
de 1994.

§ 31 - A alegacäo de oferecimento de meia-entrada ao püblico em geral não
desobrigará a empresa ou o orgao responsável pelo evento a conceder a
comunidade estudantil desconto de 50% (cinqUenta pot cento) em relacáo ao
preço efetivamente cobrado.".
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Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçäo.
Art. 3 0 - Revogam-se as disposicöes em contrário.
Sala das Reuniöes, 9 de marco de 1999.
Wanderley Avila
Justificação: A Lei n o 11.052, de 1993, representa vitOria para os

estudantes, conseqüência da organização das entidades estudantis.
Reconhecendo sua importância, a lei confere-Ihes a prerrogativa de
confeccionar as carteiras de identidade estudantil, que permitem a meia-
entrada em eventos culturais e asseguram a independência financeira e
polItica das referidas entidades. Este projeto de lei objetiva permitir que os
DOEs, as APGs e as UMEs, que são entidades representativas mais
prOximas do estudante, possam emitir suas carteiras de meia-entrada,
descentralizando e facilitando o acesso a direito garantido por lei.

Por outro lado, a atual exigência de que tais carteiras sejam autenticadas
pelo estabelecimento de ensino, além de burocratizar o processo de emissão
de carteiras, é injustificada em face da realidade dos órgãos estudantis, que,
no Estado democrático de direito, firmaram-se como entidades da sociedade
civil livres de tutela, seja de governos ou de estabelecimentos de ensino.

As alteraçaes previstas no art. 3°, por sua vez, objetivam coagir ao
cumprirnento da lei os responsáveis por freqüentes infraçaes, estabelecendo
sançao pecuniária e refutando o habitual subterfUglo de estender a
comunidade o direito a mela-entrada, estratagema utilizado pelos empresários
responsáveis pelos eventos artisticos para elidir os efeitos da referida lei.

São esses os motivos que nos Ievam a apresentar este projeto de lei, para
o qual esperamos contar corn o apoiarnento dos nobres pares.

- Publicado, val o projeto as Comissöes de Justica, de Educação e de
Fiscalizaçâo Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
do Regimento Interno.

PROJ ETO DE LEI N O 98/99
(Ex-Projeto de Lei no 2.018/98)

Declara de utlidade püblica a Associação dos Produtores Hortifrutigranjeiros
das CEASAS do Estado de Minas Gerais - APHCEMG -, corn sede no
MunicIplo de Contagem.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pUblica a Associaçâo dos Produtores

Hortifrutigranjeiros das CEASAS do Estado de Minas Gerais - APHCEMG -,
corn sede no MunicIplo de Contagern.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçâo.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçães em contrário.
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Sala das Reuniöes, 9 de marco de 1999.
Paulo Piau
Justificação: A APHCEMG é uma sociedade civil corn sede e foro em

Contagem. Foi fundada em 18/9/95 e constituida corn a finalidade de
promover a união, a solidariedade e integracão dos prod utores de
hortifrutigranjeiros do Estado.

A Associaçâo, que vem representarido corn propriedade seus associados,
tern como objetivo e princIpios básicos, entre outros, a integracâo dos seus
beneficiários no mercado de trabalho, a promoção do avanço tecnologico,
estimulando a transferência de tecnologia de produção hortifrutigranjeira; o
trabaiho pela fixacão do homem na terra, proporcionando-Ihe assisténcia a
saide, educacäo, habitação e esporte; o combate a fome e a pobreza,
rnediante prograrnas de aproveitarnento do excesso de producão; a utilizacäo
de areas pUblicas ou privadas, destinadas aos produtores, para a
cornercialização de seus produtos, podendo firmar convênios ou contratos
corn órgãos municipais, estaduais e federals, o estimulo aos programas em
que a assistência técnica e a extensâo rural estejam associados ao crédito, a
comercialização da producão, bern como a aquisicão de sernentes, adubos e
a organização de produtores; o desenvolvimento de programas de
eletrificaçao, irrigação e saneamento rural; a participacão em prograrnas de
proteção e defesa do meio ambiente e a valorização das atividades e dos
interesses de seus associados.

Pelo exposto, esperamos contar corn o apoio dos nobres pares a aprovacão
da matéria proposta.

- Publicado, vai o projeto as Cornissöes de Justica, para exame prelirninar,
e de Politica Agropecuária para deliberacao, nos termos do art. 188, c/c o art.
103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJ ETO DE LEI N O 99/99
(Ex-Projeto de Lei n° 2.019/98)

Declara de utilidade pblica a Associação de Pals e Amigos dos
Excepcionais - APAE -, corn sede no Municlpio de Presidente Olegário.

A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade püblica a Associaçao de Pals e Amigos

dos Excepcionais - APAE -, corn sede no Municlpio de Presidente Olegário.
Art. 20 - Esta lei entra ern vigor na data de sua publicação.
Art. 31 - Revogarn-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Reuniöes, 9 de rnarço de 1999.
Paulo Piau
Justificação: A Associacão de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE -,
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corn sede no Municlpio de Presidente Olegário, é uma sociedade civil sem
fins lucrativos, fundada em 30/7/96. Atua no campo social e beneficente, corn
vários programas de atendimento ao portador de deficiência.

A APAE tern corno meta o atendimento pedagogico, fonaudiológico,
fisioterápico e a orientação psicológica aos alunos da entidade e da
comunidade, bern como aos familiares. Esses prograrnas visam a estimular o
portador de deficléncia a desenvolver suas potencialidades e a melhorar sua
qualidade de vida, procurando integrá-lo na cornunidade.

São atendidos 133 alunos hodiernamente, os quais frequentam
regularmente as instalacães da entidade ou estão em processo de avaliacão.

O trabalho da APAE na comunidade de Presidente Olegario é a garantia
que o portador de deficiência tern de encontrar o seu espaco e defender os
seus direitos.

Como a entidade atende aos requisitos legais para a declaracao de sua
utilidade püblica e pelos relevantes servicos sociais prestados a comunidade,
contamos corn o apoio dos nobres pares a aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto as ComissOes de Justiça, para exame prelirninar,
e do Trabaiho para deliberacão, nos termos do art. 188, c/co art, 103, inciso I,
do Regimento lnterno.

PROJ ETO DE LEI N O 100/99
(Ex- Projeto de Lei n° 2.020/98)

Declara de utilidade pUblica a Fundacão Biorninas, corn sede no Municipo
de Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pUblica a Fundacão Biorninas, corn sede

no Municipio de Belo Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 30 - Revogam-se as disposicoes em contrário.
Sala das Reuniães, 9 de marco de 1999.
Paulo Piau
Justificacão: A Fundacão Biominas, entidade de direito privado sem fins

lucrativos, foi instituida em maio de 1990 por urn grupo de nove pequenas e
rnédias empresas de biotecnologia, qulmica fina e areas de apoio, a maior
parte delas localizadas em Belo Horizonte, duas em Montes Claros e duas no
Rio de Janeiro. São elas: Bese Ltda., Biobrás S.A., Biopart Ltda., Biosoft
Ltda., DMG Ltda., Labcor Ltda., Labtest S.A., Vallée Nordeste S.A. e Zamrni
Ltda. Sua rnissào é fomentar o desenvolvirnento tecnológico e empresarial da
biotecnologia, da qulmica flna, das areas de apoio e correlatas, identificando
interfaces de cooperação e atuando em parceria corn os vários setores
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envolvidos.

Corn urna estrutura operacional enxuta e ágU, a Biominas tern dado suporte
as 32 empresas vinculadas, sobretudo as 17 empresas emergentes,
orientando-as desde a concepcao e estruturaçäo do negOcio ate a inicio da
cornercializacão pioneira do produto ou processo. Tern atuado na gestão da
Incubadora de Empresas de Base Tecnolôgica, que inclui a rnontagem, a
operacionalizaçao e a manutençào da infra-estrutura logistica e laboratorial
para uso compartilhado. Corn outras entidades, atua na etapa de
planejamento para implantaçäo do Parque TecnolOgico de Belo Horizonte.
Atua na Coordenaçao Executiva e Técnica da Missão Biotecnologia,
integrante do Programa Mineiro de Desenvolvirnento Integrado - PMDI - do
Governo de Minas Gerais. Elabora e executa projetos e programas de
interesse conjunto, como a Prograrna Consorciado de Gestào Tecnológica,
resultante de parceria entre a Ministério de Ciência e Tecnologia, a Fundação
Dorn Cabral e urn grupo de 10 empresas vinculadas. Atua na gestão
administrativa e financeira de projetos de P&D, das empresas vinculadas ern
conjunto corn universidades e centros tecnolOgicos, no Pals e no exterior.
Investe e financia ernpresas de base tecnológica, por meio do Programa de
Transferência de Tecnologia, parceria entre BID e FOMIM. Participa de vários
fóruns e represerita entidades nacionais e internacionais, que regulamentarn
e elaboram poilticas relacionadas a sua area de atuaçâo: coma exemplo, a
Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, ligado a Presidência da
Repüblica; Programa de Apola a Capacitação TecnolOgica Industrial, a
participaçao no Conselho Curador da FAPEMIG, na agência de fornento a
pesquisa de Minas Gerais, na ABRABI e BlO, além do Programa Bolivar.
Presta assistência para registro de patentes e pedidos de privilégios, para
registro de empresas e produtos. Faz levantamento e difunde oportunidades
de cooperação cientifica, tecnologia, industrial e comercial no Pals e no
exterior.

A Fundação Biominas foi reconhecida corno entidade de utilidade pUblica
pelo MunicIpio de Belo Horizonte. Está credenciada junto ao Conselho
Nacional de Desenvolvimento Cientifico e TecnolOgico, aos Ministérios de
Ciência e Tecnologia e da Educaçao e Cultura e a Fundacão de Arnparo a
Pesquisa do Estado de Minas Gerais, no âmbito das Leis n°s 8.010 e 8.959,
como entidade de cooperaçâo, apoio, pesquisa e desenvolvimento
tecnolOgico.

Em face do exposto, esperarnos contar corn o apoio de nossos pares a
aprovaçâo deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto as Cornissöes de Justica, para exarne preliminar,
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e de Educação para deliberação, nos termos do art. 188, c/co art. 103, inciso
I, do Regirnento Interno.

PROJETO DE LEI N o 101/99
(Ex-Projeto de Lei n o 1.511/97)

Autoriza a Poder Executivo a doar imóvel que especifica a Igreja Evangélica
Assembléia de Deus, situada no Municipia de Pocrane.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica a Poder Executivo autorizado a doar imóvel de sua

propriedade a Igreja Evangélica Assembléla de Deus, situada no Municipio de
Pocrane, constituido de terreno de 1.200m 2 (mil e duzentos metros
quadrados) e respectivas benfeitorias, situado no lugar denominado
Cabeceira do Corrego Figueira, Distrito de Barra da Figueira, MunicIpio de
Pocrane, conforme escritura pUblica registrada sob a n° 19.215, a fis. 190 do
livro 3.0 do Cartório de Registro de ImOveis da Comarca de Ipanema.

Parágrafo Unico - 0 imóvel mencionado no "caput" deste artigo destina-se a
instalacão da Igreja Evangélica Assembléia de Deus de Pocrane.

Art. 21 - 0 irnôvel reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo de 3 (três)
anos contados da data da lavratura da escritura pUblica de doação, não Ihe
for dada a destinacâa prevista no parágrafo Unico do artigo anterior.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçäo.
Art. 40 - Revogam-se as disposicöes em contrário.
Sala das Reuniães, 9 de marco de 1999.
José Henrique
Justificaçâo: No imóvel descrita no art. 1 1 encantra-se em funcionamento,

ha mais de 15 anas, a Igreja Evangélica Assembléia de Deus de Pocrane,
que vern cuidanda daquele patrimônio estadual ao longo desse periodo.

Durante a seu funcionamerito ela Iograu a simpatia e a admiracão da
cornunidade, porque participa da solucao dos problemas da sociedade e
ensina a fé evangelica, numa demonstracäo de desvelo corn as seus
semeihantes.

Par certo este parlamento, considerando a tempo de posse passiva do
mOvel e a trabalho desenvolvido pela Igreja em beneficio da sociedade, se
empenhará na aprovacäo deste projeto de lei.

- Publicado, vai a projeto as Comissöes de Justiça e de Fiscalizaçao
Financeira para parecer, nos termas do art. 188, c/c a art. 102, do Regimenta
I nterno.

PROJ ETO DE LEI N o 102/99
(Ex-Projeta de Lei n° 1.685/98)

DispOe sabre a reversão de im6vel que menciana.
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A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica autorizada a reversão ao patrimOnio de Orestino Corrêa e sua

mulher, Maria Marques Corrêa, do imOvel doado ao Estado, situado no local
denominado Alto do Barreiráo, no Municlpio de Tarumirim, corn area total de
700,00m 2 (setecentos metros quadrados), confrontando, pela frente, numa
extensâo de 20m (vinte metros), corn os doadores; pelo lado direito, numa
extensâo de 35m (trinta e cinco metros), corn os doadores; pelos fundos,
numa extensão de 20m (vinte metros), corn os doadores, conforme Escritura
Páblica de Doação no 2.332, de 25 de abril de 1967, registrada no livro n o 24,
fis. 40 e seguintes, do Cartório do 2 1 Oflcio de Notas da Cornarca de
Tarumirim.

Art. 21 - 0 imOvel descrito no artigo anterior destinava-se ao funcionarnento
da Escola Estadual Corrego do Barreiräo, desativada em funco de processo
de municipalizacâo, resultando no não-cumprimento, pelo Estado, da
finalidade da doaco.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4 1 - Revogam-se as disposicoes em contrário.
Sala das Reuniöes, 9 de marco de 1999.
José Henrique
Justificaçao: A reversão do referido irnóvel ao patrimônio dos doadores

justifica-se plenamente, uma vez que, ao determinar a municipalizaçäo da
Escola Estadual COrrego do Bairreirão, que hoje se encontra totalmente
fechada, o Estado deixa de cumprir a finalidade da doacào.

De modo a evitar prejuIzo ao patrimônio dos doadores, que outorgaram a
escritura pUblica de doaçao exciusivamente corn a finalidade de irnplantaçao
da escola estadual, e oportuno que se proceda a reversâo do imôvel por meio
de lei estadual especIfica. Esperamos, pois, contar corn o apolo dos nobres
pares a aprovacao desta proposiçáo.

- Publicado, vai o projeto as Cornissães de Justica e de Fiscalizacâo
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI N O 103/99
(Ex-Projeto de Lei no 1.962/99)

Declara de utilidade püblica o Conselho Federal dos Detetives Profissionais
- CFDP -, com sede no Municipio de Santa Luzia.

A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade püblica o Conselho Federal dos

Detetives Profissionais - CFDP -, corn sede no Municlpio de Santa Luzia.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçâo.
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Art. 30 - Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Reuniöes, 9 de marco de 1999.
João Batista de Oliveira
Justificação: 0 Conselho Federal dos Detetives Profissionais - CFDP - foi

constituldo corn o objetivo de fiscalizar o exercicio da profissão de detetive,
impedindo-o no caso de a pessoa näo ser inscrita nem habilitada.

A entidade funciona regularmente, e sua diretoria é composta por pessoas
idôneas e que nada recebem pelo exercicio de seus cargos.

Em razäo do exposto, espero contar corn o apoio dos nobres pares para a
aprovacáo deste projeto.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justica, para exame preliminar,
e do Trabalho, Para deliberaçâo, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regimento Interno.

PROJ ETO DE LEI N o 104/99
(Ex-Projeto de Lei n o 1.083/97)

Institui a obrigatoriedade de mensagem aos portadores de deficiência
auditiva na propaganda oficial.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - As mensagens da publicidade de atos, programas, servicos e

campanhas das administracOes direta, indireta e fundacional do Estado
veiculadas na televisão terão traduçao simultânea para a linguagem de sinais
e seräo apresentadas em legendas para os portadores de deficiência auditiva.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacâo.
Art. 31 - Revogam-se as disposicoes em contrário.
Sala das Reuniöes, 9 de marco de 1999.
João Batista de Oliveira
Justificação: A cidadania é direito de todos os brasileiros, assegurado pela

Constituiçäo Federal. Nâo se concebe, portanto, que nenhum segmento da
populaçao possa deixar de exercê-lo em sua plenitude.

Mas, apesar da inequivoca garantia constitucional, alguns segmentos
populacionais, como os portadores de deficiência auditiva, não tern como
exercer esse direito integralrnente. Urn dos obstáculos a esse exercicio é a
falta de informaçao, pois as mensagens veiculadas pela televisâo, inclusive
aquelas produzidas sob a responsabilidade do Estado de Minas Gerais,
continuam inacessIveis aos portadores de deficiência auditiva.

Este projeto de lei, ao determinar a traducâo das mensagens publicitárias
para a linguagern de sinais e para o sisterna de legenda (para o deficiente
auditivo que nâo é familiarizado corn a linguagem), desfaz essa
inacessibilidade e quebra a barreira existente entre a esfera püblica e os
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deficientes auditivos.

Podendo informar-se correta e cotidianamente sabre as iniciativas do
Estado, as portadores de deficiência auditiva terão condiçães de formar
opiniao e se sentirão estimulados a sair de sua secular marginalizaçáo e a
participar da vida do Estado em todas as suas manifestacöes.

For ser este urn projeto de lei justo, que contempla significativo nUmero de
mineiros e tern por objetivo promover sua inclusão social, conto corn o apoio
desta nobre Casa para sua aprovacão.

- Publicado, vai a projeto as Comissães de Justica, de Saüde e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c a art. 102,
do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N O 105/99
(Ex-Projeto de Lei n o 309/95)

Torna ptiblicos as documentos dos arquivos do Departamento de Ordem
Politica e Social - DOPS -, do periodo 1964-1985.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - 0 Estado de Minas Gerais garantira aos cidadãos o livre acesso

aos docurnentos, inclusive as guardados sob a forma de microfilmes,
referentes aos arquivos do Departamento de Ordem Politica e Social - DOPS
-, do periodo 1964-1985.

Art. 20 - 0 poder pUblico estadual näo colocará nenhum obstáculo as
instituicöes da sociedade civil, imprensa, familiares de presos politicos e
pesquisadores interessados em consultar as documentos e microfilmes de
que trata a artigo anterior.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 40 - Revogam-se as disposiçães em contrário.
Sala das Reuniöes, 9 de marco de 1999.
João Batista de Oliveira
Justificação: Matéria publicada no jornal 'Hoje em Dia', na edição de

11/5/95, informa que as arquivas do antigo Departamento de Ordem PolItica e
Social - DOPS -, tidos como incinerados, estão sob a guarda da Secretaria de
Estado da Seguranca POblica.

Esses documentos, contidos em microfilmes ou não, são de fundamental
importância para que se possa reconstituir a recente história de nosso Pals.
São de fundamental importãncia, também, para que a sociedade mineira
possa reconhecer a face oculta do regime autoritário que se instalou no Brasil
sob a égide do Movimento de Marco de 1964.

0 ado repressor e sangrento desse regime ainda não foi de todo
dimensionado pela sociedade par causa da forte censura, que se impô
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durante a sua vigência, dos métodos autoritários e da presenca, ainda hoje,
de expoentes do antiga regime no aparelho do Estado, ocupando posição de
destaque, embora se encontre em plena vigência a sistema democrático.

Garantir a acesso da sociedade aos documentas, microfilmados ou não, do
extinto DOPS significa desvendar para sernpre a mistéria que cerca as
atividades de repressão poiltica e a desaparecimento de 92 opasitares
mineiros ao regime militar, que vigorou de 1964 a 1985.

Suas famIlias reivindicam, corn toda razãa, a direito de saber coma foram
presas, as maus-tratos que sofreram, coma morreram e onde estão as corpos
desses paladinos das liberdades pUblicas e da igualdade de direitos, que
pagaram corn suas próprias vidas a direito de lutar pela democracia.

A apresentacão desse projeta de lei visa, também, a homenagear as atuais
militantes da sociedade civil, as perseguidas pelo regime militar e as
familiares dos 92 desaparecidos, que lutam incessantemente para trazer a luz
a face obscura e repugnante do regime instaurado corn a golpe de 1964. Na
realidade, esse projeta de lei faz parte do obstinado esfarço dessas
instituicães e dessas pessoas para trazer a verdade ao conhecirnento de
todos.

Saber coma morreram e onde jazem esses opasitores do regime, bern
coma conhecer as doutrinas operacionais, as relatôrios de serviço, as prisöes
efetuadas e as métodos repressivos da antiga policia poiltica é evitar que
novas regimes autoritários venham a se instalar no Pals, assim coma seus
métodos repugnantes coma a tortura, a delacâo, a caação e as assassinias.

Para as familias dos atingidos pela repressãa desencadeada pela DOPS,
será uma apartunidade para que possam exorcizar a fantasma de seus
martas, livrar-se de urna agania e de urn pesadela que perdura ainda hoje,
transcorridas 10 anos do fim do regime militar.

Aprovando esse prajeto de lei, esta Casa estará fazendo valer suas
prerrogativas de instituiçãa guardia das liberdades pblicas e dos direitos
civis, contribuindo, também, para virar definitivamente uma página
vergonhosa da HistOria do Brash.

0 Gavernadar do Estado, sancionando esse prajeto de lei, estará
sinalizanda para Minas Gerais que não endossa a interrupcão do sistema
democrático e, muita menos, as lamentáveis métodas de coaçãa de que se
cercam as regimes autoritárias. Estará sinalizanda para a sociedade que
nenhuma tentativa de retarno ao regime de excecãa terá a cansentimenta de
nassa Estado.

Estará, par fim, legitimanda a voz da sociedade mineira, que clama
incessantemente: "tortura nunca mais".
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- Publicado, vai o projeto as Cornissöes de Justica e de Direitos Humanos
para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJ ETO DE LEI N o 106/99
(Ex-Projeto de Lei no 1.888/98)

Dá a denorninação de Germin Loureiro ao prédio da escola estadual do
Bairro Vale do Sol, corn sede no Municipio de João Monlevade.

A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica denominado Germin Loureiro o prédio da escola estadual do

Bairro Vale do Sol, corn sede no Municlpio de João Monlevade.
Art. 20 - Esta lei entra ern vigor na data de sua publicacão.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Reuniães, 9 de marco de 1999.
Mauri Torres
Justificação: Germin Loureiro, natural de Belo Horizonte, mudou-se para o

Municlpio de João Monlevade em 1947 corn o intuito de trabaihar na empresa
de seu irrnão, Antonio Loureiro Sobrinho. Casou-se em 1949 corn Zarif Maluf
Loureiro, corn quern teve seis fllhos.

Formou e presidiu por dez anos a Cornissäo de Emancipacão do Distrito de
Carneirinhos.

Posteriorrnente, foi eleito Prefeito de João Monlevade por trés mandatos,
nos quais se dedicou corn afinco ao desenvolvimento do rnuniclpio.

Entre suas iniciativas de grande alcance social, destacarn-se obras como a
construçao da estação de tratamento de água, dos postos de saOde dos
Bairros Jacul, Vila Tanque, Laranjeiras, Santo HipOlito e Industrial, de várias
escolas municipais e de avenidas de acesso a cidade. Urbanizou e fez toda a
infra-estrutura dos Bairros São Benedito, Industrial, Ipiranga, Boa Vista, Santa
Barbara, Vera Loanda, Cruzeiro Celeste e Novo Cruzeiro.

CidadOo ilustre e honrado, porém homem simples, preocupava-se corn a
desenvolvirnento do municlpio e corn a qualidade de vida de seus moradores.

Em 1986, Gerrnin Loureiro reativou a Fundaçâo Casa de Cultura, a que veio
a proporcionar mais lazer e informação para a comunidade.

Por toda uma vida de lutas e sacrifIcios em prol do MunicIpto de João
Monlevade, justa se faz a hornenagem que ora pretendemos prestar-Ihe. Para
tanto, contarnos corn o apoio dos nobres colegas para a aprovação deste
projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto as CornissOes de Justica, para exame prelirninar,
e de Administração POblica para deliberaçao, nos termos do art. 188, c/c o
art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N o 107/99
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(Ex-Projeto de Lei n o 1.807/98)

Autoriza o Poder Executivo a doar a imóvel que especifica ao Municipio de
Rio Casca.

A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Municlpio de Rio

Casca 0 irnôvel situado no Largo da Matriz e Rua Cesário Alvim, esquina do
Beco da Rua Olaria, registrado sob o n o 854, a fls. 61 do Iivro 3-A do Cartório
do Registro de Imãveis da Cornarca de Rio Casca.

Parágrafo cinico - 0 imOvel mencionado no "caput" deste artigo destina-se a
instalação das repartiçOes pUblicas do municIpio.

Art. 21 - 0 imOvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se,
findo a prazo de 3 (trés) anos contados da data da lavratura da escritura
pUblica de doacão, não Ihe tiver sido dada a destinação prevista no artigo
anterior.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 40 - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das ReuniOes, 9 de marco de 1999.
Mauri Torres
Justificação: 0 projeto de lei apresentado tern por objetivo dotar Rio Casca

de espaco fisico adequado para instalacão de destacamento policial.
O irnOvel em questão foi doado anteriormente pela municipalidade ao

Estado, e, na ocasião, no referido bern estava instalado o presidio local.
Hoje, o terreno encontra-se completamente abandonado, e, por isso, a

administração pOblica acha por bern instalar novamente all o destacamento
policial e outras repartiçoes pOblicas, para que assim possa prestar serviços
mais adequados as necessidades atuais da populacão.

Corn base nessas consideraçOes, esperamos a aprovacão do projeto de lei
pelos nobres pares desta Casa.

- Publicado, vai a projeto as ComissOes de Justica e de Fiscalização
0 

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

PROJETO DE LE! N O 108/99
C
	

(Ex-Projeto de Lei n o 1.772/98)
DispOe sobre a organização de entidades representativas dos estudantes

de 10 e 21 graus e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Aos estudantes dos estabelecimentos de ensino de 10 e 21 graus

fica assegurada a organização de grêmios estudantis como entidades
autOnornas representativas dos interesses dos estudantes secundaristas,
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corn firialidades educacionais, culturais, cIvicas, desportivas e sociais.
§ 1 0 - A organizacão, o funcioriamento e as atividades dos grémios serão

estabelecidos nos seus estatutos, aprovados em assembléia geral do corpo
discente de cada estabelecimento de ensino convocada para este fim.

§ 21 - A aprovacão dos estatutos e a escolha dos dirigentes e dos
representantes do grêrnio estudantil serão realizadas por melo do voto direto
e secreto de cada estudante, observando-se, no que couber, as normas da
legislaçao eleitoral.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 30 - Revogam-se as disposicöes em contrário.
Sala das Reuniães, 9 de marco de 1999.
Gil Pereira
Justificação: LegItimo representante da voz e da vez dos estudantes ao

longo dos anos, o grêmio teve sua trajetória interrompida pela força da
ditadura em 1968. Em seu lugar foram impostos os centros cIvicos, sem
autonomia e corn finalidade diversa.

Em 1985, pressionado pelos estudantes e pela UBES, que, na época,
estava se reestruturando, foi sancionada a Lei n o 7.398, que autoriza a livre
organizacão dos grémios em nIvel federal.

Corn base no exposto, estamos propondo este projeto de lei como forma de
incentivar a criação de grêmios em todas as escolas, uma forma de exercer o
aprendizado da democracia na conducao dos interesses afetos a comunidade
escolar.

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

PROJETO DE LEI N o 109/99
(Ex-Projeto de Lei no 1.365/97)

Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado - DER-MG - a
doar a Sociedade São Vicente de Paulo imOvel que menciona.

A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Departamento de Estradas de Rodagern do Estado - DER-

MG - autorizado a doar a Sociedade São Vicente de Paulo imOvel de sua
propriedade, situado no Municipio de Francisco Sá, constituldo de terreno
corn area de 3.255m' (trés mil duzentos e cinqüenta e cinco metros
quadrados) e respectivas benfeitorias, registrado no CartOrio de Registro de
lmOveis da Comarca de Francisco Sá, matrIcula n o 2.604, a fis. 48 do livro no
2.J.

Paragrafo ijnico - 0 imôvel descrito no 'caput" deste artigo destina-se ao
funcionamento do Asilo São Vicente de Paulo, do Municlpio de Francisco Sá.

285
Art. 21 - 0 imóvel objeto desta doacão reverterá ao patrimönio do Estado Se,

no prazo de 3 (trés) anos contados da lavratura da escritura püblica de
doacão, não Ihe for dada a destinação prevista no paragrafo ünico do artigo
anterior.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 40 - Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Reuniöes, 9 de marco de 1999.
Gil Pereira
Justificacão: 0 projeto de lei em apreco tern por objetivo legalizar o uso do

imOvel pela Sociedade São Vicente de Paulo - SSPV.
No final de 1991, essa Sociedade foi procurada pelo Secretário de Acão

Comunitária e pelo Prefeito Municipal de Francisco Sá, que propuseram a
transferéncia do Asilo São Vicente de Paulo do centro da sede do municIpio
para urn prédio do DER-MG as margens da BR-251, que se encontrava
ocioso. Após as reformas e melhorias promovidas pela Prefeitura, foi
efetivada a mudança.

Já no prédio desocupado pelo asilo, foi instalada a Casa do Menor Brejeiro,
entidade municipal que ampara menores de 7 a 14 anos e onde hoje são
atendidas 100 crianças nessa faixa etária.

Diante do exposto, constata-se que a transação obedeceu a princIpios de
moralidade e que aos imôveis foram dadas funcöes sociais das mais
relevantes.

A par dessas consideraçoes e numa demoristração de reconhecimento ao
importante trabalho que as referidas entidades empreendern, esperarnos a
aprovação deste projeto de lei pelos nobres pares desta Casa.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justiça e de Fiscalização
Financeira, para parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI N O 110/99
(Ex-Projeto de Lei no 1.655/98)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao MunicIplo de Frutal imOvel que
especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Municlpio de Frutal o

imôvel situado nesse municlpio, na Rua João Signorelli, constituido de terreno
urbano corn érea de 972,00m' (novecentos e setenta e dois metros
quadrados), registrado sob o n o 11.453, no livro no 2 do CartOrio de Registro
de Imóyeis da Comarca de Frutal.

Art. 21 - 0 im6vel de que trata esta lei re yerterá ao patrimOnio do Estado Se,
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findo o prazo de 3 (trés) anos contados da lavratura da escritura püblica de
doacão, não the tiver sido dada a destinacão prevista no artigo anterior.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 40 - Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Reuniöes, 9 de marco de 1999.
Gil Pereira
Justificação: De acordo corn escritura pUblica lavrada em 6/7/83 pelo

tabelião do 1° Cartório de Notas da Comarca de Frutal, o Prefeito Municipal
dessa localidade doou ao Estado de Minas Gerais, nessa data, urn terreno
urbano constituldo pelos totes n°s 6, 7 e 8 da quadra n° 360, a fim de que au
se construIsse o Quartet do Grupo de Poilcia Florestat, conforme previarn as
Leis Municipais n°s 3.783, 3.833, 3.869, de 1982.

Visto que parte do imóvel se encontra desocupado, o atual Prefeito do
MunicIpio de Frutal manifestou o desejo de reavé-lo, agora, a fim de utilizá-lo
para construção de casas populares, cujo nUmero é insuficiente para suprir a
demanda no municiplo.

Alérn dessas consideraçôes, é oportuno esclarecer, para que se complete a
fundamentação em favor do retorno do terreno ao patrimônio de Frutal, que o
comando da Poilcia Florestat está de acordo corn a pretendida transação.

Estarnos confiantes, pois, no apoio irrestrito dos colegas deste parlamento a
aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justica e de Fiscalizacão
Financeira para parecer, nos terrnos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI N o 111/99
(Ex-Projeto de Lei n° 1.955/98)

Dispöe sobre a irnplantacâo de sinalizacão indicativa e regularnentar nas
rodovias vicinais rurais.

A Assembléla Legistativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Nos municipios onde não haja orgâo ou entidade executiva

rodoviária municipal, a Prefeitura, corn assessoramento técnico da Secretaria
de Estado de Transportes e Obras Püblicas, executará a irnplantacão de
sinalizacâo indicativa, regularnentar ou de advertência nas rodovias vicinais
rurais de sua jurisdição.

Art. 2° - A Secretaria de Estado de Transportes e Obras Püblicas poderá,
mediante convënio corn os municipios, executar 0 projeto e a implantacão da
sinalizacão citada no artigo anterior.

Parágrafo t1nico - A Secretaria de Estado de Transportes e Obras Püblicas
poderá delegar ao Departarnento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais -
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DER-MG - a implantacâo da sinalizacâo de que trata o artigo anterior.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacâo.
Art. 41 - Revogarn-se as disposiçaes em contrário.
Sala das Reuniöes, 9 de marco de 1999.
Alvaro Antonio
Justificaçâo: E do conhecimento gerat a enorrne dificuldade de se viajar

pelos rnilhares de quilametros de vias rurais dos 853 municipios de nosso
Estado. Na rnaioria dos trajetos, o alcance do destino é urn verdadeiro
exercIcio de adivinhaçâo, se a viagem é realizada durante o dia. A noite,
torna-se rnesmo impossivet, ficando os viajantes perdidos no labirinto do
sistema de rodovias rurais.

Diga-se de passagem que a extensâo das estradas municipais é
irnensarnente rnaior que a dos sistemas de estradas federal e estadual. 0
volume de tráfego e o ntmero de viagens é crescente nessas vias, utilizadas
por comerciantes, vendedores, produtores rurais e pessoas em geral.

A sinalizacão indicativa, simptes e objetiva, é imprescindIvel instrumento
para orientar os viajantes e otirnizar a utilizacão de nossas rodovias rurais.

- Pubticado, vai o projeto as Cornissöes de Justica, de Transporte e de
Fiscalizacao Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N O 112/99
(Ex-Projeto de Lei n o 1.712198)

Altera a composicao do Conselho Estadual de Assisténcia Social - CEAS.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - 0 art. 12 da Lei n° 12.262, de 23 de julho de 1996, passa a vigorar

corn a seguinte redacao:

"Art. 12 - 0 CEAS é composto de 12 (doze) rnernbros, nomeados pelo
Governador, para mandato de 2 (dois) anos, perrnitida 1 (uma) reconducao
por igual periodo, e tern a seguinte configuraçao:

0	 - 6 (seis) representantes governarnentais, sendo:
a) 1 (urn) da Secretaria de Estado de Assuntos Municipais;
b) 1 (urn) da Secretaria de Estado do Trabatho, da Assistência Social, da

Crianca e do Adolescente;
c) 1 (urn) do Ministérlo Püblico;
d) 1 (urn) do Tribunal de Contas;
e) o Corregedor e o Presidente da Comissäo de Fiscalizacao Financeira e

Orçamentária da Assembléia Legislativa.
- 6 (seis) representantes da sociedade civil, sendo:



288

a) 1 (urn) de entidade de usuários de assistência social, de ãmbito estadual;
b) 1 (urn) de entidade de defesa dos direitos dos beneficiários de

assistência social, de ãmbito estadual;
c) 1 (urn) de entidade representativa das instituiçöes filantrOpicas

prestadora de servico de assistência social, de ãrnbito estadual;
d) 1 (urn) de entidade representativa de trabalhadores na area de

assisténcia social, de âmbito estadual;
e) 1 (urn) de entidade representativa de instituiçöes privadas não

filantrOpicas prestadoras de serviços na area de assisténcia social, de ârnbito
estadual;

f) 1 (urn) representante não governarnental dos conselhos municipais de
assistência social.

§ 1 1 - Os mernbros do CEAS e seus respectivos suplentes são indicados a
Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do
Adolescente pelos Chefes de cada Poder, e o das entidades não
governarnentais, de que trata o inciso II deste artigo, é eleito ern foro próprio
mediante convocação pUblica e resultado registrado em ata especifica, atos
esses publicados no órgão oficial de imprensa do Estado.

§ 2° - 0 membros do CEAS não são rernunerados e suas funçães são
consideradas servico püblico relevante.

§ 31 - Os rnernbros do CEAS não podem ser fihiados a partidos politicos,
ressalvados os de que trata a alinea "e" do item I deste artigo.

§ 41 - 0 CEAS é presidido por urn de seus membros entre os relacionados
no inciso I deste artigo, eleito por seus pares para rnandato de 1 (urn) ano,
perrnitida urna inica reconducão por igual perIodo.

§ 50 - 0 CEAS conta corn uma secretaria executiva cuja estrutura será
disciplinada ern ato do Poder Executivo.".

Art. 20 - Esta lei entra ern vigor na data de sua publicacão.
Art. 3° - Revogarn-se as disposicöes ern contrário.
Sala das Reuniöes, 9 de rnarço de 1999.
AntOnio Carlos Andrada
Justificacão: Este projeto propOe a reestruturacão do Conselho Estadual de

Assisténcia Social, de modo a conferir-Ihe rnaior agilidade e eficácia, bern
como assegurar a representatividade de todos os Orgãos executivos e
fiscalizadores das politicas piiblicas, em especial a politica de assistência
social.

- Publicado, vai o projeto as CornissOes de Justiça e do Trabaiho para
parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regirnento Interno.

PROJETO DE LEI N O 113/99
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(Ex-Projeto de Lei n o 1.860/98)

Declara de utilidade pOblica a Associação Comunitária do Bairro Lajinha,
corn sede no MuriicIpio de Coqueiral.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pUblica a Associação Comunitária do

Bairro Lajinha, corn sede no Municipio de Coqueiral.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 0 - Revogarn-se as disposiçOes em contrário.
Sala das ReuniOes, 9 de marco de 1999.
Jorge Eduardo de Oliveira
Justificaçao: A Associação Comunitária do Bairro Lajinha tern por finalidade

prornover a assisténcia as pessoas carentes do bairro nas mais variadas
formas, sem discrirninação religiosa, filosôfica, polItica ou racial. Oferece
programas para a saüde da famIlia, da gestante, da criança e dos idosos.

Pelo trabaiho desempenhado, peco aos nobres pares a aprovacão deste
projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto as ComissOes de Justica, para exame prelirninar,
e do Trabalho para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I,
do Regirnento Interno.

PROJETO DE LEI NO 114/99
(Ex-Projeto de Lei n° 1.839/98)

Declara de utilidade püblica a Associaçao Santarritense de Assistência -
ASA -, corn sede no MunicIpio de Santa Rita de Caldas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pOblica a Associacão Santarritense de

Assistência - ASA -, corn sede no MunicIpio de Santa Rita de Caldas.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das ReuniOes, 9 de marco de 1999.
Jorge Eduardo de Oliveira
Justiflcação: A Associação Santarritense de Assistência é entidade civil sem

fins lucrativos. Sua finalidade é assistir as pessoas carentes, sem
discrirninaçOo religiosa, filosófica, politica ou racial. Para isso, oferece
prograrnas de assistência a saüde para menores e adolescentes carentes da
cidade.

Em vista do trabalho beneficente desenvolvido pela entidade, é justa e
oportuna a declaração de sua utilidade pOblica.

- Publicado, vai o projeto as ComissOes de Justica, para exarne prelirninar,
e do Trabalho para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I,
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do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N o 115/99
(Ex-Projeto de Lei n° 1.764/98)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Municiplo de Carmo do Rio Claro o
imOvel que especifica.

A Assembléa Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Municipto de Carmo

do Rio Claro o imóvel constituido de terreno corn area de 360m 2 (trezentos e
sessenta metros quadrados), situado nesse municipio, na Rua Irmãs da
Providência, conforme escritura pUblica n° 19.659, registrada a fis. 62 do livro
3-T, no Cartório de Registro de Titulos e Documentos da Comarca de Carmo
do Rio Claro.

Paragrafo ünico - 0 imôvel mencionado no "caput" deste artigo destina-se a
construcão da sede da Ordem dos advogados do Brash.

Art. 2° - 0 imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o prazo de 3
(trés) anos contados da lavratura da escritura püblica de doacâo, nâo the tiver
sido dada a destinacäo prevista no artigo anterior.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 40 - Revogam-se as disposicöes em contrário.
Sala das Reuniöes, 9 de marco de 1999.
Jorge Eduardo de Oliveira
Justificacão: Esta proposiçao tern por objetivo doar ao MunicIpio de Carmo

do Rio Claro imôvel doado ao Estado em 1987.
o muriicipio está reivindicando o terreno para a construcao da sede da

OAB, o que satisfaz plenamente os interesses da comunidade, uma vez que
os cidadãos terão espaco fisico adequadamente estruturado para reivindicar
seus direitos garantidos por lei.

Além disso, a OAB, como entidade corporativa, seteciona advogados para a
exercIcio da profissâo e atua como organismo disciplinador da classe.

E Ilcito afirmar, portanto, que os beneficios decorrentes da concretizacão
desta iniciativa sào de importância significativa para toda a populaçao local.

Em fase do mérito da proposiçào, contamos corn a sua aprovaçäo nesta
Casa.

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

PROJETO DE LEI N O 116/99
(Ex-Projeto de Lei n° 2.006/98)

Declara de utilidade püblica a Casa de Apoio a Criança Carente de
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Contagem, corn sede no Municipio de Contagem.

A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarado de utilidade piiblica a Casa de Apoio a Criança

Carente de Contagem, corn sede no Municipio de Contagem.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçaes em contrário.
Sala das Reuniöes, 9 de marco de 1999.
Joâo Leite
Justificação: A Casa de Apoio a Crianca Carente de Contagern, corn sede

no MunicIpio de Contagem, é urna entidade civil sern fins lucrativos, fundada
em 1994. Desde entâo, vem promovendo a luta intransigente peta meihoria
das condiçöes de vida da populacao infantil de Contagem, promovendo açães
que visem ao bem-estar de crianças e adolescentes.

o reconhecimento da entidade coma sendo de utilidade pUblica fortalecerá
o trabaiho que vem sendo realizado, trazendo meihorias para a população
carente de Contagem, pelo que conto corn o apoio dos nobres colegas para a
aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai a projeto as Comissôes de Justica, para exarne preliminar,
e do Trabalho, para deliberacao, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N O 117/99
(Ex-Projeto de Lei n° 1.841/98)

Altera a Lei n° 10.360, de 28 de dezembro de 1990, que dispöe sobre a
transferéncia para a Arquivo PUblico Mineiro de documentos que menciona e
dá outras providéncias.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1- 0 § 20 do art. 10 e a art. 20 da Lei n° 10.360, de 28 de dezembro de

1990, passam a vigorar corn a seguinte redacao:
"Art. 1°- ..................
§ 20 - Fica tambérn transferida para a Arquivo Püblico Mineiro toda a

documentacâo relativa as atividades de policia politica produzida pelos
demais Orgãos de segurança do Estado.

Art. 2° - A documentacäo do Departarnento de Ordem Politica e Social -
DOPS - e dos dernais orgâos transferida para a guarda do Arquivo PUblico
Mineiro, nos terrnos do art. 10, fica declarada patrirnônio histôrico estadual.".

Art. 20 - 0 usa indevido das informacôes contidas na documentacâo referida
no art. 1 0 da Lei n° 10.360, de 28 de dezembro de 1990, cam a redacão dada
pela art. 10 desta lei, par qualquer servidor au Orgào estadual acarretará
sancöes legais de responsabilidade civil, criminal e administrativa.
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Art. 30 - Comissão especial, nomeada pelo Governador do Estado e
composta por membros dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, do
Ministério PibIico, da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB - e de
representante de entidade de defesa dos direitos humanos nacionalmente
reconhecida, elaborará os critérios para acesso e divulgacào, nos termos da
Iegislacáo vigente, dos documentos a que se refere o art. 1 1 da Lei no 10.360,
de 28 de dezembro de 1990, corn a redacão dada pelo art. 1 1 desta lei.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5 0 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniães, 9 de marco de 1999.
Adelmo Carneiro Leäo
Justificacâo: A Lei n o 10.360, de 28/12/90, transfere para o Arquivo Püblico

Mineiro apenas os arquivos do extinto DOPS, embora outros órgãos
estaduais tambérn tenham arquivos relativos as atividades de poilcia polItica,
alguns dos quais, segundo apurou a Cornissâo, são utilizados contra
cidadãos ate os flOSSO5 dias.

Entendemos, portanto, ser necessária a existéncia de norma legal que
determine que o Arquivo Püblico Mineiro, entidade legalmente responsável
pela gestão e pela protecáo dos documentos pUblicos, receba essa
documentaçào, que atende aos objetivos daquele órgão.

- Publicado, vai o projeto as Cornissães de Justiça e de Direitos Humanos
para parecer, nos termos do art. 188, c/co art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N o 118/99
(Ex-Projeto de Lei n° 1.928/98)

Dispãe sobre a denominação de estabelecimento, instituicão e próprio
ptiblico do Estado e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - A denominação de estabelecimento, instituição, prédio ou obra

püblica do Estado será atribuida por lei.
Art. 2° - A escoiha da denominacão não poderá recair sobre pessoa viva.
Art. 31 - Não poderá haver, em urn mesmo municipio, mais de urn

estabelecimento, instituição ou próprio páblico do Estado corn igual
denorninação.

§ 1° - No caso de fusão de estabelecimentos, será mantida a denominação
mais antiga.

§ 21 - No caso de desrnembramento, a denorninacão já existente, será
mantida em apenas urn dos estabelecimentos, devendo os dernais receber
nova denominação.

Art. 4 0 - As propostas de alteraçáo de denorninacão dos estabelecimentos
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de ensino da rede ptblica estadual seráo precedidas de plebiscito na
cornunidade escolar, rnediante convocaçâo do colegiado da escola.

Parágrafo tinico - 0 projeto de lei que trouxer a proposta de que trata este
artigo será instruIdo corn o comprovante do resultado do plebiscito
mencionado no 'caput".

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogarn-se as disposiçoes em contrário, especialmente a Lei n°

5.378, de 3 de dezernbro de 1969, e a Lei n° 7.621, de 13 de dezembro de
1979.

Sala das Reuniöes, 9 de marco de 1999.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificaçao: 0 projeto em tela tern corno objetivo a democratização do

processo de escolha da denominaçao dos próprios ptblicos, especialrnente
dos nomes de escolas.

Ao possibilitar a comunidade influir no processo de indicação dos
homenageados nas denominaçoes de estabelecirnentos püblicos, garantem-
se rnaior aproximação do povo corn o Poder e arnpliação dos rnecanismos de
exercIcio pleno da cidadania.

Ademais, tratar a matéria por meio do processo legislativo é a rnaneira rnais
salutar para se garantir a transparéncia desse processo.

o projeto em pauta e inspirado em projeto semelhante do ex-Deputado
Bonifácio Mourão, que inicialmente levantou essa questäo nesta Casa.

Por sua irnportância e oportunidade, este projeto deverá merecer anuência
dos nobres pares a sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justica e de Adrninistração
Püblica para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regirnento
Interno.

PROJETO DE LEI N o 119/99
(Ex-Projeto de Lei n° 1.736/98)

Dá nova redaçao ao art. 169 da Lei n° 7.109, de 13 de outubro de 1977.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - 0 art. 169 da Lei n° 7.109, de 13 de outubro de 1977, passa a

vigorar corn a seguinte redaçäo:
"Art. 169 - 0 Professor, o Supervisor PedagOgico e o Orientador

Educacional corn exercIcio em classes de educação especial do Estado tern
direito a gratificaçào de 20% (vinte por cento), que passa a integrar sua
rernuneração, ainda na atividade, desde que a tenham recebido pelo periodo
minimo de 1.460 (mil quatrocentos e sessenta) dias, desprezado qualquer
tempo anterior a 730 (setecentos e trinta) dias de interrupção."
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Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposicoes em contrário.
Sala das Reuniães, 9 de marco de 1999.
Dalmo Ribeiro Silva
Justiflcação: Ao longo de sua carreira, o Professor, o Supervisor

Pedagógico e o Orientador Educacional que estiveram em exercicio em
classes de educação especial receberam a gratificação de 20%.
Historicamente, o pagamento dessa gratificaçäo sempre se Iegitimou pelo fato
de decorrer do exercIcio de atividades que requerem esmerada
especialização, uma vez que os alunos que integram as referidas classes são
portadores de diversos tipos de deficiência.

Nâo é, pois, aceitável que, apOs vários anos exercendo tao delicadas
atribuiçaes, esses valorosos servidores se vejam privados da percepcão
dessa gratificaçao. 0 objetivo, pois, deste projeto é o de atribuir aos
profissionais das citadas categorias que estiveram em exercIcio nessas
classes o direito de a terem integrada a sua remuneração, ainda na atividade,
desde que a tenham recebido pelo perlodo minimo de 1.460 dias, desprezado
qua!quer tempo anterior a 730 dias de interrupção.

Pela justiça e oportunidade de nossa proposição, esperarnos contar corn o
apoio de nossos nobres pares para sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI N O 120/99
(Ex-Projeto de Lei n o 1.522/97)

Reabre o prazo para inscrição no Programa de Desligamento Voluntário de
que trata a Lei n o 12.280, de 1' de agosto de 1996, e dá outras providëncias.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica reaberto, pelo perlodo de 60 (sessenta) dias contados da data

de publicação desta lei, o prazo para a apresentaçao de requerimento de
inscriçâo no Prograrna de Desligarnento Voluntário instituIdo pela Lei no
12.280, de 1° de agosto de 1996.

Parágrafo tnico - A critério do Governador do Estado, o prazo de que trata
este artigo poderá ser renovado por mais 30 (trinta) dias.

Art. 20 - Com exceção do limite previsto no § 6 0 do art. 70 , que passa a ser
equivalente ao valor previsto na Resolução n o 5.172, de 20 de dezembro de
1996, para a remuneraçao de Secretário de Estado, ficam mantidas as
demais condicoes, obrigaçoes e direitos constantes na Lei n o 12.280, de 10 de
agosto de 1996.
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Art. 3° - 0 Poder Executivo adotará as providências necessárias para a

ampla divulgação do disposto nesta lei.
Art. 40 - As despesas decorrentes do disposto nesta lei correrão a conta de

créditos autorizados, nos termos do art. 17 da Lei no 12.280, de 1 1 de agostode 1996.
Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposiçaes em contrário.
Sala das Reuniöes, 9 de marco de 1999.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificaçao: 0 Programa de Desligamento Voluntário - PDV - e um dos

instrumentos eficazes e legitirnos para se obter a reduçao das despesas corn
pessoal no Estado.

A reabertura do Programa se justifica pois, passado cerca de urn ano de
sua implantaçao, deve-se abrir a oportunidade para que aquelas pessoas que
não se interessaram em aderir a ele possam faz6-Io nesta nova oportunidade.

Devem ser mantidas as condiçoes originalmente previstas na Lei n o 12.280,
de 1996, que demonstraram ser adequadas a realidade estadual. Altera-se
apenas a referéncia ao limite maxima da indenizaçao, pois a Resolução no
5.166, de 1995, deixou de vigorar a partir da aprovação da Resoluçao no
5.172, de 1996, especialmente no que diz respeito a remuneraçao de
Secretário de Estado.

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

PROJETO DE LEI N O 121/99
(Ex-Projeto de Lei no 1.214/97)

Dispãe sobre a remuneração de cargo de provimento em comissão para
fins de apostilamento e aposentadoria.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Ao funcionário püblico efetivo afastado do exercIcio de cargo de

provimento em cornissão, sem ser a pedido ou por penalidade, ou ao se
aposentar, fica assegurado o direito de continuar percebendo a remuneraçâo
do cargo em comissão, desde que a tenha exercido por perIodo igual ou
superior a 5 (cinco) anos, consecutivas ou não.

Art. 20 - No caso de opção pebo vencimenta do cargo efetivo, acrescido da
gratificaçao de 20% (vinte por cento) do valor do vencimento do cargo em
comissão, a funcionário terá direito a percepção integral da gratificaçao,
desde que o exercicio compreenda perlodo igual ou superior a 5 (cinco) anos.

Art. 30 - Quando dois ou mais cargos de provimento em comissão tiverem
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sido exercidos e forem de remuneração diferente, terá a funcionário
assegurado a direito a remuneracão do maior cargo desde que este tenha
sido exercido par tempo igual ou superior a 2 (dais) anos.

Art. 40 - Para as efeitos desta lei, remuneração é a vencimento acrescido
das gratificaçöes inerentes ao exercIcia do cargo.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua pubiicacão.
Art. 6° - Revogarn-se as disposicöes em contrário.
Sala das Reuniöes, 9 de marco de 1999.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: 0 benefIcio do apostilarnento, figura tradicional em nosso

Direita Administrativo, visa, primardialmente, a garantir ao funcioriário a
manutencão do padrão de vida que manteve e ao qual se habituau, durante
anas, percebendo determinada remuneracãa. Sua existéncia é justificada
pela falta de urn piano de carreira exequIvei que permitisse ao funcianário
ascender horizontal e verticalmente na carreira, par rneia de promaçao par
mérita au tempo de servico, e que Ihe desse estabilidade funcional e
remuneratória.

Pianos de carreira bern estruturadas, inclusive nos quadras do própria
Estada, dispensam a apastilamento.

Sabemos ser prazerosa a elevacãa do padrãa de vida de uma pessaa au
familia, advinda de meihar remuneraçãa, enquanto que a apasto, au a retarna
a padrão de vida inferior, é, no minima, de dificil aceitaçãa, padenda ser ate
mesmo trágica, quanda as diferenças de remuneracãa, coma ocorre no
servico püblica entre cargo efetiva e camissianada, são substanciais.

Fator determinante, também, na dificuldade au na impassibilidade dessa
reducàa de padrãa é a tempo em que se viveu em meihor condição social.
Seriam 2, 5 au 10 anas? Cremas que, qualquer que seja a tempo, deve ser a
mesmo para tadas as pessaas, não se justificanda tratamenta diferenciado
nessa questãa.

0 Estado, par meia da Lei no 12.459, de 19/1/97, garante as Diretaras de
escola a apastilamenta apOs cinco ou seis anas de exercicia do cargo,
enquanto que, para as demais funcianários, a exigéncia, prevista na Lei no
9.532, de 30/12/87, é de dez anas. Qual a razãa logica para esse tratamenta
diferenciado? Os funcionárias comuns levam 5 anas a mais que as Diretaras
de escala para incarporarem urn nova padrão de vida? Ou se adaptam mais
facilmente a urn padrão de vida inferior?

Acreditamos, firmemente, que, nesse caso, grave injustiça está se
cometendo contra a funcianário püblico e, par isso, prapomas seja aprovado
este projeto, dando-se tratamento idêntico a tado servidor püblico.
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- Publicado, vai a prajeta as Camissöes de Justiça, de Administração

Piblica e de Fiscalizaçãa Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c
a art. 102, do Regirnenta interna.

PROJETO DE LEI N o 122/99
(Ex-Prajeta de Lei no 1.954/98)

Deciara de utiiidade piblica a Associaçãa Gaipão, corn sede no MunicIpio
de Bela Horizonte.

A Assembiéia Legislativa do Estada de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade püblica a Associacãa Galpãa, cam sede

no Municpia de Bela Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 31 - Revagam-se as dispasicöes em contrário.
Sala das Reuniães, 9 de marco de 1999.
Washington Rodrigues
Justificação: Tenda par princIpio básica a divulgaçãa, a promacâa e a

praduçãa de atividades teatrais e de autras atividades artIstico-culturais em
tadas as suas formas e manifestaçoes, a Grupa Galpãa, coma é conhecida
par toda a papulacäa mineira, desempenha significativo papel junta a nossa
cornunidade, marmente nos melas cuiturais e artIsticas, senda a originalidade
e a qualidade de suas mantagens recanhecidas e aplaudidas par todos.

Corn uma atuacàa dinãmica e séria, a Associacãa Galpãa, em suas
promaçöes e atividades artIsticas, sempre deu enfoque priaritária a cultura
popular, trabaihando corn afinco pela canstrução de uma sociedade mais
justa e humana.

A par dessas cansideraçães, e numa demonstracãa de recanhecimento ao
trabaiho relevante empreendida pela Assaciaçãa Galpäo, esperamos a
apravação deste projeta de lei pelos nobres pares desta Casa.

- Publicado, vai a prajeto as Comissães de Justiça, para exame preliminar,
e de Educacâo para deliberaçâo, nos termas do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regimenta interno.

PROJETO DE LEI N o 123/99
(Ex-Projeta de Lei no 1.178/97)

institui a Dia da Famlila Mineira.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica instituda a Dia da Familia Mineira, a ser comemorada no dia 9

de agasta.
. 	 Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçào.

Art. 30 - Revagam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniães, 9 de marco de 1999.
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Carlos Pimenta
Justificaçao: Pretendemos, por rneio desse projeto, instituir o Dia da Farnilia

Mineira, a ser comemorado em todo o territário do Estado, no dia 9 de agosto.
Coincidentemente, essa data já é consagrada a familia em geral pela

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.
Com essa medida, temos em vista chamar a atençâo da sociedade e, em

particular, da comunidade cristâ para a importância do nUcleo familiar no
contexto social. Na aludida data, esperarnos que não so as igrejas dos
diversos cultos, mas também a sociedade como urn todo promovam eventos
alusivos ao tema, mediante a realização de seminários, palestras e
conferéncias.

Consideramos esta proposicao uma oportuna e justa maneira de se prestar
homenagem a familia, estimulando seus valores tradicionais. Por isso,
contamos corn o indispensável apoio dos nobres colegas aprovação da
matéria.

- Publicado, vai o projeto as Cornissöes de Justiça, para exame preliminar,
e de Educação, para parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N o 124/99
(Ex-Projeto de Lei n° 2.007/98)

Declara de utilidade piblica a Associaçäo Beneficente de Caridade de
Minas Gerais - ABC -, corn sede no MunicIpio de Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade püblica a Associaçao Beneficente de

Caridade de Minas Gerais - ABC -, corn sede no MunicIpio de Belo Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçâo.
Art. 30 - Revogam-se as disposicoes em contrário.
Sala das Reuniães, 9 de rnarço de 1999.
George Hilton
Justificação: A Associação Beneficente de Caridade de Minas Gerais - ABC

-, fundada em 3/5/95, corn sede no Municipio de Belo Horizonte, é sociedade
civil de caráter filantrópico e sem fins lucrativos, que tem corno objetivo
precipuo propiciar assisténcia as pessoas da cornunidade. Adernais, a
referida entidade cumpre todos as requisitos exigidos par lei, pelo que faz jus
ao tItulo declaratório de utilidade pUblica.

- Publicado, vai o projeto as Cornissöes de Justica, para exame prelirninar,
e do Trabaiho, para deliberaçâo, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regimento lnterno.

PROJ ETO DE LEI N o 125/99
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Declara de utilidade pUblica a Associaçao dos Municipios da Microrregião

do Alto Paraopeba - AMALPA -, corn sede no Municipio de Conselheiro
Lafaiete.

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

Microrregiâo do Alto Paraopeba - AMALPA -, corn sede no MunicIpio de
Conselheiro Lafaiete.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 30 - Revogam-se as disposicöes em contrário.
Sala das Reuniöes, de de 1999.
José Milton
Justificaçao: A Associaçäo dos Municipios da Microrregião do Alto

Paraopeba - AMALPA - é uma sociedade civil sem fins lucrativos e visa,
principalmente, a integracäo administrativa, econOmica e social dos
municIpios que a compãem.

Para lograr tais objetivos, atua em regime de cooperacão corn as
congêneres e afins, corn órgäos estaduais, federais, entidades privadas e
mistas.

Como, além disso, apresenta as requisitos legais para ser declarada de
utilidade pUblica, esperamos a anuência dos nobres colegas ao titulo
declaratório proposto.

- Publicado, vai a projeto as Cornissöes de Justica, para exame preliminar,
e de Assuntos Municipais, para deliberacao, nos terrnos do art. 188, c/c o art.
103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N O 126/99
Acrescenta paragrafo ao art. 13 da Lei n° 6.762, de 23 de dezernbro de

1975, que dispöe sobre a Quadro Permanente de Tributacão, Fiscalização e
Arrecadacäo do Estado de Minas Gerais e da outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - 0 art. 13 da Lei n° 6.762, de 23 de dezembro de 1975, corn a

redaçâo dada pelo art. 3° da Lei n° 9.754, de 16 de janeiro de 1989, fica
acrescido do seguinte § 1 0, passando seu paragrafo ünico a vigorar como §
2°:

"Art. 13- ..........................................................
§ 1 1 - Para a provimento do cargo da classe de Assistente Técnico

Fazendário de que trata a incisa I, exige-se nIvel superior de escolaridade.".
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 30 - Revogarn-se as disposiçöes em contrária.
Sala das Reuniôes, de marco de 1999.
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Eduardo Brandáo
Justificaçao: Corn o advento das modernas técnicas tributárias, o cargo da

classe de Assistente Técnico Fazendário passou a ocupar expressivo espaco
nas atribuiçães cometidas a Secretaria de Estado da Fazenda de Minas
Gerais.

o apoio estrutural prestado pelo Assistente Técnico Fazendário as
administraçoes fazendárias e as superintendéncias regionais da Fazenda
requer conhecirnentos de Direito Tributário, Contabilidade, Administraçao e
lnformática. Exige-se dele, para a orientação ao contribuinte, conhecimentos
quakficados, pois essa funcão o torna diretarnente responsável pela tomada
de decisöes nas repartiçães fazendárias.

Não ha rnais como deixar de reconhecer que o exercIcio desse cargo exige
especializacao em nivel superior de conhecimento.

Pelas razöes expostas, apresentamos este projeto de lei, que esperamos
seja aprovado pelos ilustres pares.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justica, de Administraçâo
Püblica e de Fiscalizaçäo Financeira, para parecer, nos termos do art. 188,
c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N o 127/99
lnstitui o Programa Estadual de Albergues para a Muiher Vitima de

Violência e dá outras providéncias.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica criado o Programa Estadual de Albergues para a Muiher Vitima

de Violência e seus filhos menores, corn o objetivo de acoihé-los em locais
mantidos especificamente para esse fim, em caráter emergencial e provisório.

Paragrafo iinico - Serão acoihidas nos albergues as muiheres vItimas de
vioiência fisica, psicolOgica ou de qualquer outro tipo cujo retorno ao domicilio
habitual represente risco de vida, segundo avaliacäo e triagem feita em
conjunto corn a Delegacia Especializada de Crimes contra a Muiher.

Art. 21 - 0 Programa consiste na instalação de rede estadual de albergues,
sob a responsabilidade do Executivo, por meio do órgão vinculado a defesa
dos direitos humanos, a qual oferecerá as muiheres e seus flihos menores
vitirnas de violência:

- abrigo e alimentação;
II - assisténcia social, médica, psicológica e jurIdica.
Paragrafo Unico - 0 objetivo do Programa a que se refere este artigo é o de

colaborar para que as vItirnas superem as situaçöes de crise e caréncia
psicossocial e valorizar as potencialidades da muiher, despertando sua
consciência de cidadania, desenvolvendo sua capacidade profissional e
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favorecendo sua reintegração a sociedade.

Art. 30 - Para a implementaçào do Programa, o Poder Executivo podera
contar corn a participação de entidades civis e governarnentais de outras
esferas que desenvolvam acöes sociais de atendimento a muiher.

Parágrafo Unico - Fica o Poder Executivo autorizado a habilitar e credenciar
no Programa entidades que:

- se mostrem aptas e dispostas a assumir a administraçao e manutençâo
de albergues no Estado e desenvolvarn açöes sociais de atendimento a
muiher;

II - sejam declaradas de utilidade pUblica e reconhecidamente idOneas.
Art. 40 - 0 Programa será mantido a conta de recursos orcamentários

próprios do Estado, verbas originárias de convênios e outros.
Art. 5° - 0 Poder Executivo regulamentara esta lei no prazo de trinta dias

contados da data de sua publicação.
Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7 ° - Revogam-se as disposicöes em contrário.
Sala das Reuniöes, 8 de marco de 1999.
Rogério Correia e outros
Justificaçâo: A mudança na condição da muiher e a igualdade entre hornens

e muiheres marcam este final de século como Indices definidores do
desenvolvimento e da democracia.

No mundo do trabalho, uma das maiores marcas tern sido a rnaciça entrada
das muiheres, pressionadas pelas crises econãmicas ou alentadas por nova
consciência de cidadania e direitos.

Apesar de todas as rnudanças observadas, verificamos corn frequência que
urn grande contingente de muiheres, composto notadarnente pelas advindas
das classes populares, é vItirna de violências de toda ordem.

A propósito, é necessario reconhecer que a violência contra a mulher é urn
desrespeito aos direitos humanos, seja eta o abuso sexual, o assédio no
trabaiho e nos estabelecimentos educacionais, a violéncia fisica e psIquica, a
mutilaçâo genital, o estupro, a violência policial e nos servicos de saUde, o
tráfico de rnulheres, a prostituição infantil ou a prostituiçao forcada - o que
evidencia a urgéncia de medidas que visem a implementaçao de programas e
serviços de prevenção e atendirnento a muiher.

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

PROJETO DE LEI N o 128/99
Altera a Lei n° 7.302, de 21 de juiho de 1978, que dispöe sobre a proteçao
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contra a poluiçâo sonora no Estado de Minas Gerais.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - 0 inciso I do art. 4 0 da Lei no 7.302, de 21 de juiho de 1978, passa a

vigorar corn a seguinte redaçâo:
"Art. 4 0 - ..............................................................................

- de sinos de igrejas ou templos e de instrumentos IitUrgicos utilizados no
exercIcio de cultos ou cerimônia religiosa, celebrados no recinto da sede e
associaçâo religiosa, no perlodo das seis as vinte e duas horas, exceto aos
sábados e na véspera de dias feriados ou de datas religiosas de expressao
popular, quando entào será livre o horário, admitindo-se uma tolerância de
dez por cento acirna dos lirnites estabelecidos no inciso II do art. 2 0 desta el;".

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçâo.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniöes, 4 de marco de 1999.
Antonio Genaro
Justificaçao: A Lei n o 7.302, de 1978, considerava prejudiciais a saUde, a

segurança ou ao sossego pUblico os ruidos corn nIvel sonoro superior a 85
decibels. Corn o advento da Lei n o 10.100, de 1990, houve uma reduçao
desse lirnite para 70 decibéis durante o dia e 60 decibéis durante a noite.

Tal redução se mostrou urn tanto drástica, vindo a prejudicar diversas
atividades, dentre elas as das igrejas e ternplos. Essas entidades tern urna
grande função social, pois funcionam como suporte para o individuo que
nelas busca alento, principalmente nesta época de dificuldades e privaçOes
que atravessa o Pals. A presente proposiçäo tenciona ampliar o nIvel de ruldo
permitido, facilitando assim a realização dos cultos religiosos.

Os novos limites propostos representarn uma pequena alteracão na
legistação vigente, insuficiente para diminuir o nIvel de conforto acCjstico, no
entanto de grande significaçao para os propósitos sociais a que se destinam.

- Publicado, vai o projeto as CornissOes de Justica e de SaUde para
parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regirnento Interno.

PROJ ETO DE LEI N O 129/99
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Municiplo de Jesuânia o imOvel que

especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Municiplo de Jesuánia

o imável constituldo de terreno corn area de 1.852m' (mil oitocentos e
cinquenta e dois metros quadrados), situado naquele municlpio, na Rua Ubá,
registrado corn o no 10.370, a fis. 288 do livro 3-L, no Cartário de Registro de
lmOveis da Comarca de Lambari.
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Parágrafo ünico - 0 irnOvel mencionado neste artigo destina-se a instalação,

no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura ptblica de doacão,
de urna escola municipal.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 30 - Revogam-se as disposicOes em contrário.
Sala das ReuniOes, de de 1999.
Bilac Pinto
Justificação: Esta proposicão tern por objetivo doar ao Municlpio de

Jesuânia imôvel que será utilizada para construção de uma escola.
Concretizada a doaçao, pretende a municipalidade nâo apenas arnpliar a

oferta de vagas na rede pUblica, mas, tambérn, oferecer urn ensino de
qualidade a cornunidade. Essa iniciativa certamente ira legar aos jovens
importante subsldio as suas atividades culturais e profissionais.

Diante dessas consideraçöes, esperamos a aprovacão deste projeto de lei
pelos nobres pares desta Casa.

- Publicado, vai o projeto as ComissOes de Justica e de Fiscalizaçäo
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regirnento
Interno.

REQUERIMENTOS
N O 47/99, do Deputado Paulo Piau, solicitando se consigne nos anais da

Casa voto de congratulaçOes corn a Miusa Matadouro Industrial Uberaba
Ltda. e corn seu funcionário José Machado Filho, pelo éxito alcancado por
essa empresa. (- A Cornissâo de Turismo.)

N O 48/99, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando se consigne nos
anais da Casa voto de congratulaçOes corn a "Gazeta de Ouro Fino" por seus
107 anos de fundacOo. (- A Comissão de Transporte.)

N O 49/99, do Deputado Edson Rezende, solicitando se enviern
manifestacOes de pesar pelo falecimento do Sr. AntOnio Houaiss ao PSB-RJ,
a ABL e a seus farniliares. (- A Cornissäo de Educacao.)

No 50/99, do Deputado Marco Regis, solicitando a transcriçäo nos anais da
Casa da entrevista do Governador Itarnar Franco a "Isto E" em 3/3/99. (- A
Mesa da Assembléia.)

N O 51/99, do Deputado Durval Angelo, solicitando seja encaminhada a
CNBB, Leste II e dioceses de Minas Gerais manifestação de apoio do PT a
Campanha da Fraternidade de 1999. (- A Comissâo do Trabalho.)

N O 52/99, do Deputado Alencar da Silveira JOnior, solicitando seja
encarninhado oflcio ac, Governador do Estado, corn vistas a que sejarn
instalados e mantidos nas cidades em que haja patrirnônio cultural
equipamentos de combate ao fogo e de protecao contra a açOo de outros
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elementos danosos a esse patrimônio. (- A Corn issão de Educaçâo.)
N O 53/99, do Deputado Newton Morals, solicitando se consigne nos anais

da Casa voto de congratuiaçoes corn as policiais rniiitares femininas do
Estado, peio transcurso do Dia Internacional da Mulher. (- A Comissâo de
Administraçáo Püblica.)

nterrupção dos Trabaihos Ordinários
o Sr. Presidente - A Presidência interrompe os trabaihos ordinários para,

nos terrnos do § 1 0 do art. 22 do Regimento Interno, destinar a 1a Parte da
reunião a homenagem ao Dia Internacional da Mulher.

- A ata desta parte da reunião será pubticada em outra edicão.
Reabertura dos Trabalhos Ordinários

• Sr. Presidente - Estão reabertos os trabalhos ordinários.
2a Parte (Ordem do Dia)

1a Fase
Abertura de lnscricoes

• Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidéncia
passa a 2a Parte da reunião, corn a 1a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo as cornunicaçöes da Presidência e de Deputados e a
apreciaçào de pareceres e requerimentos. Estão abertas as inscriçoes para o
Grande Expediente da próxirna reunião.

Questho de Ordern
o Deputado Joào Leite - Sr. Presidente, como o senhor pode ver, não ha

"quorum" para a continuaçao dos trabaihos. Solicito que a Presidéncia
encerre, de piano, a reuniâo, corn essa bonita homenagem da Assembléia
Legislativa ao Dia Internacional da Muiher, tao bern comemorado por esta
Casa.

Encerrarnento
o Sr. Presidente - A Presidéncia verifica, de piano, a inexisténcia de

"quorum" para o prosseguimento dos trabaihos e encerra a reunião,
convocando os Deputados para as reuniöes especials de arnanhã, dia 10, as
9 e as 20 horas, nos termos dos editais de convocacâo, bern como para a
reuniâo ordinária, tambérn de arnanhã, as 14 horas, corn a seguinte ordern do
dia: (- A ordem do dia anunciada e a pubilcada na edição anterior.) Levanta-
se a reunião.
ATA DA PARTE INTERROMPIDA DA 6a REUNIAO ORDINARIA, EM 3/3/99

Presidência dos Deputados Anderson Adauto e Diizon Melo
Surnário: Destinaçao da Interrupção - Palavras do Deputado Márcio Cunha -

Paiavras da Sra. Misabel Derzi - Esciarecimentos sobre os debates - Debates
- Palavras do Sr. Presidente.
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Destinaçao da lnterrupçao

o Sr. Presidente(Deputado Anderson Adauto) - Destina-se esta reuniäo a
receber a Procuradora-Geral do Estado, Sra. Misabel de Abreu Machado
Derzi, para prestar informaçöes sobre a atual situação financeira do Estado e
as medidas legais adotadas pelo Governo.

Paiavras do Deputado Márcio Cunha
o Deputado Márcio Cunha - Exmo. Sr. Presidente da Assembléia

Legislativa do Estado de Minas Gerais, Deputado Anderson Adauto; Sr.
Secretário; Sra. Misabel Derzi, Procuradora-Geral do Estado; Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, senhores da imprensa, senhores visitantes, gostaria de
falar, em meu nome e em nome dos Deputados Joäo Paulo e José Milton, co-
autores desse requerimento, que tinhamos e temos urn objetivo: obter
inforrnaçöes atualizadas a respeito da situacao financeira do Estado e, mais
do que isso, dentro da competéncia da nossa Procuradora-Geral do Estado,
obter inforrnacoes e ter a oportunidade de argüir, junto corn ela, as medidas
legais cabIveis que o Governo tern proposto junto aos tribunals competentes
para salvaguardar os interesses rnaiores do nosso Estado.

Gostaria, então, Sr. Presidente, ao justificar rapidarnente esse nosso
propOsito, que é meu e dos Deputados que comigo assinararn esse
documento, mas que hoje é de todos nós, Deputados que aprovamos esse
requerimento, de falar que o que desejamos é ter aqui a Procuradora-Geral
do Estado - que hoje nos visita, a nosso convite -, bern como as Secretários
da Fazenda, do Planejarnento, da Educacao e, provavelmente, da
Adrninistraçao, a atual e o anterior, exatamente para termos essas
informacöes e, mais do que isso, para debatermos a respeito da crise que a
Estado de Minas Gerais vive. Não gostaria de me alongar, rnas quero dizer
que neste rnornento Impar da histôria do Estado de Minas Gerais ternos muito
mais do que a desejo de sair dessa crise, dessa discussão. Queremos
discutir os reals interesses do Estado, discutir as questoes que, sem düvida
alguma, säo hoje de interesse nâo so do Estado, rnas de todos as Estados
que compãem a Federaçâo brasileira.

Entao, nesse sentido, Sra. Procuradora, gostarlarnos de agradecer a sua
disponibilidade, a sua gentileza, e dar a nosso voto de confiança na pessoa
de V. Sa., para, realmente, em name do povo mineiro, saivaguardar as
nossos direitos canstitucionais, IIquidos e certos. Que V. Sa. possa
representar as interesses legitimos do Estado de Minas Gerais. E gostaria de
apresentar algumas questöes, já apraveitando a opartunidade. Em primeiro
lugar, vimos e ouvirnos, nos noticiários de hoje, que a Governador do Rio
Grande do Sul, OlIvio Dutra, recebe do Governo Federal exatamente aquilo
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que Minas Gerais, desde o inicio, tern reivindicado. Perguntaria a senhora se
"mutatis mutandis", de uma forma legal, também podemos exigir, na justica, a
que os jornais de hoje estào fatando. Queria ouvi-la, inclusive, quanto a
questào do pacto federativo. 0 Dr. Itarnar Franco tern declarado que, se fosse
por conta dele, nâo gostaria mais de continuar corn essas acöes. Eu gostaria
também, mas vemos a confianca que ele depositou em V. Sa., pois vai
continuar exatamente porque tern ouvido a Procuradora-Geral. Gostaria de
ouvi-la sobre isso. Gostaria de ouvi-la também sobre a criteria da
remodelagem da Lei Kandir e sobre a tat arsenal jurIdico que a senhora disse
que podemos ter, para realmente resistirmos na legalidade, porque isso é a
mais importante. Parabéns! Em name de todo a Legislativa agradecemos a
sua presenca.

Palavras da Sra. Misabel Derzi
A Sra. Misabel Derzi - Cumprirnento a Presidência desta Casa, todos as

Deputados presentes, a Deputado que me saudou e me questionou, e
expresso, nesta oportunidade, a meu orguiho em estar aqui, na Assembléia
Legislativa, a falar a urn dos Poderes, a urn deles, expressâo maxima da
autonomia do Estado de Minas Gerais.

Para iniciar a nossa fala, quero dizer - Os senhores já sabem, mas devo
relembrá-los - que, corno Procuradora-Geral do Estado de Minas Gerais,
defendo as interesses do Estado a luz da Constituiçào Federal e a luz da
Constituição do nosso Estado. Sou advogada do Estado de Minas Gerais e
tenho orgulho de se-b, urn dos Estados da Federaçâo brasileira. Nào defendo
outros interesses quaisquer. Por isso estou aqui a justificar a minha posicão.

Näo tenho nenhum apego ao cargo que estou exercenda. Não venho do
meio politico, mas do meio técnico e universitário. No dia em que qualquer
governante estadual tornar alguma atitude que contrarie as interesses
maiores deste Estado, deixo a meu cargo. Nào tenho campromisso corn
qualquer partido, nâo sou fihiada a nenhum partida nem quero se-b. Ate a
momenta, estou defendendo as interesses do Estado de Minas Gerais e lhes
digo e repito: ate agora, nenhuma atitude tomada pelo Governo de Minas
pareceu-me contrariar esses interesses maiores. E por issa que estou
defendendo a posição do Estado de Minas Gerais.

Por trás da questão da divida do Estado e da sua dificil situaçao de
insolvência, existem interesses fundamentais do Estado e desta Casa, quais
sejam interesses relativas ao Estado democrático de direito, sobretudo
relativos a Federaçao, ao Conselha Federativo e a autonomia do Estado
brasileiro. E isso que está em discussáo, finalmente.

Os senhores sabern que fizernos urna opçâo pela forma federal de Estado
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e, nela, a poder do Brasil, a poder do Estado brasileiro é descentralizado, está
dividido relativamente entre Os entes politicos que campöem a Federaçao
brasileira, especialmente as chamados Estados membros. A Constituição fez
urna opçäo por essa forma de Estado, por razöes histOricas, por razöes de
canveniência e por razöes, especialmente, de desconcentração politica e de
estado democrático.

Hoje, a forma federal de Estado é vista como a melhor, uma vez que nâo so
distribui mas convive corn a distribuiçao do poder entre trés funçoes, Poder
Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário, trés funcöes que inibern os
regimes tatalitários. No federalismo, que convive cam essa distribuição
clássica de poder, que também é inerente aos Estados unitários, a poder se
distribui no território nacional.

Isso é a fundamental. E uma outra forma adicional de distribuiçao do poder.
Sern essa forma adicional de distribuiçao do poder, temos, evidenternente,
concentraçäo e destruiçào da autonamia dos Estados federados. Sem essa
outra forma de distribuiçäo dos poderes, não ha que existir a Assembléia
Legislativa; näo ha que existir a Tribunal de Contas do Estado. Sabemos que
a forma federal de Estado é rnuito rnais cara que a forma unitária, porque ha
duplicaçaa ou triplicaçao de funçoes no Estado unitário, e a Uniãa, par meio
do seu Poder Legistativa, faz a lei para todos: as leis que valerão para as
territOrios e para as cidades. E os Srs. Governadores e as demais agentes do
Governo Federal executam apenas as leis federais. 0 Estado federal não.
Temos a distribuiçâo desse poder dentro do território brasileiro. Ele é co-
dividido cam as entes estatais. Isso é fundamental. Vale a pena pagar a
preço, porque estamos falando de democracia e desconcentraçao de poder.

Pois bern, quanda falamos de divida financeira dos Estados e quando
falamos de contratos que a Estado de Minas Gerais assinou corn a Uniàa,
estão em jogo essas questoes. Exatarnente essas questöes, de modo que
naa acredito que quabquer Deputado, quer seja de Situacao, quer seja de
Opasiçäo - nãa imparta a partido politico de origem, e nãa importa a programa
de seu própria partida - jarnais negligenciara esses principias fundamentais. E
essa a minha esperanca. E essa a minha confiança. 0 Governador tern de
ser nâo urn chefe de territOrio, mas tern de ser urn Governador de Estado.
Não ha que justificar a presença da Assembbéia Legishativa se não somos
Estado, e se é mais barato sermos urn territOrio.

Então, são essas as questoes fundamentais que estãa par detrás desse
contrato, quais as pressupastos dos contratas de financiarnento, assuncão de
divida, assinados pela Estado de Minas Gerais e pela Uniãa. E precisa
expbicar esses pressupostos e a contexto em que esses cantratos foram



U
308

firmados.
Em primeiro lugar, a situaçâo financeira do Estado de Minas Gerais é dificil,

e essa dificuldade é anterior: vem de antes da assinatura do contrato, perdura
ao longo do contrato, subsiste e se agrava corn o advento do contrato. E
preciso lembrar que, antes do contrato assinado, o principal, esse pelo qual a
União assumiu parte da dIvida fundada do Estado de Minas - assumiu
R$11.000.000,00, divida mobiliária do Estado, que é parte de uma dIvida
fundada major de R$18.000.000,00 -, é preciso ver que antes da assinatura
do contrato, fevereiro de 1998, as partes assinaram o chamado "Protocolo de
Acordo de 1996", 17 meses antes.

De acordo corn esse protocolo, as partes comprometeram-se a cumprir
determinadas metas de ajuste fiscal e reestruturação. Essas metas eram, na
verdade - e continuam sendo -, inatingIveis. Jarnais foram cumpridas pelo
Estado, e Ihes digo mais: não poderiam ter sido. Não importa quais fossern os
protagonistas da histOria, quem estivesse governando o Estado de Minas
Gerais.

Que metas são essas? Primeiro, ha urn prograrna de reajuste de reestrutura
fiscal que estabelece uma relação entre a dIvida financeira e a receita lIquida
real. Ha urn charnado resultado primário, relação entre as despesas,
genericamente falando, e a sua receita liquida. A exigéncia do cumprirnento
da Lei Camata, as normas de permissão, privatização e concessão de
serviços pUblicos, reforma administrativa patrimonial, etc., são as tais metas a
serem cumpridas e que vão integrar o contrato.

Vejam os senhores: o contrato que virá 17 meses depois vai impor, pelo
não-cumprimento dessas metas, as mesmas sançöes deterrninadas para o
não-pagamento da divida, para o descumprimento financeiro do contrato.
Elas são idênticas. Aparentemente, algum Estado pode estar cumprindo a
obrigação de pagar juros e serviços da dIvida em relação a União, mas,
certamente, poderá estar descumprindo as metas, dificilimas de serem
alcancadas.

Para dar urn exemplo, para 1998, havia urn deficit projetado - a relação
entre as receitas e as despesas -, que deveria ter sido cumprido, de 10%.
Esse deficit foi descurnprido porque atingiu 32,4%.

Outra meta estabelecida pela União foi o crescirnento da receita tributária.
Ou seja, a arrecadaçao do Estado de Minas Gerais deveria ter crescido
12,8%. Mas, ao final do ano passado, ao invés de crescer, ela decresceu e
ficou negativa em 2,7%. E rnais: a necessidade de se reduzir a divida
financeira total do Estado. Teria de ter passado essa red uçâo da divida para o
indice de 2,2%, ele aumentou para 2,6%. Então, nenhuma das metas foi
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cumprida.

Mas o que lhes quero dizer e que elas não poderiam ter sido cumpridas,
corno sabiarn a União e o Estado de Minas Gerais. Vejam os senhores que ha
constantes rnanifestaçoes de autoridades federais a esse respeito. A
Procuradoria da Fazenda Nacional, o Banco Central, por meio do Sr. Gustavo
Franco, depois, do Sr. Francisco Lopes, e o Tesouro da Fazenda Nacional
disserarn que o Estado de Minas Gerais não teria condiçoes de arcar corn os
cornprornissos do contrato de refinanciamento. Finalrnente, o Senado Federal
desconfiou da capacidade fmnanceira do Estado de Minas Gerais para cumprir
• contrato e, ao aprovar em resoluçao que se fizesse 0 contrato, condicionou-
• ao curnprimento da Lei Camata - que não foi cumprida - e ao curnprirnento
do art. 167, III, da Constituição Federal, que exige lei cornplementar, por
maioria absoluta da Assembléia Legislativa, para a aprovação das receitas de
capital necessárias para fazer frente ao contrato - e esse requisito também
não foi cumprido.

Os senhores podem me perguntar como se conseguiu cumprir alguma
coisa no ano de 1998. As dificuldades, finalmente, para o cumprimento desse
contrato eram tao grandes que, quando ele veio e foi firmado, 17 rneses
depois desse protocolo inicial, em 1998, previu-se para o ano de 1998 uma
redução do comprometimento da receita estadual pela metade. A partir de
1999, o comprometimento da receita prOpria do Estado passa a ser de 12%,
mas, nos nove prirneiros meses de 1998, esse comprometimento foi reduzido
praticarnente a metade, para que o Estado pudesse arcar corn seus
cornpromissos. E vejam os senhores: quando, no mês de novembro, essa
reducão cessou, veio imediatamente uma medida provisória beneficiando
todos os Estados da Federação e postergando essa parcela de novembro
para novembro de 1999, por absoluta impossibilidade de cumprimento do
contrato, quer por parte do Estado de Minas Gerais, quer por parte de outros
Estados da Federacão brasileira.

O que lhes pergunto, senhores, é: o que significa isso? 0 que significa urn
contrato firmado quando urna das partes, o credor, sabe que o devedor não
tern condiçöes de pagar? Quando é urn devedor endividado, que precisa de
recursos, que não tern condiçaes de pagar, que quer enganar o credor, ate
entendemos o fenômerio. Ele tern interesse nisso. Mas não entendemos
quando o próprio credor tern consciência absoluta de que fixou metas
inatingiveis, de que o seu devedor não vai poder curnprir o contrato e firma
corn esse mesmo devedor urn contrato por meio do qual lhe são impostas
sancoes gravIssimas. Basta dizer que, pelas cláusulas 17a e 18a o Estado de
Minas Gerais transfere a União o comprornetirnento da sua receita, os seus
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recursos, quer aqueles que Ihe são transferidos por meio do fundo de
participação e da própria Lei Kandir, quer aqueles próprios da receita do
ICMS e do IPVA, automaticamente transferidos para a União sob condição
suspensiva, basta que haja impossibilidade de pagamento. Esses recursos já
são no contrato transferidos e de propriedade da União.

O que significa isso? Como urn credor faz urn contrato corn o seu devedor
sabendo que ele não tern condiçoes de pagar e, assirn mesrno, sujeita-o?
Esse contrato, na verdade, e urn contrato de sujeição corn quebra
fundamental do federalismo brasileiro, exatamente por essas circunstãncias
que acabei de lhes narrar.

E claro que, em 1999, a situação se agrava. Os senhores virarn que o
comprometimento da receita passa automaticamente a 12,5%. Existe urn
porém. Não se trata da receita arrecadada no mês. Como se faz o cálculo?
Verifica-se a receita no ano anterior, e dal se tiram os 12,5%, urn valor fixo, e
se deduz das receitas arrecadadas. Na prática, esse percentual, como a
receita e decrescente - ela está decrescendo -, pode equivaler, corno de fato
equivaleu, a 17%, 18% da receita disponIvel nos cofres estaduais. 0 valor é
muito superior a esses 12,5%, porque se faz urn valor retroativo, corn urna
media anual do ano anterior. Não tern nada a ver corn o que foi realmente
arrecadado.

Coloquem isso nurn quadro recessivo de redução da arrecadacão em razão
dos juros elevadIssimos; coloquern isso nurn quadro em que o Governo
anterior tinha antecipado a arrecadacão do ICMS para fazer frente
parcialmente ao 13 1 salário; cotoquem isso num quadro em que dividendos da
CEMIG foram tambérn antecipados para os mesmos fins. Os senhores verão
que a situacão e muito dificil e de elevadissima insolvência.

As contas que apresentarnos sernpre em juIzo vêm auditadas pelo Tribunal
de Contas do Estado. Elas estão sendo apresentadas ao Supremo Tribunal
Federal, ja revistas pelo Tribunal competente. Isso para que não se suponha
que haja algum exagero em benefIcio prOprio por parte daqueles que ocupam
momentaneamente o Governo do Estado. Os senhores sabem também que 0
Tribunal de Contas do Estado ja vinha alertando o Governo muito antes
desses eventos aqui narrados, sobre as dificuldades de se enfrentar e honrar
esse tipo de cornprornisso corn a União.

Quero realcar para os senhores a responsabilidade da União em relação a
essas rnetas e a situacão ruinosa do Estado de Minas Gerais nessas
circunstãncias. Os senhores virarn que se colocararn rnetas inatingIveis.

Os senhores ouviram que eu disse que elas seriarn inatingIveis, não
importando quem estivesse no Governo. Agora, tenho de explicar por que
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disse isso: porque a receita tern de crescer. A arrecadação tributária não teria
de crescer 12,8% ou 12,9%, e, ao contrário, ela decresceu, ficando negativa
2,7%?

Na verdade, a Onica responsável pela macroeconomia, pela recessão
econôrnica e os juros altos é a União, que manipula os dados conjunturais. Se
a econornia está em recessâo, a arrecadação decresce. E mais, a União
providenciou a Lei Kandir, que reduziu a arrecadação do Estado de Minas
Gerais, sem as compensaçöes necessárias. Antes do contrato firrnado corn a
União, 0 Estado podia arrolar essa divida imobiliária e gastava pouco mais de
R$25.000.000,00 ao ano corn a própria dIvida imobiliária. Após o contrato
corn a União, Os Estados estão proibdos de contrair empréstirnos. E o Estado
de Minas Gerais assumiu uma divida contratual corn a União de mais de
R$1.000.000.000,00, perdendo, corn a Lei Kandir, R$1.000.000.000,00,
porque ela trouxe a iseng5o das exportaçöes dos produtos primários e semi-
elaborados. 0 Estado de Minas Gerais e o maior exportador dos produtos
primários e semi-elaborados.

Alérn disso, a União reduziu a arrecadação do Estado por rneio de urn
Fundo de Estabilização Fiscal. As metas de cumprimento da reducao de
gastos faltaram as leis. A União ornitiu-se e não fez, a tempo, a reforma
administrativa e previdenciãria. Essas reforrnas, lembrem-se os senhores,
chegaram tardiamente. Uma delas sO veio em dezembro de 1998. Uma
reforma importantIssima, a tributária, que trataria de dar aos Estados os
recursos necessários para enfrentar a crise, não veio ate hoje. Esses atos e
omissöes são de responsabilidade exciusiva da União, que é o credor nesse
contrato, que, portanto, manipula as próprias metas, provocando os eventos
que impossibilitam ao devedor o cumprimento das suas obrigaçoes. Depois, a
União descumpre as suas obrigaçoes, sanciona o devedor e apropria-se de
suas receitas arrecadadas, ou seja, do ICMS, do IPVA e de taxas prOprias do
Estado.

Pergunto-Ihes, senhores, que contrato é esse que coloca o Estado em
situação dessa natureza, ou seja, urn contrato que vigorará por 30 anos e
mais 10 anos de resIduo, ou seja, por 40 anos, em urna situação como essa,
corn transferências dos recursos prOprios do Estado e a autorização, sem
nenhuma notificação? Ela mesma, unilaterairnente, apura o seu crédito e 0
atualiza coma quer, lança-o contra o Estado, que sequer é notificado, nern
mesmo adrninistrativamente é consultado, sem o direito de defesa, e
apropria-se dos seus recursos, bloqueando todas as contas do Estado de
Minas Gerais, em qualquer parte do territOrio nacional. Isso não seria colocar
em questão a autonomia do Estado federado? Entendernos que a Estado de
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Minas Gerais negociou esse contrato em estado de necessidade. As financas
daquela época eram dthceis.

A União e responsável pelo caminho adotado. Do ponto de vista da poiltica
macroeconômica, fazia subir a divida do Estado de Minas Gerais
vertiginosamente. Essa era a situacão antes do contrato. Os senhores vâo-se
perguritar: por que a Uniáo é tao boazinha e resolveu renegociar? Por quê?
Isso aconteceu porque os Estados se viram em urna situação ruinosa. Essa é
a verdade. Vejam os senhores: em 1994, a divida fundada do Estado de
Minas Gerais era de R$9.000.000.000,00. Em 1998, ela passou a ser de
R$18.000-000.000,00. Pergunto-Ihes: houve uma p01 itica de endividamento
sistemático do Estado? Não, nâo houve. Apenas corn os juros altos de
mercado, a dIvida imobiliária cresceu assustadoramente, em progressão
geometrica. Ha vantagem no contrato. For isso, todos as Estados da
Federação brasileira foram por esse caminho. Eles estäo na seguinte
situação: se ficam parados e não renegociam, a dIvida cresce; mas, se
negociam, estão em estado de sujeiçäo permanente. Isso não pode continuar.
A Constituicão tern que proteger o federalismo brasileiro. E nossos Tribunais
tern que ser chamados para falar sobre esse terna de tao grande relevãncia.
0 Governador do Estado nos diz: "Mas, Procuradora, como a senhora insiste
nisso, vamos desistir!". Entretanto estou defendendo o Estado de Minas
Gerais. Acredito no Direito, na Constituicão e no Supremo Tribunal Federal. E
claro que ha divergências entre os Srs. Juizes, pois ha os mais
centralizadores e as mais federalistas, que defendem, corn major impacto, a
autanamia do Estado membro. A nossa Corte é diversificada, e, por isso, é
urn órgão colegiado. Mas acredito em nossas instituicöes, e não podemos
desistir delas. Se nãa acreditasse, não estaria aqui, falarido para os senhares.
Não podemos desistir. Ternos que ir ate o final. Se houver um momento de
sombra neste Pals, as senhores, que estão a luz de urn Estado, a frente de
um Estado, a frente da expressão do elevadissimo Poder Legislativo do
Estado de Minas Gerais, tern que mudar as norrnas. Os senhores não podem
se conformar corn essa subserviência. 0 Direito do Estado de Minas Gerais
não pode depender da vassalagem nem de nenhum pedido pessoal de quem
quer que seja. (- Palmas.) A autonomia do Estado de Minas Gerais está
acima do beija-mão palaciano. Isso é inadmissIvel. 0 Estado de Minas Gerais
não pode viver de favores. Por isso eu Ihes afianco que qualquer vantagem
concedida ao Rio Grande do Sul será automaticamente estendida ao Estado
de Minas Gerais, quer porque estã dito na Constituição, quer porque estã no
próprio contrato. 0 contrato reza que qualquer suspensão de pagamento ou
adiamento de prazo concedido ao Estado depende de lei federal, porque

313
prevê a generalidade da medida. E claro que essas questOes não tém preço.
Quanto custa para os senhores a autanamia do Estado de Minas Gerais?
Qual é a preco? Não tern preco? Isso é direito, é norma da Constituicão. Essa
posição é inegociável. Penso assim, senhores, e, por isso, sou Procuradora-
Geral de urn Estado. Estou defendendo a Estado de Minas Gerais. Ele deve
ter essa posição, assim como todos as Estados da Federacão brasileira. E
digo mais aos senhores: não ha que se ter vergonha nesta Assembtéia
Legislativa de pedir renegociação.

Estão dizendo que estamos transferindo a brasileiros de outros Estados as
nossos problemas. E uma visão absolutamente equivocada daquilo que seja
Estado Federal. 0 Estado Federal repousa na igualdade jurIdica das partes. A
União, juridicamente, é igual ao Estado de Minas Gerais. Não é superior, é
exatarnente igual. Repousa a Estado Federal nos deveres recIpracos de
lealdade e solidariedade entre todos as Estados. For acaso a Estado de
Minas Gerais pratestou contra a renegociacão da dlvida do Estado de São
Paula? Vejam as senhores. Não estou me referinda a questão do BANESPA,
que todos as senhares canhecem. Havia urna grande divida do Estada de
São Paulo transferida ao Banco, que, finalmente, fai federalizado. Mas a
divida foi transferida para todos as brasileiros. Não estou me referindo a esse
fenômeno, canhecido de todos as senhores. Estou me referindo ao contrato
em si. A divida renegaciada de São Paula corn a União é de
R$50.000.000.000,00, e a de Minas Gerais é de R$11.000.000.000,00.
Existem dividas estaduais maiores ou rnenares do que a de Minas. Nesse
contexto, carno se faz a suncão de dividas? A União assume a divida
estadual e emite tItulos do Tesouro Nacional, para as quais se cobram juras
de mercado, que são etevadIssimos. Como se trata de um benefIcia, a União
cobra juros rnenores dos Estadas. Os juras cobrados de Minas Gerais são de
7,5%, mas as cobrados do Estado de São Paula são de 6%. Não estau me
referindo a isso. Estou dizendo que a diferenca entre as juras pagos pelo
Estado e os juros de mercado - hoje, na faixa de quase 40% -, equivalente a
30%, é bancada pelos brasileiras. Então, 30% de R$1 1.000.000.000,00, que é
a dIvida rnineira, são bancados par todos as brasileiros, mas 30% ao ano de
R$50.000.000.000,00, que e a divida pautista, tambérn são bancados par

Ct todos as brasileiros. Quanto é 30% de R$50.000.000000,00? E muito mais
do que a dIvida rnineira. Estou dizendo aos senhores que, no federalisrno,
não se pode argurnentar dessa forma. 0 que vigora no federalismo é a
solidariedade. Os senhores virarn algum gavernante mineira se insurgir contra
isso? Nunca. No entanto, agora que urn Estado importante da Federação está
em dificuldades financeiras, porque não cumpre metas, e nãa cumpre metas
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e não consegue pagar por ação do próprio credor, alguém se insurge,
dizendo que estamos transferindo as nossas dIvidas para os dernais Estados,
quando estamos também corn dIvidas elevadIssirnas dos demais, transferidas
para nOs, brasileiros que moramos em Minas Gerais. Isso não é federalismo.
Federalismo e solidariedade. Hoje, todos Os constitucionalistas estão acordes
nesse sentido. 0 federalismo não se assenta na coacão, mas na
compreensão, na tolerância e na lealdade. Muito obrigada.

Esciarecimentos sobre os Debates
o Sr. Presidente - A Presidência vai conceder a paiavra aos Deputados que

desejarem formular perguntas e também a Dra. Misabel Derzi. Para tanto,
solicita aos nobres pariamentares que se inscrevam junto a Mesa e, ao fazer
uso do microfone, sejam objetivos e sucintos, dispensada a formalidade das
saudacães pessoais. Aos Deputados, assim como a Dra. Misabel Derzi, será
concedido o tempo de 3 minutos para cada intervencão.

Debates
o Deputado João Batista de Oliveira - Sra. Procuradora, Dra. Mizabel Derzi,

gostaria de, em prirneiro lugar, lembrar que nas eleicoes de 1990 o ex-
Governador Orestes Quércia premiou o Brasil corn a seguinte frase: "quebrei
o BANESPA, mas elegi o Fleury". E o BANESPA são R$15.000.000.000,00,
que foram divididos. Alias, o Governo Federal teve que comprar ate urn
aeroporto do Governo de São Paulo para pagar essa divida. E Minas Gerais
significa muito menos do que a quebra do BANESPA.

Portanto, quero dizer que concordo corn sua explanacao de que toda a
sociedade brasileira ja paga pelas dIvidas. Mas gostaria, juntamente corn V.
Sa., que e jurista, pessoa que trabaiha diretamente corn as leis, de levantar
urna questão que auida náo foi dita em relacão a esse problema: o Governo
Federal criou o PROER, que gastou R$42.000.000.000,00 para salvar os
Bancos, corn o simples argurnento de que a clientela dos Bancos não poderia
sair prejudicada. E hoje, por muito menos, o Governo Federal hurnilha os
Estados brasileiros e humilha a população desses Estados, esquecendo-se
de que esses Estados tambérn tern seus usuários. Portanto, a clientela do
Estado é a sua população. E a clientela do Estado que necessita de pronto-
socorro, hospitais, escolas e assistência social.

Então, por analogia, não seria possIvel discutir juridicamente essa questão,
usando o mesmo argumento que foi utilizado para a criacão do PROER, de
que, para não prejudicar a população, o Governo colocou
R$42.000.000.000,00 para salvar Bancos, cuja rnaioria já foi revendida, já
mudou de dono duas ou trés vezes, por quantias muito superiores? Houve urn
Banco que foi vendido 1 ano depois corn urn ágio de 500%. Por analogia, a
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clientela do Estado, que é a sua população, não poderia ser defendida?

A Sra. Misabel Derzi - Claro que sim, Deputado, as questöes tern relação
iOgica. 0 probiema é que essas medidas no ãmbito federal, todas elas, corno
o PROER, a renegociação de dividas rnunicipais - porque os municipios
tarnbém precisam de amparo - e outras rnedidas tomadas pelo Governo
Federal para segurar o capital especulativo dentro do nosso Pals,
demonstram que é irnportantlssimo que o Governo Federal tenha tolerância,
neste momento difIcil, corn a situacão financeira dificil do nosso Estado, que é
passageira. Não ha desculpa para essa intolerância, a não ser politica, e não
ha desculpa do ponto de vista jurIdico. E claro que está impilcito no nosso
contrato uma cláusula de irresponsabilidade do Estado. Por qué? Porque o
credor manipula as condiçoes do contrato e cria condiçoes de irnpossibiiidade
de pagamento do prOprio contrato. 0 exemplo lernbrado pelo Deputado so
demonstra que a Uniäo tern capacidade para tolerar esse tipo de atraso
quando ha, do ponto de vista do Estado, justificação. Ou seja, não estamos
querendo deixar de pagar a União para investir, para realizar obras, nós nao
podemos pagar a União por questão de sobrevivéncia, para atendermos ao
funcionamento dos nossos servicos pUblicos essencialIssirnos.

Não pode a União, corno está, argüindo nos processos, alegar prejuIzo
gravissimo, porque se por urn rnês o Estado de Minas Gerais deixasse de
pagar, haveria essa diferença de juros, na verdade, R$60.000.000,00,
quando, ao mesmo tempo, ela tern acães de bilhöes para outros fins. Existe
sirn, al reconheço, o interesse em manter sob o guante da União os Estados.
E urna forma de concentraçao de poder perigosa, corno nunca antes vista.
Cabe a esta Casa, mais do que a qualquer outra, tornar providéncias, do
ponto de vista politico, para que isso seja corrigido e para que jarnais se
repita. Do ponto de vista politico, porque do ponto de vista juridico estamos
tomando as rnedidas necessárias.

o Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Sra. Procuradora, gostaria de
dizer que estamos gritando aqui nesta Assembiéia ha trés anos esses
mesmos dados, esses rnesmos nümeros que V. Sa. nos trouxe hoje. Temos
consciéncia. No inicio de fevereiro, estivemos no Banco Mundial e no Banco
Interarnericano, onde nos perguntaram o que esta acontecendo corn Minas
Gerais e corn o Brash. Disse corn todas as letras, sem ser impatriota, pelo
contrário, acho que estava sendo bastante patriota, que urn senhor charnado
Fernando Henrique Cardoso quebrou o Pals, quebrou os Estados, quebrou os
municipios e agora estava querendo jogar as contas ern cima dos Estados e
dos rnunicipios. Em resumo, foi isso que aconteceu. Minas Gerais tinha tudo
para caminhar, para desenvoiver, para crescer corn as acöes benéficas que
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foram feitas neste Estado. 0 grave problema de Minas Gerais fol ünica e
exclusivamente causado pelo Governo Federal. 0 Governador Eduardo
Azeredo estava na seguinte situacão: ou deixo a divida crescer a juros de
23% ao ano, que era a taxa SELIC, ou paro o crescimento dessa dIvida. Tudo
O que V. Sa. colocou é verdade, quer dizer, e o Governo Federal querendo
ser eriganado. Ele tinha plena consciência de tudo, mesmo porque era
responsável por tudo. Sabia que a arrecadação cresceria, que tinha que
manter os juros altos. Para que tinha que manter os juros altos? Para manter
essa farsa de estabilizacão fundameritada no câmbio e nos juros, mas
sabendo que em mais 6 ou 7 meses o Brasil não suportaria. 0 resultado está
al: R$400.000.000.000,00 de divida interna, R$160.000.000.000,00 ou
R$170.000.000.000,00 de divida externa, os Estados quebrados, os
municipios quebrados. 0 que é pior, já denunciamos várias vezes, é que ele
diz que os Estados tern que gastar somente 60%, mas não dá os
mecanismos para os Estados se ajustarem a isso. Não fez nem a reforma
administrativa nem a previdenciária. Fez uma arrumaçäo previdenciária que
não chegou a ser reforma. Ele se protege porque sabe que nurn perlodo de
estabilizacão os Estados, municipios e a União teriam dificuldades de caixa,
porque não tern mais a especulação, não tern mais a ciranda financeira. Ele,
que deu fé, se protege e deixa os Estados e municipios corn menos dinheiro
ainda. Tudo isso que V. Sa. colocou está dentro desse raciocInio, dentro
dessa lOgica. 0 Unico responsável chama-se Fernando Henrique Cardoso.
Acho ate que a equipe econômica nào é das piores, mas ele não deixa que
façam o que tern que ser feito. Colocou na cabeca que tern que ser imperador
deste Pals. Foi reeleito para isso. Minha pergunta val em direcão do seguinte
raciocInio:

Nào estou entendendo por que os outros Governadores, inclusive Os do PT
e do PDT, todos os sete aceitaram Os favores do Governo Federal, flzeram
seus acertinhos, sem tratar a causa de fundo, que é o novo pacto federativo.
Estamos perplexos em ver a estratégia do Governo Federal, que isola o
próprio Governador Itamar Franco, negociando corn os seus ex-aliados, que
aceitaram o acordo. Agora ficarnos nOs aqui. Acho que Minas Gerais tern que
dar o grito, sim. Não podemos mais aceitar esse imperialismo no Pals. A
sociedade brasileira tern que dar o grito.

Concluindo, Sr. Presidente, quero dizer que o Estado de São Paulo nunca
participou de debates e discussöes para redistribuicão do orçamento, porque
tudo era para esse Estado, inclusive o próprio aeroporto, que já era da União.
Muito obrigado.

A Sra. Misabel Derzi - Deputado Miguel Martini, corno não sou polItica, you
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fazer abstração dos protagonistas da histôria. Varnos transmudar em jurIdico
aquilo que o Deputado acabou de falar. Esse contrato firmado corn a União e
urn contrato em que as partes tern deveres reciprocos, a luz da Constituição.
São os deveres de solidariedade e de ajuda. Desse modo, na minha opinião,
essa forma de contratar e executar não é admissIvel pela Constituição.

No entanto, se estivéssemos no campo do direito privado, que é muito mais
rigido e rigoroso, onde impera o "pacta sunt servanda", o que vocé contratou
está contratado. Esse pacto é excludente da responsabilidade do devedor
que não pode pagar. E o que chamamos de forca rnaior ou teoria da
imprevisão. Acontece urn fato qualquer, estranho ao credor ou ao devedor,
corno urna calarnidade püblica, urna inflação galopante, urn ato de Governo
que muda o cãmbio, o dôlar sobe no mercado, esse fato estranho
irnpossibilita o pagamento e é chamado de força rnaior, ou esse fato estranho
torna o cumprirnento da obrigação excessivarnente oneroso para o devedor; é
a teoria da irnprevisão. 0 devedor vai ter o direito de rever as cláusulas do
contrato em juizo.

Estamos corn urn contrato especial, corn duas caracterIsticas fundamentais:
prirneiro, trata-se de urn contrato entre a União e o Estado, no pacto
federativo em que a prôpria União tern dever de solidariedade e deve garantir
a sobrevivência do Estado. Segundo, o próprio credor é que provoca o evento
danoso que irnpossibilita o cumprimento do contrato. Então, ate no campo do
direito privado esse devedor - se fosse urn cornerciante qualquer, urn
consumidor ou cidadão comurn - se salvaria. Imaginem isso no campo dos
contratos, no pacto federativo, corn essas caracterIsticas que estou
norneando.

Portanto, parece-me que a posição do Estado de Minas Gerais está
carregada de direito.

0 Deputado João Paulo - Sra. Procuradora-Geral do Estado, gostaria de
cumprimentá-la pela exposicão que faz a respeito, pelo que entendi, da
necessidade de revisão da relação do Estado de Minas corn a União - isso
para evitar a expressao "pacto federativo", que ja não considero adequada.
lnforrno a V. Exa. que sou urn dos signatários do requerimento a que V. Exa.
atende nesta data, vindo a esta Casa. Assinei o requerimento na expectativa
de coletar - e tenho certeza de que you poder fazer isso - informacães a
respeito desse irnpacto de caráter politico-financeiro e econômico entre o
Governo de Minas Gerais e o Governo Federal, porque sinto que estamos no
rneio desse tiroteio e desse fogo cruzado, sem saber o que fazer ou se
podemos fazer alguma coisa.

Estamos vendo o Estado de Minas Gerais ser acoitado cada dia mais.
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Abrimos Os jornais e se nos deparam as informaçöes de que o Governo
Federal bloqueou "x" do Governo Estadual, numa atitude que pessoalmente
recrimino profundamente. Entendo que, acima de tudo, o Estado de Minas
Gerais, no primeiro turno, ainda confiou em S. Exa. o Presidente da Repblica
e deu a ele na reeleicäo, aqui em Minas Gerais, 56% dos votos válidos. lsso
importa dizer que ele deveria refletir na confiança que recebeu de nosso
Estado. E atinge o Governador do Estado, a quern acusa de estar
deflagrando a campanha precipitada para a Presidência da RepUblica.
Deveria, antes disso, entender e perceber que, em Minas Gerais, encontra-se
um povo ordeiro, que confiou nele e o reelegeu corn 56% dos votos válidos,
contra cerca de 20% dos votos dados ao outro candidato, do PT, Luis macjo
Lula da Silva. Por isso, näo deveria açoitar a população de Minas, como tern
feito, apenas para atingir o Governador, de resto, proceder como se fosse
ilicita a pretensão de ele chegar a Presidência da RepUblica. 0 Governador
Itamar Franco não disse isso. Mas S. Exa. reüne todos os valores
necessários para voltar a Presidência da Reptiblica. E indubitbvel.

Gostaria de fazer algumas consideracães, mas queria perguntar a V. Exa.
fundamentalmente o seguinte: no âmbito da competéncia, da atuação de V.
Exa., o que equivale a dizer também do Poder Judiciário, V. Exa. identifica
alguma solucào para esse problerna? Esse contrato, assinado pelo ex-
Governador, está sendo questionado na justica? Esse contrato carrega
cláusulas leoninas, que não podern prevalecer, e sabemos que a estrutura da
nossa parede judiciária ernpurra essas questöes para debates intermináveis.
Ate o final deste Governo, no ârnbito da atuação de V. Exa. e do Poder
Judiciário, teriamos alguma soluçâo para esse impasse ou seria outro o forum
mais adequado, como, por exemplo, aproveitar essa reforma tributária, que
nâo foi feita, embora o projeto trarnite por 1 6, apesar de não ter recebido
prioridade. Na realidade, encontramo-nos reféns do Governo Federal, num
caixa Unico, por duas razOes: primeiro, por causa da reforrna tributária, que
nao passou e náo vai passar, porque o Governo Federal não tern interesse, e,
segundo, devido a esse contrato assinado. E observo o seguinte: nOs não
temos Deputados nacionais. Temos Deputados Estaduais. A força desses
Deputados Federals e Estaduais näo é bastante para que possamos rever
esse processo, essa relação tributária. Caso esperernos do Governo Federal,
ele vai adotar a CPMF de 0,38%, que já foi aprovada, o imposto verde, e por
al vai. Ele náo vai abrir mao de tributo porque é urn trunfo, urn cabresto que
tern para dominar os Estados. Muito obrigado.

A Sra. Misabel Derzi - Deputado, o Estado de Minas Gerais não está
pleiteando em juizo a nulidade do contrato como urn todo. Como dissemos,
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existe algo no contrato que é born, por exemplo: a divida nâo aumenta o seu
estoque. Anteriormente, as circunstâncias erarn todas rnanipuladas pela
prOpria Uniao. Se nôs estivéssemos em uma econornia estável, corn juros
civilizados, de 4%, 5%, é lOgico que pleiteariarnos a nulidade do contrato
porque não nos interessaria de rnodo algurn. Como, no entanto, o Governo
Federal desenvolve urna politica de juros elevadissimos, que acarretam a
progressâo geometrica da dIvida mobiliária de qualquer Estado, por enquanto,
corn o contrato, a dIvida fica corn urn estoque lirnitado. Mas o contrato tern
cláusulas de sujeicâo. Estamos pleiteando ao Juiz a nulidade de algurnas
dessas cláusulas e a revisäo daquelas excessivamente onerosas.

E essa a posicão do Estado de Minas Gerais, porque o que se pretende e o
melhor para Minas. Nesse contexto, fazer aurnentar progressivarnente a
dIvida rnobiliária nurna progressâo geométrica nao é born. Mas concordar
corn a sujeicáo, corn a sua admissâo, é péssimo. Então, o que estamos
tentando fazer é exatamente isso. E claro que vai depender da posicào do
Poder Judiciarlo. Estarnos confiados na nossa acäo, corn urna resposta
positiva, por rneio de urna lirninar do Poder Judiciário. Paralelamente, corno o
senhor disse, ha açöes polIticas - que nada tern que ver corn a rninha posicâo
pessoal - que se podem desenvolver, quer por rneio dos Deputados Federals,
quer por meio dos senhores, Deputados Estaduais.

H6 uma questâo que gostaria de sugerir, desde logo, nesta Assembléia,
quando estou vendo aqui hornens politicos cornpetentes. Desde logo gostaria
de saber dos senhores por que o Senado Federal não recebeu o Estado de
Minas Gerais. Não you me referir a protagonista nenhurn, em histOria
nenhuma. So defendo o Estado de Minas Gerais. Quero firrnar essa posicâo.
Quero saber corno aquela Casa, que representa Os Estados, não chamou
Minas Gerais. Nâo precisava ter havido pedido nenhum, ele se deveria ter
interessado, de imediato, pela solucâo dos problernas de urn Estado que se
disse irnpossibilitado de honrar o contrato. Os senhores expliquem-me corno
isso pode ocorrer.

Como estamos nurn ano de reforma, de tudo sugerir, porque os senhores
não prornovem, ao lado da reforrna tributaria, o questioriamento do papel do
Senado Federal? Adotarnos o rnodelo do Senado norte-americano, rnas
nesse modelo se supOe autonornia, grande e radical, dos Estados. 0 que está
acontecendo no Brasil é impensável nos Estados Unidos da America do
Norte. La, os Estados legislarn muito rnais, as suas Assernbléias sao
fortIssimas. Entäo, ha que haver urna mudança nesse modelo de Senado. 0
que sugeriria aos senhores é refletir: esse Senado e born para nOs? Isso, no
campo politico, por qué? Na Alemanha, o modelo de Estado Federal rnais
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próximo do nosso, as Assemblélas Legislativas legislam pouco, e o
Congresso legisla muito. Em vez de Senado Federal, o que eles fizeram? Urn
Conselho Federal cornposto por executivos estaduais. Quando se elege o
Governador de Estado, automaticamente se escolhe o membro do Conselho
Federal, de modo que a lei federal, de interesse dos Estados, jarnais contraria
os interesses administrativos dos Estados. Entâo, o nosso Governador do
Estado, se estivesse na Alernanha, automaticamente seria membro do
Senado Federal alemâo e jamais aprovaria urna lei federal que contrariasse
os interesses administrativos de qualquer Estado da Federacão. Eles tern
poder de veto nas leis federals, participam diretarnente. Atenuararn Ia aquilo
que os senhores chamam de interesse de partido. 0 Senador, no Brasil, olba
O interesse do seu partido. La, não. 0 Senador não tern mandato. 0 mandato
dele dura segundo o mandato do Governador do Estado, e atenua-se a
flliacão partidária. Ele é alguém de urn partido, mas, ao mesmo tempo, o
Governador está premido pelas necessidades administrativas da sua gestão.
Então, ele não vai poder concordar corn leis que prejudiquem o Estado. Ha
urna atenuacão dos interesses partidários pelos interesses administrativos
estaduais.

Os senhores deveriam pensar numa rernodelação de tudo isso, já que é
assim. E, principalrnente, redobrar e insistir na competência desta Casa, que
tern perdido, cada vez rnais, espaco no campo politico brasileiro.

O Deputado Hely Tarqüinio - Quero cumprimentar a Dra. Misabel por sua
presenca, efetivada por meio do nosso requerimento, juntamente corn a
Bancada do PSDB e todos os Deputados.

Gostarlamos de nos reportar, rapidamente, a situacão econOmica rnundial,
a situacao rnacroeconôrnica em que o Brasil está inserido. Dificilmente,
rnesrno os paises da Cortina de Ferro - que não existem rnais - se colocariam
numa posicão contrária a essa situação macroeconômica que a tudo
influencia, principalmente através dessa aldela global, e que toma
conhecimento de tudo. Corn o Brasil não seria diferente.

Mesrno sendo o pals mais forte no MERCOSUL, o Brasil tarnbém já tern
dividas para renegociar. 0 Presidente da Repüblica, acredito, está
procurando o rnelhor carninho para todos nós, corno todos os Governadores
estão procurando uma solucão para o pagarnento de suas dividas. Mas
parece-nos que o lado partidário tern as suas influéncias, por rnais que
queiramos impedi-lo. A senhora, que é do Judiciário, sabe rnuito bern disso:
todos colocarnos os nossos coeficientes pessoais nos nossos julgarnentos e
nas nossas condutas.

Então, 6 por isso que enxergo que o Presidente tern que fazer urna opção,
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ainda que de bracos dados corn o FMI. Tarn bern questionamos isso. Será que
urn pals emergente tern independência para procurar uma politica autOnorna,
sern a menor influência externa? Acho difIcil, no rnornento.

Em face da necessidade de todos os Estados, recenternente foi feita urna
renegociacão que obedeceu a Lei no 9.496. Parece que Minas Gerais fez a
opcão de pagar 10% e renegociar o restante. E, quando se pagam 10%, os
juros são de 7%; quando se pagarn 20% antecipadamente, os juros caern
para 6%. E essa a diferenca corn São Paulo.

Bern, todos os outros Estados se alinharam na busca de urna solução
através do diálogo, pelo qual Minas sempre prirnou. Mas o diálogo ficou dificil
em Minas. Então, parece-nos que foram necessários atos rnais fortes por
parte do nosso Presidente Fernando Henrique Cardoso, bloqueando a divida.
Acredito que ele tarnbém tern dtvidas quanto a escola econômica - parece
que o rnundo está dividido em duas, trés escolas econôrnicas - que poderia
achar o caminho que trouxesse bern-estar, melhor soluçâo econôrnica para
todos os paIses.

Estamos nurna situacão difIcil. A qualidade de vida é muito mais irnportante
que qualquer outra coisa, mas parece-nos que quern está ditando a poiltica
rnundial é a economia. Baseado nisso, you chegar a rninha pergunta.

Chegou a hora do Judiciário, que foi provocado pelo Governador Itarnar
Franco. E, depois de provocado, o Tribunal de Justiça concedeu uma liminar
para desbloquear. Al, foi acionado o Supremo, que deu parecer para se
rnanter o bloqueio.

E nós, Deputados, que não sornos juristas, ficarnos sabendo que o
problema vai para a hermenéutica na decisão, porque de 16 vérn rnantendo o
bloqueio. E todos os dois, de lado a lado, argumentarn juridicarnente, corn
artigos e parágrafos, que tern razâo. Então, nessa arbitragem, o Supremo
ganhou. Acho que, corn todas as forças que ternos, corno Legislativo, e todos
que procurarn uma solucäo, por al se dana o diálogo que não estamos
conseguindo.

Parece-me que hoje a solução está na mao do Judiciário, que arbitrou tudo
ate agora. Penso que está nas rnãos do Judiciário a soluçào da dIvida de
Minas Gerais, o Judiciário já arbitrou, rnantendo o bloquelo. Gostaria de
perguntar a senhora, que é ligada ao Judiciário, se a solucâo seria essa
mesma ou se terlarnos outra solução.

A Sra. Misabel Derzi - Ha várias espécies de solução, evidentemente. Ha
solucöes politicas possiveis e ha solucoes jurIdicas. 0 rneu problema é que
sO cuido da solução juridica. Estou limitada a ela, rnas, evidenternente, h
solucöes politicas. Talvez as soluçães politicas sejarn rnuito mais rápidas do
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que as juridicas. Se o pedido de Minas Gerais, que fol feito na liminar, vier a
ser atendido por urna solução politica antes da juridica, evidentemente a
questão val perder objeto. Não ha mais o que pedir, não ha interesse do
Estado em pedir, se politicarnente se fizer o atendirnento do pedido. Uma
coisa atendida não inviabiliza a outra. De modo algum, elas não são inviáveis,
elas podem ser conciliadas e levadas ao mesmo tempo.

Fazendo urn breve relato daquilo que ja aconteceu no Poder Judiciário:
houve urna prirneira ação proposta no nosso Tribunal de Justica, ação
deciaratOria de inconstitucionalidade, contra uma claUsula contratual. Houve
urna lirninar favorável ao pedido do Estado, impedindo as retençães e os
bloquelos em relação a receita própria do Estado - ICMS, IPVA. A União
recorreu dessa liminar, e o Supremo Tribunal Federal - STF - suspendeu a
lirninar, porque entendeu que essa questao poderia ser discutida no práprio
STF. Corn isso, o Estado entrou corn urna acão cautelar no STF, que é uma
açâo preparatOria de ação ordinária, que tern como objetivo pedir a
deciaração de algumas cláusulas do contrato e a revisão de outras. Nessa
medida cautelar preparatória, pediu-se uma liminar de pIano. 0 relator fol 0
Ministro Moreira Alves, que não concedeu a lirninar de piano. A questao vai
ao Pleno do STF para a liminar, apenas. E uma questão mais rápida, e a
Supremo não se pronuncia sobre o mérito da matéria, mas apenas sobre a
ilminar - se concede ou não. Essa questão será decidida.

0 Estado de Minas Gerais propôs tarnbém uma terceira acão, corn
mandado de seguranca, no STF contra quatro autoridades federals: o Ministro
da Fazenda, duas autoridades do Tesouro Nacional e o Banco Central, que
determinaram urn bioqueio, ha uns 15 ou 20 dias, que paralisou todas as
contas do Estado de Minas Gerais, em todo o Pals. As contas ficaram
absolutarnente fechadas para o prOprio Estado. Cerca de R$22.000.000,00 -
a que havia em Bancos. Depois desse bloqueio, a ilminar retirou o que ela
achava que era devido a ela e, em seguida, liberou a saido restante para a
Estado. Mas fez isso corn base num decreto-lei inaplicável ao Estado de
Minas Gerais, que não tinha nada que ver corn o contrato, urn decreto-lei que
sO se aplica as repartiçöes pLblicas federals, corno se o Estado de Minas
Gerais fosse urna repartição pibIica da União. Talvez se tenha transformado
nisso, e não sei.

Então, Deputado, fomos ao STF. Nesse caso, o Estado de Minas Gerais
estava tao coberto de razão que, antes de sair a liminar do Ministro
Sepülveda Pertence, imediatamente o Tesouro Nacional fol ao Supremo e
confessou, por escrito, que errou e prometeu que nao faria rnais bloqueio corn
base naquele decreto-lei, e, portanto, o Ministro SepUlveda Pertence abriu
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vista ao Estado de Minas Gerais, 0 Estado de Minas Gerais faiou nesse
processo e disse ao Ministro que foram quatro as autoridades impetradas, e
apenas urna reconheceu a extrema irregularidade do ato; as outras poderiam
repetir a iiegalidade. Então, diante da confissão expressa de pessoas do
Tesouro Nacional, insistimos na manifestaçao do Supremo Tribunal Federal.
E o Ministro Sepülveda Pertence, então, abriu vista as demais autoridades,
para que falem sobre a matéria. E, também nessa questão, estamos
aguardando o desfecho.

0 Deputado Rogerio Correia - Dra. Misabel, em nome da Bancada do PT,
gostania de saudar a posição da Procuradoria, no caso da renegociação da
divida, bern como de renovar o apolo as medidas que vém sendo tomadas
pelo Governador itarnar Franco, notadarnente na critica que vem fazendo a
uma questao rnacroeconômica, que é a politica econômico-financeira do
Governo Fernando Henrique Cardoso, ditada pelo Fundo Monetario
internacional - alias, politica que parece não ter fim. 0 corte no orçarnento
nacional, para este ano, foi de mais de R$2.000.000.000,00 na area social,
segundo o prOprio Presidente da Repübiica, para fazer o ajuste fiscal exigido
pelo Fundo Monetário internacional.

SO queria dizer que, evidentemente, fol essa poiltica econômica o fator
principal que Ievou todos os Estados a pentiria em que se encontram. Mas e
verdade, também, que, no caso de Minas Gerais, tudo isso fol feito corn o
apolo, corn o silêncio, corn o aval e corn a bençao do ex-Governador ou ex-
administrador de territOrio, Dr. Eduardo Azeredo.

Mas concordo em que tanto temos de tomar medidas judiciais, coma
apontar saldas politicas. Então, queria ouvir o comentario da senhora sobre
urn projeto de lei, de autoria da Bancada do PT, que apresentarnos na
Assembléia Legislativa, propondo a renegociação da divida. Ele cancela,
revoga as leis que permitirarn o tal contrato, que, em parte, está sendo
questionado pela Procuradoria do Estado - o contrato de renegociação dessa
divida. E propôe uma renegociação poiltica, tendo em vista a garantia do
pacto federativo, da não-redução dos recursos destinados as areas sociais,
da garantia de repasse, por parte da União, dos recursos constitucionaimente
previstos, e da garantia da prestação de serviços piblicos universals de boa
qualidade. Portanto, propöe uma renegociaçãa da dIvida em tomb de
principios que garantam a autonomia do Estado e, também, respeitern o pacta
federativo que deveria estar vigendo.

Então, gostaria de saber, alérn dos limites politicos - p015, certarnente, a
meu ver, teria uma força muito grande a Assernbléia Legislativa para revogar
as leis e apontar o carninho na renegociação da dIvida -, se issa, do ponta de
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vista judicial, pode, de alguma forma, ajudar o Estado de Minas Gerais nessa
pendenga corn o Governo Fernando Henrique Cardoso.

A Sra. Misabel Derzi - Bern, Deputado, se o Estado de Minas Gerais
revogar ou anular leis, terá de estudar as conseqüências - quais as vantagens
e as desvantagens. Em urn ponto, todos estamos de acordo: parece-me que,
mesmo os Deputados que aqul se levantaram em defesa de alguma polItica
econômica federal, näo abrem mao da autonomia do Estado de Minas Gerais.
Nesse ponto, não se pode fazer nenhuma concessão.

Quer o contrato se mantenha como está, quer se renegocie, quer se
revogue, o fato é que aquelas cláusulas que colocam em sujeicâo
permanente por 30 ou 40 anos o Estado têm de ser revistas e anuladas.
Nesse ponto, penso que não ha dissensão. Se, do ponto de vista politico, é
recomendável a revogacão, nâo posso afirmar. Do ponto de vista juridico, não
vai auxiliar, porque näo estamos pleiteando em juizo a nulidade ou a rescisão
do contrato. Näo pedimos isso. Pedimos a revisão.

Corn relação as conseqüências econOmicas, se o rompimento vai fazer
crescer mais a dIvida do Estado, os senhores devem avaliar e tern condiçoes
de avaliar muito melhor que eu.

0 Deputado Amilcar Martins - Sra. Procuradora-Geral, meus cumprimentos.
Obrigado pela sua presenca aqui.

Aproveito também, no inicio da minha fala, para cumprimentar - talvez tenha
havido esquecimento do Lider da Bancada do PT - o Governador OlIvio
Dutra, que, num gesto de grandeza, serenidade e bom-senso, está num
processo de negociacäo tranquila corn o Governo Federal. Parece que, pelo
noticiário, está levando a born termo essa questão.

Ha muitas coisas para comentar corn a senhora. Gostaria de iniciar dizendo
que fico muito feliz em ouvir da parte da senhora o reconhecimento de que o
Governo passado, o Governo Eduardo Azeredo, não fol o responsável pelo
tamanho dessa divida. Ele não fez novos empréstimos. Em nenhum sentido,
de forma alguma, pode ser responsabilizado por essa dIvida. Dentre os
principais responsáveis, além da polItica de juros, está certamente o Vice-
Governador Newton Cardoso, que, quando Governador de Minas, foi
responsável por mais de 40% da dIvida do Estado e, hoje, é o aliado do
Deputado Rogério Correia.

Vou-me ater apenas a urn aspecto, que me parece central na argumentacão
da senhora. Tanto nas entrevistas dadas quanto na sua fala hoje, ate mesmo
nas peças apresentadas ao Supremo Tribunal Federal, está a idéia de que o
Governo Federal teria tido uma atitude de autoridade e forca, executando ele
mesmo o Estado. Ou seja, sem intermediação judicial, 6 0 próprio credor que
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executa o devedor. Isso parece ser absolutamente central na sua
argumentaçâo.

Dra. Misabel, quero saber da senhora o seguinte. Evidentemente, se a
senhora diz isso como peca central da sua argumentaçäo, o Governador
Itarnar Franco, corn absoluta certeza, concorda com esse argumento. A
senhora disse da sua autonomia e independência, mas é evidente que, como
Procuradora-Geral do Estado que é, se a senhora apresenta essa
argumentaçäo é porque o Governador concorda corn ela. Pergunto a senhora
se os fatos que you relatar aqui não enfraquecem urn pouco a sua
argumentacão.

Em 26 de fevereiro passado, na "Folha de S. Paulo", saiu publicado que o
Governador Itamar Franco, quando foi Presidente da RepUblica, determinou
muitos bloqueios, centenas, milhares deles. Como Presidente, determinou
bloqueios de divida dos Estados corn a União. Vou ler rapidarnente para a
senhora: "Em 1993 e 1994, o entäo Presidente Itamar determinou 29
bloqueios de repasses do Fundo de Participaçâo dos Estados".

Para ser mais breve: "Entre outubro de 92 e marco de 93, Itamar ordenou,
por meio do Banco do Brasil, 5.349 bloqueios do Fundo de Participaçäo dos
Municipios". Para ser breve, ja que näo dá para ler todo 0 documento,
gostaria de lembrar a senhora o seguinte: alguns auxiliares do Presidente
Itamar Franco perguntararn a ele se isso estava certo. Ele teria respondido:
"Norma é norma. Tern de ser cumprida. Mande bloquear". Ou seja, ele fez 29
bloqueios de repasse aos Estados do Fundo de Participaçao dos Estados,
sobretudo em relação a Rondônia e Mato Grosso. E fez, entre outubro de 92
e marco de 93, 5.349 bloqueios do Fundo de Participaçao dos MunicIpios, em
municipios espalhados por todo o Brash, mas concentrados sobretudo em
Sâo Paulo.

Gostaria de saber se isso enfraquece a posiçao que a senhora defende,
como representante do Governo de Minas junto ao Supremo Tribunal Federal,
ou seja, o fato de o Governador Itamar Franco, como Presidente, ter agido da
mesma forma. Como esta dito: "Faça o que digo, nâo faça o que fiz".
Finalmenfe, gostaria de dizer a senhora que a Lei no 9.496, que estabeleceu
as isonornias, ou seja, as rnesmas condiçoes de negociação das dIvidas dos
Estados corn a União, foi exatamente da época em que o Governador Itamar
Franco era Presidente da RepUblica. A senhora sabe disso muito bern. A
senhora disse que ele nâo concordaria corn isso, eventualmente, se estivesse
na Alemanha. Mas ele a conhecia muito bern, tanto que sancionou essa Lei n°
9.496. Essa lei foi sancionada por ele. Digo mais, para terminar a minha
argumentação. Náo enfraquece a argumentaçáo da senhora o fato de ele,
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corno Presidente, ter feito corn os Estados negociacães ern condiçöes muito
mais draconianas do que as feitas pelo Presidente Fernando Henrique? Darei
urn exemplo.

As negociacães dele eram corn 20 anos de carência e 9% de juros. Apenas
isso. Gostaria de saber da senhora se isso não enfraquece, de algurna forma,
a sua argurnentacâo. Muito obrigado.

A Sra. Misabel Derzi - Senhores, quern está em juizo é o Estado de Minas
Gerais. Penso não ter deixado isso claro. A parte nessa açäo cautelar é o
Estado de Minas Gerais. Quem propöe o mandado de seguranca é o Estado
de Minas Gerais. 0 Governador do Estado näo é parte e não assina nada. E
verdade que a União tarnbérn é parte, porque ela será citada, rnas os
protagonistas estâo fora da história. Não importa quem quer que tenha feito o
quê. Isso não tern a menor relevância do ponto de vista juridico. lrnporta se
ha, do ponto de vista da Constituição, suporte para aquela ação ou para
aquele ato. A ação se passa entre a Uniäo e o Estado de Minas Gerais. 0
atual Governador do Estado não assina nada, nao é parte, nâo e advogado e
nâo pode estar nos autos. Quern representa o Estado é o Procurador-Geral
do Estado. Ele não tern nada a ver corn essa ação. Ele não lé as rninhas
pecas processuais antes de serern ajuizadas. Tenho absoluta independência
funcional, porque sou advogada do Estado. 0 meu cargo é, evidentemente,
de confianca, porque assim diz a Constituicäo do Estado de Minas Gerais.
Mas, se houver algurna acão do Sr. Governador incompassivel ou
incompatIvel corn os interesses do Estado de Minas Gerais, deixo o cargo ou
ele me exonera. 0 que ha de rnais nisso? Nada. Gostaria de dizer aos
senhores que, em prirneiro lugar, existem bloqueios diferentes previstos
nesse contrato. 0 Deputado referiu-se a urn bloquelo de fundo de
participacão dos municipios por dIvidas relativas ao Instituto Nacional de
Seguridade Social. Esse é urn dispositivo da Constituição, especial, corn
relacäo a dIvida previdenciária. Para os municIpios, usando esse dispositivo
da Constituicão, naturairnente, podem ter surgido os bloqueios. No caso de
Minas Gerais e na acäo da União, não ha apenas os bloqueios relativos aos
fundos de participacão, cuja interrnenêutica se discute e é controvertida; além
disso, o Estado de Minas Gerais abre mao das suas receitas próprias,
relativas aos impostos e as taxas que ele mesmo arrecada.

A Uniâo se intromete nas contas do Estado de Minas Gerais e se apropria
do ICMS, do IPVA, das herancas e das doacoes, enfirn, de toda a receita do
Estado e de suas contas próprias. Não conheço Presidente da Reptblica que
tenha entrado nas contas de urn rnunicipio e se apropriado da receita de urn
imposto sobre serviço de qualquer natureza, ou das suas receitas próprias.
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Não conheço esse precedente. Estou conhecendo agora e estou
surpreendida e chocada corn os acontecimentos. Mas, se os senhores
consideram isso certo, se os senhores, que tern que defender o Estado
enquanto Estado, consideram certo, qual é o problerna? Nâo estou
entendendo bern: os senhores estâo justificando a açào federal? Eu Ihe
pergunto, Deputado: o senhor está justificando essa açâo? 0 senhor a
considera correta? Eu, que não sou politica, acho isso urn absurdo. Se,
arnanhã, os senhores me virem perdendo completarnente essa acão; se,
depois de lutar muito, o Supremo Tribunal Federal disser que isso é possIvel,
pois somos realrnente urn território, e o Pals é unitário, os senhores ver-me-
ão triste, em norne do Estado de Minas Gerais, rnas orgulhosa e jarnais
arrependida por ter lutado em nome de nossa autonomia. Isso é fundamental.
Nâo importa o partido politico do qual o senhor venha! Não sei das acöes do
atual Governador, ou se agiu sempre corretarnente quando era Presidente da
Repüblica, pois não me irnporta a que fez no passado. Irnporta-me agora a
sobrevivência do nosso Estado enquanto Estado. E nisso nâo pode haver
distensäo nesta Assembléia Legislativa, pois todos temos que estar unidos
em torno da autonornia do nosso Estado. Esse é urn ponto sobre a qual näo
consigo ver a possibilidade de distensão poiltica. Muito obrigada.

0 Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Srs. Deputados, inicialmente
gostaria de cumprirnentar a Dra. Misabel por sua belIssima explanacao. Urna
explanação didática, que rnostra a sua competência corno Procuradora-Geral
deste Estado. A senhora esta cumprindo rnagnificarnente bern o seu papel ao
defender o Estado de Minas Gerais nessa situacao por que estamos
passando. Mas gostaria de trazer a discussäo novamente para a carnpo
juridico, pais nào quero entrar no campo politico, uma vez que não temos
tempo suficiente. Gostaria de formular quatro perguntas. Tenho em màos a
cópia do mandado de seguranca que a senhora impetrou no Supremo
Tribunal Federal contra o Ministro da Fazenda, a Secretario do Tesouro
Nacional, a Diretor do Banco Central e a Diretor de Fiscalizaçao do Banco
Central. Depois de exposto todo a questionamento juridico, a senhora
basicamente pede a suspensão do bloqueio, a restituição ao Estado do que
foi bloqueado, a abstençâo de se apropriar de qualquer parcela de recurso no
futuro e a assegurarnento do fiel curnprimento das normas constitucionais
invocadas. Essa era a ünica peça jurIdica de que tinharnos conhecimento,
mas, hoje, fiquei sabendo que a senhora tambérn entrou corn urna liminar.
Gastaria de saber o que a Estado de Minas está fazendo efetivamente, além
dessas solicitaçoes rnencionadas, a Iuz daquele contrato que foi firmado.
Essa e rninha prirneira pergunta.
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A segunda pergunta é a seguinte: de acordo corn o meu entendirnento e as

minhas observaçöes, tive a irnpressão de que a União executou
surnariamente o Estado de Minas Gerais, sern urna discussão juridica prévia,
nos fOruns adequados. A senhora considera esse urn ato de autoritarismo do
Presidente Fernando Henrique Cardoso para corn Minas Gerais? Que
carninho percorrerernos para dar o contraposto a esse ato?

Terceira pergunta: ontem, o Governador do Estado do Rio Grande do Sul
assentou-se a mesa corn o Presidente Fernando Henrique e a equipe técnica,
e houve algum avanco nas negociaçöes. Dentro do contrato de Minas, da
renegociacão da divida de Minas, se a Governador Itarnar Franco se dispuser
a conversar corn o Governo Federal, mesmo que não seja corn o Presidente
Fernando Henrique Cardoso, mas corn o Governo Federal, quais são as
pontos nos quais Minas poderia avancar e ganhar juridica e politicarnente?

Finalmente, para esquentar urn pouquinho a debate, gostaria de dizer que
estamos observando a preocupação de alguns rnunicIpios no que se refere
ao tratarnento do Estado corn relacão a suas dIvidas, como a Fundo SOMMA
e algumas autarquias. Enfim, muitos municIpios devem ao Estado. Portanto,
gostaria de saber se a rnesrno tratamento que a senhora pede para a
Governo do Estado será tambérn dispensado aos Governos Municipais. Muito
obrigado.

A Dra. Procuradora - A ültima pergunta, Deputado, é polItica, e, portanto,
näo sei o que o Estado fará no que diz respeito aos rnunicIpios. Nào posso
adivinhar. Espero que nenhurn governante do Estado de Minas Gerais
cometa ilegitimidade em relacão aos rnunicIpios. Tenho a esperanca de que
isso não ocorra.

0 senhor tern somente a cópia do mandado de seguranca, mas deixarei
aqui a cópia da acäo declaratória de inconstitucionalidade, ajuizada no nosso
Tribunal de Justica, a qual ainda está em curso. Deixarei tarnbém a cópia da
peticão da rnedida cautelar preparatória de uma ação ordinária, que ira
discutir a nulidade de algumas cláusulas e a revisão de outras, a qual já está
ajuizada no Supremo Tribunal Federal. A terceira acão seria esse mandado
de seguranca, que é rnuito mais restrito. Então, são três fenôrnenos ou
momentos juridicos diferentes. Esse material ficará na mesa, a disposição de
quern quiser consultá-lo posteriormente.

A execução surnária que faz a União está autorizada por cláusulas
contratuais. A verdade é esta. Entendo que a 17' e a 18' cláusulas são
ilegais, ilegItimas e inconstitucionais, especialmente aquela que transfere a
União os recursos próprios dos nossos tributos, corno o ICMS e a IPVA. Tais
recursos estäo autornaticarnente transferidos para a União, que,
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independenternente de notificacão, bastando entender que ha
descumprimento, dá ordens aos Bancos depositários do Estado de Minas
Gerais para transferir, bloquear, enfirn, praticar qualquer ata de aprapriação
dessas contas. Então, especialmente a cláusula 18a coloca a Estado de
Minas Gerais em permanente sujeicão a União.

A lei da Assembléia Legislativa autorizou a contrato, de modo que a Estado
de Minas Gerais vinculasse a receita própria ao cumprimento do contrato.
Entendemos que vincular a arrecadacão ao cumprimento do contrato nãa é
autorizar a transferéncia dessa arrecadação para a União. São questöes
diferentes. Temos, na nossa Constituicão, normas que prolbem a vinculação
de impostos a Orgão, fundo ou despesa. Foi criada uma exceção, par
exernplo, e perrnitido vincular arrecadação para a ensino. Então, ha urna
vinculação, pois parte dos impostos devern ser destinados as despesas
relativas ao ensino. E urna vinculacão obrigatOria de 15%. Da mesma forma,
a Constituicãa autoriza que se vincule parte da arrecadacão ao cumprimento
de dividas corn a União.

Isso não significa a expropriação da receita prOpria do Estado de Minas
Gerais e atas de auto-execução sern sequer se ouvir a devedor. Então, é a
própria União que decide que a seu crédito não foi satisfeito e apura a seu
crédito, atualiza seu crédito, avanca nas contas do Estado, bloqueia essas
contas e faz a que satisfaz a vontade, não escuta o Estado, nao ]he dá
opartunidade de sequer se defender, nem antes, nem durante nern depois
desse bloqueio.

Vejam os senhores que, no campo privado, isso é absolutarnente
impossivel, isso inexiste. Se alguém deixa de cumprir sua obrigação, se é urn
devedor inadimplente, tern o direito de ser ouvido previamente antes de ser
executado pelo credor, dentro da via judicial. Nenhum credor pode ir a casa
do seu devedor e se apropriar de bens para satisfazer seu crédito. Vejam as
senhores: o contribuinte que é devedor de tributos ao Estado, antes de
qualquer execucão na via judicial, tern, administrativamente, o direito de ser
ouvido, tern o direito, enquanto se forma urn tItulo executivo contra ele, de ser
auvida na via administrativa, participa da forrnação desse titulo. Isso não
ocorre nesse contrato. Essa é uma das clãusulas que, caso haja uma
negociação, precisa ser anulada. Outras precisam ser adaptadas, do ponto de
vista financeiro, para atender a situação financeira atual do Estado de Minas
Gerais. Mas essa cláusula, aquela que transfere recursos próprios do Estado
para a União, essa, sim, rnerece nulidade absoluta. Quero dizer o seguinte:
corn esses contratos, a União não precisa fazer reforma tributária nenhurna,
faz o que quer, porque se apropria, automaticamente, das receitas nos
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Estados. São os Estados que tern interesse agora em discutir reforma
tributária e meios para sobrevivéncia via arrecadacão.

A Deputada Maria Tereza Lara - Quero, nesta oportunidade, cumprirnentar
a Dra. Misabel Derzi, neste més em que celebramos o Dia Internacional da
muiher, não simplesmente por ser muiher, mas por ser uma muiher
comprornetida corn os interesses do Estado de Minas Gerais.

Já ouvi falar, em outra oportunidade, na Secretaria do Meio Ambiente, e
sabernos que, de fato, essa crise fol ocasionada pelo modelo econOmico do
Pals. Mas não so do Pals. Urn coiega Deputado disse que o Governo anterior
nao tinha responsabilidade, rnas ternos aqui urn dado que mostra que, de 94
para 98, a divida do Estado sublu de R$7.700.000.000,00 para
R$21.000.000.000,00. Mas não quero polemizar sobre essa questao.
Gostaria de enfatizar esse momento: toda crise também tern seu ]ado
positivo, pode criar urn espaço para que o povo brasiieiro faca uma reflexão
mais profunda do que estamos vivendo, da situação de perder a soberania
nacional, para que possarnos nos unir.

Fiquei encantada corn sua fala, quando se referiu a necessidade de
superarmos todas as divergéncias partidárias para nos unir ern beneficio
desse objetivo cornum. E isso que temos que fazer. Gostaria de aproveitar e
realrnente conclarnar os mineiros, as rnulheres rnineiras, lado a lado, para que
possarnos, juntos, participar deste rnomento e sair da crise vitoriosos.

Gostaria de dizer que acreditamos nesse controle social da poiltica pUblica.
Sabemos que o Governador Itarnar Franco tern o objetivo de que a verdade
seja divuigada, de que haja esciarecirnento para todo o povo mineiro. Quero
fazer a seguinte pergunta: de que maneira o Governo está agindo para que,
de fato, essas inforrnaçöes cheguern a todos os cantos do Estado de Minas
Gerais e, inclusive, desfazer falsas noticias que rnuitos melos de
comunicação, que não tern esse compromisso corn o povo rnineiro, estão
divulgando e falseando.

Quero cumprirnentá-la, mais uma vez, e dizer que estamos al para sornar
esforços, rnulheres e hornens, para construir esse Brasil corn que tanto
sonhamos, corn rnais justiça social, corn urn projeto aiternativo, dernocrático e
popular, onde o povo possa ter realmente qualidade de vida.

A Sra. Misabel Derzi - Deputada Maria Tereza, muito obrigada por suas
palavras. Acho que essa ação de esclarecirnento püblico da real situacao, ou
seja, divulgação da verdade, deve e está sendo desenvoivida ate pela
Assernbiéia Legislativa. A Assembiéia Legisiativa, na minha opinião, tern
interesse nisso. Não e urna acão juridica. Eu apenas posso colaborar. Onde
quer que seja necessária minha presença, estarel Ia para auxiliar nesse tipo
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de esciarecimento. Do ponto de vista das acöes em juizo, o que estamos
pleiteando junto ao Supremo Tribunal Federal, se é que ele vai conceder a
liminar, é que, més a més, o Estado de Minas Gerais apresente suas contas
ao Supremo Tribunal Federal, auditadas pelo nosso Tribunal de Contas. E
urna garantia de clareza, de transparência dessas contas ern reiação ao
credor União. Essa foi a nossa iniciativa. No piano politico, no piano social,
acho que os senhores é que tern conhecirnento, é que tern, profissionairnente,
Os meios adequados de pensar, vamos dizer assirn, na divuigação da
reaiidade. Acho que não me encontro habilitada para opinar nessa area.
Obrigada.

o Deputado Bené Guedes - Ilustre Procuradora Dra. Misabel Derzi, não you
fazer nenhuma pergunta a V. Exa., urna vez que os nobres colegas que me
antecederarn já o fizeram corn rnuita propriedade. Quero apenas, nesta
oportunidade, dizer que, na minha opinião, o parfamento rnineiro está hoje
engrandecido e valorizado sobremaneira peia sua presença nesta Casa, pela
expianacão que fez aqui, corn muita cornpetência, corn muita transparéncia,
respondendo a todas as perguntas e rnostrando, corn ciareza, a posicão do
Estado no episOdio que envolve esse contrato. Acho que a posição de Minas
neste rnornento deve ser suprapartidária, porque é urn Estado da Federaçao
por onde sempre passararn as grandes decisöes nacionais e hoje não foge a
regra. Em nome da Bancada do PDT, do nosso LIder Alencar da Siiveira
Jinior, quero parabenizar V. Exa., parabenizar aqueles Deputados que
provocararn sua vinda a esta Casa e dizer que a rnedida proposta pelo
Governador ltarnar Franco foi realrnente positiva sob todos os aspectos,
provocando desdobramentos em todo o Pals, haja vista que, na Uitima
reunião realizada peio Presidente da Repüblica, sentirnos que a coisa evoiuiu
em beneficio de todos os Estados, mostrando que estarnos em uma posição
deterrninada, rnas muito bern respaidada juridicarnente peia nossa
Procuradoria. Aigurnas colocaçaes feitas pelo Governador, corno o caso da
Lei Kandir, que so no ano de 1998 penalizou Minas, tirando daqui
R$500.000.000,00, a questão do novo pacto federativo e outras coiocacoes
que foram feitas naquela reunião surtirarn efeito em funcão dessa tornada de
posição de Minas. Portanto, querernos dizer que estamos muito feiizes por
sua presença nesta Casa, onde foi aplaudida, inclusive, pelos popuiares.
Mostrou também a presenca cada vez maior da rnuiher rnineira no processo
que envoive o social, o econôrnico, a politica do nosso Estado, enfirn, uma
presença marcante. Sairnos daqul reairnente encantados corn sua presença
nesta Casa. Muito obrigado.

0 Deputado Washington Rodrigues - Sra. Procuradora-Geral do Estado, em
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primeiro lugar, gostaria de parabenizá-la publicamente pela excelente
explanacäo, que foi clara. V. Exa. trouxe aos representantes mineiros e
também a toda a populacâo mineira as esciarecirnentos necessários sabre as
medidas que estãa sendo tornadas par essa Procuradoria em razo ou em
funcão do Estado de Minas Gerais. V. Exa. tern tratado a assunto corn
transparéncia e irnparcialidade, principalmente no que diz respeito as acães
juridicas que tern sido impetradas pela Procuradoria. Urna das perguntas que
gostaria de ter feito tern relacão corn as açöes jurIdicas, mas já foram
formuladas par colegas da Casa e respond das par V. Exa.

Gostaria tarnbérn de parabenizar a Governador Itarnar Franca pela ética
corn que vern conduzindo essa questãa. Ate a presente momenta não vi
nenhum ataque par parte de S. Exa. corn referenda a esse assunto. 0
Governador está tratando a questãa corn toda lisura, toda transparëncia e,
acima de tuda, baseado na legalidade, respeitando também a funçãa da
Procuradora.

Gostaria ainda, ern norne do pova rnineira, de solicitar a Dra. Procuradora-
Geral que levasse essa preocupacäo ao Governador do Estado de Minas
Gerais, para que viesse, de püblico, frente aos rneios de comunicacäo,
principalrnente na TV Minas, esciarecer, corn linguagern rnais simples e mais
popular, a todo a povo de Minas essas situacöes peas quais a Estado está
passando. Urna vez que sornos Deputadas somos questionadas
diuturnamente pea população de Minas Gerais, peas mineiras, preocupados
corn essa extorsão que a Governo Federal vern realizanda contra a Estado de
Minas, corn esses blaqueias, corn a queda do pacta federativo. Muito
obrigado. Parabéns.

A Sra. Misabel Derzi - Deputado, levarei ao Governador a sua advertência,
o seu pedida, no sentido de que se elabarem textos de explanacöes rnais
didáticos e rnais simples e, par intermédia dos rneias de cornunicacäa, façam-
nas chegar ao pava, de urn modo geral.

0 Deputado Edson Rezende - Dra. Misabel, quero, em norne do PSB,
parabenizá-la peas explicacöes e elucidaçoes prestadas a todos nOs, não sO
aos parlarnentares, rnas tarnbém aqueles que assistem a TV Assembléla.

Minha pergunta é a seguinte: qua a perspectiva que a senhora ye para as
municipios diante da transferência dos servicos piiblicas para a sua
responsabilidade sern que sejam transferidos recursos suficientes para a
atendimento da população?

A Sra. Misabel Derzi - E acrescenta a sua pergunta, Deputado, sern urna
reforrna tributária adequada, quer dizer, transferern-se encargos e não se
transferern meios tributários adequados para enfrentá-las. E urn problerna
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serb, corn a qual estão preocupados todos as municipios brasileiros e
rnineiras. Sei que haverá, na sernana que vern, urn encantro, ern Bela
Horizonte, das Procuradorias e Prefeituras, de urn modo geral, e
principalrnente dos municIpios-capitais de todo a Brasil. A reunião dar-se-á
para discutir essa indagaçao apresentada pea Deputado: coma enfrentar
encargas, serviços, corn recessão econômica, retraçao da ecanomia, queda
na arrecadação e sem as rneios adequados para tanto? E urn problema serb.
E urn prablema dos municipios, dos Estadas e, na verdade, é urn prablema
nacional.

Estamos pensando num nova madelo tributárba, a ser discutido corn as
Estados e corn as municIpbas, mas esse é urn tema para urn nova encantro,
urn nova debate. Obrigada.

0 Deputado Agostinho Silveira - Dra. Misabel, é urn prazer rnuito grande
recebé-la na Casa do povo de Minas Gerais e auvir, corn rnuita atençâo, na
exposicãa, a verdade dos direitos inerentes a Minas Gerais, neste momenta
critico da história do Pals, quanda a senhora aqub comparece, de forma fez,
corn sirnplicidade, tranqUilidade e isençäa acima de tudo, conseguinda fazer
sua expasiçäo a ponto de constatarmos, par parte dos prôprios cornpanheiros
das bancadas de Opasiçao ao atual Governo de Minas, urn camportamento
de satisfaçao, par entendermos que, adima de tudo, está em joga a Estada de
Minas Gerais, a interesse de Minas Gerais. Portanta, gastaria de parabenizá-
Ia pea feliz expasiçãa, em name do PL, que, neste momenta, tenho a honra
de liderar.

Gostaria de dizer que sabemos perfeitamente que as pilares, pelo menos as
pilares morals de sustentacaa do pacta federativo, pressupöem, coma a
senhora bem disse, a caráter de solidariedade, a confiança, principalrnente a
respeito entre a União e as Estados rnembras. A partir do momenta em que a
Uniäo quebra esse pacto federativo, a partir do momenta em que eta aparece
para canfiscar do orçamenta do Estado a dinheiro do povo de Minas Gerais,
dá-se par quebrado esse pacto. Sabernos perfeitamente que a União, ao
denunciar a Estado membra a comunidade financeira internacional, a
arganismos internacionais, coma fez cam Minas Gerais, passou a deixar de
ter direito ao respeito do povo mineira. A partir do momenta em que essa
Uniâo, em nome desse pacto federativo que acabou de ruir, confisca a
dinheiro do povo rninebro para proteçâo de urn suposta crédito que caberia a
ela, Uniäa, num primeira momenta, liquidar para, posteriarmente, exigir do
Estado de Minas Gerais, porque são divbdas de arigens diferenciadas e,
portanto, não padem ser atribuIdas ao pavo de Minas Gerais. Sabemos
perfeitamente que a art. 174 da Canstituição deixa bern clara que não pode
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ser transferido ao povo o onus dos pactos feitos em contratos finariceiros.
Gostaria de saber, em nome do FL, além das providéncias que a senhora já

tornou - e nós também confiamos plenarnente na justica deste Pals -, quais
seriam os outros passos, aqueles que a senhora ainda pretende tomar em
norne da defesa do direito do povo de Minas Gerais, já que o que está em
jogo nâo é simplesmente a figura do Governador do Estado ou a do
Presidente da Repüblica, e sim a instituicäo.

Queremos saber qual seria a próxima providéncia que a senhora tomaria,
além dessas açöes já tomadas. Nôs, que estamos militando em norne do
Legislativo do Estado, estaremos, sim, dispostos também a mobilizar tudo
que for necessário em defesa de Minas Gerais, e ternos a certeza de que os
companheiros que representam todas as agremiaçães politicas de Minas
Gerais tambérn estaräo unidos, unIssonos, porque o que está acima de tudo
é o interesse de Minas Gerais. Gostaria, portanto, querida Procuradora, que a
senhora esclarecesse quals seriam as outras providéncias, já que a senhora
acredita tanto na justica, assim como eu. 0 que poderia ser feito, ainda, para
prevalecer o direito de Minas Gerais?

A Sra. Misabel Derzi - Deputado, pensando nos ültimos acontecimentos e
nos possiveis acontecimentos politicos, a Procuradoria já protocolou urn
pedido junto ao Ministério da Fazenda, e ele ja foi atendido. E urn pedido de
certidão de todos os contratos firmados por todos os Estados da Federacão.
Depois, em seguida, protocolamos também urn pedido de certidão da posiçào
de todos os Estados da Federação em relaçâo aos pagamentos efetuados, ao
cumprimento daquelas metas - rnuito difIceis e quase impossIveis de serem
atendidas - e as respectivas sancöes impostas pela União a cada urn dos
Estados. Esse segundo pedido está por ser atendido. Se näo for atendido no
prazo legal - porque ha lei que disciplina o assunto -, ajuizarernos rnedidas
para obter do Ministérlo todas essas informacoes. Acredito que o Ministério
vai cumpri-las, esciarecendo todos esses pontos. Qual é a nossa intenção? F
aprofundar urn estudo comparativo de todos esses contratos corn todos as
Estados, verificar quern pagou, quern não pagou, ate que ponto pagou,
verificar o cumprimento daquelas rnetas - dificIlimas - de crescimento da
receita e as providências tomadas pela União. 0 que estamos dizendo é que
o Estado de Minas Gerais exigirá isonomia e tratamento igualitário em relação
a todos as Estados, porque a Constituicão Federal impöe isso. Qualquer
beneficio dado a urn terá de ser estendido ao Estado de Minas Gerais. E claro
que esse estudo dependerá, também, no que tange ao aspecto financeiro
desses contratos, da intervenção de algurnas pessoas da nossa Secretaria da
Fazenda, para a cornpreensão financeira de todo esse desenvolvimento.
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Então, essas são medidas que podem trazer algum outro desenrolar

juridico, mas não posso adiantar aqui, porque tudo val depender desses
estudos que estão sendo desenvolvidos e que estão a caminho.

0 Deputado Mauro Lobo - Sr. Presidente, Sra. Procuradora, inicialmente,
gostaria de cumprirnentá-la pelo brilhantismo de sua exposicão e dizer que
estarnos de acordo, sim, corn várias de suas colocaçoes, quase todas.
Gostaria de dizer que, quando a senhora falou na autonomia que tern a Dra.
Frocuradora do Estado para atuar, confesso que isso mexeu urn pouquinho
corn os brios desta Casa, porque tarnbém precisamos de adquirir essa
autonornia, essa independéncia frente ao Executivo e ao Judiciário, porque,
não sendo assim, deixaremos realmente de ser urn Poder. Temos de nos
preocupar tarnbém corn algo que a senhora colocou tao bern: o
relacionamento que existe entre a União, os Estados e os municipios, essa
hipertrofia de Brasilia, ou essa hipertrofia do Executivo, seja ele municipal,
seja ele estadual, seja ele federal.

Então, acho que nós, do Legislativo, ternos que nos preocupar bastante
corn isso. 0 grande papel do Legislativo para essas mudancas, para que
possamos conseguir urn Estado mais justo, uma sociedade mais justa,
obviamente, é assumir a responsabilidade, a dignidade, a autonornia e a
independência do Poder, através do nosso trabalho.

A senhora, nas suas colocaçöes, frisou muito esses aspectos. Acho que, a
medida que formos tendo autonomia e independéncia ampliadas, serernos
rnais justos, porque tambérn estamos do lado de Minas Gerais. Podernos ter
discordãncia na forma pela qua] está sendo conduzido esse processo, porque
sabemos, pelas Cartas de São Luis, de Porto Alegre e de Belo Horizonte, que
as reivindicacoes de todos as Estados da Federação são muito prOximas.
Mas cada urn, ou a maioria deles, adotou uma forma diferente de dizer isso,
de cobrar do Governo Federal.

Não podernos considerar que urn lado é a da verdade, do patriotismo, e a
outro não. Acredito que, neste momenta, nesta Casa, todos estarnos
imbuidos do mesrno sentirnento de defesa de Minas Gerais, rnas de forma
diferente do que vern, as vezes, ocorrendo. E isso que gostariarnos de deixar
bern clara. Outros Estados assim tarnbérn agiram e nem por isso tern a rnenor
preocupação corn o seu desenvolvirnento, corn a sua autonornia, corn a sua
independência.

Mas, fora esses cornentários, gostaria de dizer a senhora que vimos nos
jornais, ha pouco tempo, urna declaraçao do Governador Itarnar Franca que
dizia que esperava que a julgarnento dos Ministros do Supremo não fosse tao
técnico. Perguntaria: ha possibilidade de não ser urn julgarnento técnico, de
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ser, talvez, urn julgarnento politico, que possa favorecer urn lado ou outro?
Muito obrigado.

A Sra. Misabel Derzi - Born, Deputado, quero lhe dizer que a posicäo da
Procuradoria, nesta questão, é a juridica. 0 senhor dernonstrou que concorda
corn o objetivo final de defesa dos interesses do Estado enquanto Estado,
rnas que discorda, talvez, da estratégia de se chegar a ele.

Pois bern, quando defendernos a autonornia do Estado de Minas Gerais,
fazerno-lo independenternente de qualquer estrategia. Quero dizer aos
senhores que a autonomia do Estado, que a posiçâo do Estado de Minas
Gerais, como Estado, não pode depender do humor do Governador A ou do
Governador B; náo pode depender da posiçâo mais politica ou rnenos
polItica, daquela que o senhor considera mais adequada ou náo.

A questo da autonomia, do rneu ponto de vista, do ponto de vista da
Procuradoria, do ponto de vista - ao rneu ver - da Constituicão, não passa por
essa exigência. Acho que poderia haver outra açâo, mas näo sei se seria
mais conveniente. Quero dizer aos senhores que nenhum Estado pode ficar a
essa mercê. Nenhurn Estado pode ter a sua autonornia respeitada porque
deterrninado Governador foi ou näo a Brasilia, porque falou de urna forma
mais educada, e o outro não foi tao educado, tao politico. Isso é deixar a
nossa Assernbléia Legislativa e o Estado de Minas Gerais rnuito prejudicados.
Isso é intolerável.

Essa é a posiçao da Procuradoria. Por isso, independentemente de
quaisquer protagonistas da histOria, de qual seja a forma de atuar escolhida,
defendemos a autonomia do Estado de Minas Gerais e não podernos, nessa
matéria, aceitar esse tipo de atenuacao, porque, do ponto de vista juridico, a
Constituiçào náo a prevê.

A autonornia nao e reduzida pelo modo de agir, pelo humor de urn
Governador ou de urn Presidente da Repiblica. 0 fato do concerto federativo
e da divisão de poder entre a União e o Estado é urn fato constitucional, e
estarnos ern busca dessa declaraçao no Supremo Tribunal Federal. Agora, é
claro que Supremo Tribunal Federal é urn concerto de JuIzes em que ha
posicöes e pode haver posiçöes ideolôgicas diferentes. Entào uma mesrna
norma pode ser interpretada de uma forma mais - podemos dizer -
concentracionista, pode ser ate que, eventualmente, 16 no fundo de sua alma,
algurn Ministro ou Juiz não seja tao favorável a urn federalismo rnais forte e
entenda que seria melhor fortalecer a Uniâo nessas circunstâncias. E urna
questao ideolOgica, de interpretação ate filosOfica e pessoal, dos Srs.
Ministros do Supremo Tribunal Federal. Então ha correntes diferentes que all
estão numa mesma Corte Superior. Ha possibilidades de distensão entre
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eles.

No sentido alto, grande, näo no sentido de politicagern, mas no sentido
elevado, o Supremo Tribunal Federal também toma decisöes desse teor,
porque é a cüpula de urn Poder. Poder Judiciário nâo deixa de ser Poder
Judiciário. Mas, é claro, toda decisão iluminada por tendéncias ideolOgicas
diferentes tern urn limite: o limite da palavra constitucional. Muito obrigada.

0 Deputado Adelmo Carneiro Leâo - Em prirneiro lugar, quero parabenizar
a Dra. Misabel pela brilhante exposição, o que nos faz desejar, nâo que essa
exposiçao possa ser repetida por diversas vezes, em diversas regiOes do
Estado, mas tambérn para quern tern compromisso corn o Estado, porque
estamos hoje corno representantes do povo rnineiro e nos sentimos na
obrigaçao de reproduzir isso para 0 conjunto da sociedade mineira. Acho que
este deve ser o comprornisso desta Casa: tornar transparente a realidade do
Estado e se debruçar diante dessa realidade para encontrar as melhores
soluçöes.

Quero colocar urna questâo que considero preocupante neste mornento,
nâo so por ver a autonomia do Estado de Minas Gerais ser ferida dessa forma
e corn essa violência pelo Governo central, mas também por ver ferida a
soberania nacional diante da subrnissâo deste Estado-naçâo, diante dos
interesses do capital volátil, do capital financeiro internacional, diante do FMI.

0 meu temor é que nâo ha salvaçáo de nenhurn de nós isoladarnente;
nenhum de nOs enquanto Estado e nenhurn de nós separado desta Naçao
brasileira. A rninha preocupação é que nos debrucernos sobre as politicas. 0
que eu vejo é que se encontra neste mornento, colocado em discussâo para a
Naçâo brasileira, a questao de qual é o caminho que devernos seguir. Qual o
melhor caminho para este Pals. E preciso que seja questionada a politica
nacional. Será que é adequado hoje dizer que os brasileiros e todos nos
temos que pagar essa irnensa conta depois de serern acumulados os juros
escorchantes? Será que é aceitável hoje que a Naçâo brasileira negocie corn
os Estados, estabelecendo os juros na ordem de 6% ou 7,5%, rnas
assumindo para si rnesrna, e isso significa uma partiçâo para todos nOs, os
juros de 35%, 40% ao ano, sern nenhurna possibilidade de desenvolvimento
nessa lOgica?

Já ouvi que economistas famosos tern a concepção de que, quando os
juros superarn a possibilidade da realizaçao dos investimentos, nenhuma
nação prospera, e parece-me que essa questão nâo está sendo levada em
consideraçao.

Para encerrar, quero colocar urna questâo preocupante. Sei do desejo e da
disposiçao de todos os parlarnentares em viver em urna Naçao meihor, major,



p.. -
LA

338

mais digna, mais soberana e corn seus Estados autônornos, mas tambérn
vejo aqui muita preocupacäo ern colocar as questöes de rnaneira pessoal. Se
nào formos capazes de analisar as questães de Estado enquanto questöes
de Estado, acirna das questöes pessoals, tenho a impressAo de que nâo
varnos resolver esse dilema hoje colocado.

A Sra. Misabel Derzi - Deputado, a questâo é esta mesma: na verdade,
trata-se de urna questâo do Estado, uma questâo de Estado, de alta
relevância. Nâo posso nem devo opinar sobre opcöes politicas do Governo
Federal. So estou-me referindo a qualquer adoçäo politica na medida em que
ela traz repercussào para o Estado, nos contratos corn ele firmados. Quando
lembrel a responsabilidade da União na politica recessiva econôrnica, na
politica de juros altos, eu o fiz porque as metas flxadas no contrato, que
sujeita o Estado de Minas Gerais a sancöes gravissirnas, tern relaçao direta
corn a arrecadacão tributária, corn a recessão econOmica e corn os juros
altos. Entâo, tern urna repercussão juridica imediata para o Estado de Minas
Gerais.

Mas é claro que suas preocupacöes, do ponto de vista politico, tarnbém tern
urn desdobrarnento jurIdico, e devemo-nos preocupar corn isso. Por exernplo,
se interpretarmos a Constituicâo brasileira e a lei desta Assernbléia
Legislativa que autorizou o contrato no sentido de que autorizar a vinculação
da receita de irnpostos ao pagarnento de uma dIvida corn a União significa
autorizar a Uniào a expropriar a receita do Estado, estaremos, entäo, criando
urn precedente gravissirno, que val atingir a soberania nacional. Afirmo-Ihes
isso, porque, em vários contratos que a Uniäo firma corn organismos
internacionais - refiro-me ao próprio contrato de garantia e de aval firmado
pela União corn o BID, ou o BIRD, para garantir empréstimos feitos pelo
Estado de Minas Gerais -, a União tarnbérn prornete colocar sua receita e
vinculá-Ia ao pagarnento de créditos internacionais. Se vincular a receita
significa autorizar a expropriaçâo, esses credores internacionais, arnanhâ,
vão querer fazer corn a União o que ela está fazendo corn os Estados.

Não podernos adrnitir esse tipo de interpretacáo. Vincular a receita significa,
apenas, que o Iegislador orçarnentário, no momento de elaborar a lei do
orçarnento, deverá prover os recursos necessários para atender a satisfacão
do contrato. Não significa que o credor esteja autorizado a apropriar-se dessa
receita. Então, realrnente, a interpretacão juridica correta pela qual lutamos
val, sem diivida, beneficiar o próprio Pals e poderá evitar urna questão de
soberania nacional em relação a contratos corn credores internacionais.

0 Deputado Sebastião Navarro Vieira - Dra. Misabel, não you levantar
questão algurna, nem iriquirir-Ihe sobre nenhurn aspecto do momento que
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vivemos e da exposiçäo que tao brilhantemente fez nesta Casa, na tarde de
hoje. Quero, tào-sornente, parabenizá-la, aplaudi-la pelos predicados que aqul
dernonstrou. Sinceramente, saio desta reunião encantado corn sua
inteligência, competéncia, elegância e, principalrnente, corn sua habilidade
p01 itica.

A senhora fez questao de enfatizar que não é politica, que não pertence a
partido algurn, mas demonstrou urna habilidade polltica irnpar, habilidade
politica digna dos malores politicos corn que já tivernos oportunidade de
conviver neste Estado e nesta Nação. Saio daqui corn a convicçao de que, no
atual Governo de Minas, se todos tivessem essa mesma disposiçao, essa
mesma inteligência e habilidade politica que a senhora dernonstrou, não
estariamos vivendo crise algurna. Já estarlamos caminhando para a frente,
construindo o progresso e o futuro de Minas, porque Os flO5SOS problemas já
estariarn solucionados corn a habilidade que a senhora dernonstrou aqui hoje.

A Sra. Misabel Derzi - Deputado, se isso que o senhor disse for verdade,
não temos problemas. Quero dizer que acredito profundarnente nesta Casa e
penso que os senhores, corn sinceridade e solidariedade, vâo resolver todos
os nossos problernas. Estou apenas sendo sincera. Não tenho preocupação
algurna de fazer politica. Estou Ihes revelando o que penso e o que pode a
nossa Assernbléia Legislativa fazer. E mais: nâo abrindo mao de prerrogativa
alguma e de posiçâo alguma. Quanto rnais a Assembléia Legislativa for a
Assernbléia Legislativa, mais sornos Estado. So podernos ter Assembléia
Legislativa se formos Estado.

Então, e exatamente deste Plenário, de todos os Srs. Deputados, corn a
sua acao de independência e de autonornia, que se espera a solucao para os
problernas do Estado de Minas Gerais. Tudo isso depende so dos senhores.
Os senhores tern tudo, tern cornpetencia, inteligencia, urna instituiçao
maravilhosa a seus servicos. Entao, não ternos problemas mais. Muito
obrigada.

O Deputado Errnano Batista - lustre Procuradora, Dra. Misabel Derzi,
inicialrnente gostaria de fazer coro corn o Deputado Sebastiâo Navarro nos
elogios que teceu a seu respeito. Nào a conhecia pessoalmente. A senhora
disse que nâo é polItica, rnas ja disputou eleiçOes. Eu já tive a feliz
oportunidade de sufragá-la em eleicào da OAB. A senhora, corn suas
palavras, corn a desenvoltura corn que se cornportou, corn a autoridade no
assunto que discorreu, deixou claro o acerto da escolha do seu norne para 0
cargo que ocupa. Mas, nao obstante a sua inteligência, a sua cornpetencia, a
senhora conduziu o Estado a várias derrotas consecutivas. Atribuo o
insucesso nessas incursOes a afoiteza do Sr. Governador, que toma atitudes
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sem se aconseihar e depois espera que os seus advogados façam liminar.
Mas, no Direito, esse fenômeno não existe.

A senhora deixou claro, e concordo penarnente, que a solução dos
problemas hoje existentes é uma questão politica.

Realmente, nossos mandatários estão precisando conversar. Ambos, tanto
o da União como o do Estado, estão firmes em seus tronos de vaidade e de
orguiho. Nenhum deles se dispöe a descer, quando, no minimo, deveriam
descer as dais para se encantrarem na plan icie. Percebemos que não ha
interesse do Governo, pela menos neste momento, de buscar solucâo para as
problernas na mesa das negociacöes. Veja a senhora que, no momenta em
que a Sr. Itamar estava no Senado, ocasião em que as Senadores
enxugavam as suas Iágrimas com Ienços da hipocrisia, uma comissão do
Senado votava R$180.000.000,00 para a Estado do Rio de Janeiro. Agora, a
Sr. Itamar, tranquilo demais, diz que val para o Rio de Janeiro passar a
semana. Esperamos que, pelo menos, Ia, ele resolva, quem sabe, irnitar
Anchieta e escreva as suas intencoes, tornando-as concretas, nas areias de
Copacabana. For enquanto, a que vemos é lamentação e choro. 0 povo
mineiro quer ver ação. Precisamos cobrar isso do Sr. Governador.

o Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Digna Procuradora, felicito V. Exa. nesta
tarde de hoje, em que a Assembléia Legislativa de nossa Estado fica
enriquecida cam as suas brilhantes ponderaçoes. Talvez, elas tenham sida
um pouco tardias. V. Exa., corn serenidade e exatidão, trouxe para nós,
parlamentares, a exposição tranqüila, corn termos técnicos e juridicos, de que
precisávamos. Tenho acompanhado a trabalha de V. Exa. que, mesmo
alegando a "fumus boni un" e a "periculum in mara", não sensibilizou a nosso
Supremo Tribunal Federal. Mas tenho certeza de que, mesmo cam as noites
mal-dormidas, V. Exa. ira buscar exempla de São Paulo apOstolo, "combati a
born cornbate", para devolver a Minas Gerais essa tranqüilidade que tanto
alrnejarnos. Coma advogado, coma ex-Presidente da Ordem dos Advogados
e coma professor da minha querida Universidade de São Francisco, de
Bragança Paulista, me associarel a rnaneira combativa de V. Exa., que busca
uma solução para as interesses do nosso Estado. Desejo-Ihe boa sorte e
tenha certeza de que terernas, brevernente, esse deslinde para a bern social
do nosso povo e do Brasil.

A Sra. Misabel Derzi -Muito obrigada.
o Deputado Paulo Piau - Sra. Procuradora, também gostaria de somar

rninhas palavras as do Deputado Sebastião Navarro Vieira, cam relacão a
postura de V. Exa. Prestei bastante atenção, e a exposição sabre a nossa
realidade nacional foi rnuito bern colocada no que diz respeito a falta das
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reformas, que está Ievanda este Pals a decadência. As vezes, temos a clara
intençãa de responsabilizar apenas a Presidente Fernando Henrique
Cardoso, e devo dizer que nãa tenha procuração para defendê-la, pelo
contrário, não gosta de seu perfil coma Presidente da Repüblica. Mas a
Presidente não faz tudo sazinho, e a Congresso Nacianal é uma grande parte
na divisão da responsabilidade pela situacaa em que hoje vive a Pals.
Inclusive, nãa apenas a Situacão, coma tambérn a Oposicãa ao Presidente
Fernando Henrique Cardoso. E born deixar isso bastante clara, porque não
vemos uma intençäa deliberada de acertar as coisas neste Pals, cheganda ao
panto mencionado pela Deputado Adelmo Carneiro Leão em que as questöes
pessoais e partidárias suplantam as interesses nacianais, a que é lamentável.

Mas, cam relaçãa a Lei Kandir, que nos tirou bastantes recursos, quero
ainda acrescentar a Fundo de Estabilização Fiscal, que retirou 20% dos
recursos dos Estados e municipias, corn a participaçãa do Congressa
Nacional, dos nossos Deputados rnineiros, que são signatarios dessa
situacãa. Cancordarnas em tese corn nosso Governador Itamar Franco, cam
relação a politica econômica, a necessidade do novo pacto federativo e a
autonomia do Estado. Mas esse é urn sonho que, possivelmente, encantra-se
rnuita distante. A realidade é exatarnente a que está al: uma maratória que,
na rninha visao, foi urn pauco provocativa, porque disse "Eu nãa you pagar
em 90 dias.", ao passo que devenia ter dito "Eu não posso pagar em 90 dias.".
Agora temos uma situacão financeira caOtica no Estado de Minas Gerais, e
tudo isso me parece, também, grande cortina de fumaca, inclusive a acão
juridica impetrada, porque existem compromissas de campanha inatingiveis
e, tambérn, urna disputa eleitoral para 2002 em curso, na minha maneira de
analisar, irrespansavelmente iniciada a quatro anos antes das eleiçoes.
Gostania de deixar coma questionamenta se a senhora acredita que esse
impasse passa pela area jurIdica, em pnimeira lugar, ou se passa pela
solução polltica. Se ele passar pela soluçäo palItica, e nao junidica, as
posturas tern que se modificar imediatamente, e nãa estarnos vendo essa

0 perspectiva, sendo que a discussão, por Minas Gerais, das questöes
0 nacionais mao sen atrapeladas pelas questoes rnenares do Estado, que
0 carecem de decisães pequenas, mas extremamente importantes, para que

nossa vida, coma mineiras, siga em frente. Muito obnigado.
A Sra. Misabel Derzi - Deputado, todo fato da realidade é complexa. A

situação a que a senhor se refere, ou seja, a situação de insalvência do
Estado de Minas Gerais, a contrato, os atas de bloqueio das receitas do
Estado, o problerna federativa, é urn fato camplexo, pois é, ao mesmo tempo,
ecanömica, financeira, politico e junidico. Os dados da realidade são
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complexos. Minas, Rio Grande do Sul e Alagoas, que estão sacrificados,
estão trabalhando o ]ado juridico do problema, porque esse é urn aspecto que
nos interessa. Resta saber: somos urn Estado federativo? Como deve ser
interpretada a Constituição? Do ponto de vista juridico, existe isso, ou essa é
uma questão apenas polItica, que dependerá dos rnomentos politicos?
Acredito que exista uma norma jurIdica, corn efeitos juridicos,
independentemente de quern ocupe a Presidência da RepUblica e o Governo
do Estado de Minas Gerais. Independenternente desses protagonistas,
estamos em urn Estado federal que se assenta na igualdade dos entes
politicos da Federação e na solidariedade e lealdade entre eles.

Essa, no meu entendimento, é uma realidade jurIdica. Lógico que também é
uma realidade polItica, econâmica, financeira e administrativa. Portanto,
acães no campo politico podem ser desenvolvidas e, provavelmente, serão
muito mais rápidas. E não sou eu quem pode dizer algo nesse campo, mas os
senhores. Esta Assembléia Legislativa pode desencadear algo no campo
politico. Esse é o domInlo dos senhores. Confesso-Ihes que o campo juridico
vai rnuito mais lento, muito rnais devagar. Os senhores podem lutar por urna
mudanca no campo politico, que ira interferir diretamente no campo juridico.
Essas acöes não precisam ser independentes. Acredito que, se os Estados,
todos unidos frente a União, tivessem dito que firmariam os contratos, mas
não aceitariam as cláusulas, esse seria urn problema politico que teria
afastado, fatalmente, o jurIdico. No entanto, não houve tal ação politica a
tempo e hora. Assim, alérn do problema politico, ficamos também corn urn
problema juridico inegável. Esse é o dilema. Cabe aos senhores atenuá-los.
Os senhores também podem ser juizes do campo politico, podem ajudar o
desenrolar das solucöes dos problemas gravIssimos do Estado de Minas
Gerais. Muito obrigada.

0 Deputado Sebastiâo Costa - Sr. Presidente, ilustre Procuradora, a
exemplo do Deputado Ermano Batista, também participei, como eleitor,
daquela eleiçao da Ordern, quando a doutora figurava na chapa como
Conselheira. Assirn, tive a oportunidade de votar não so porque apoiávamos
aquela chapa, mas porque já tInhamos informaçöes sobre o seu
conhecimento, sua capacidade e sua importância para a classe a qual
pertenço.

Gostaria que a ilustre Procuradora nos respondesse duas perguntas. A
prirneira delas seria a seguinte: se os bloquelos, que a todos nOs ofendem -
inegavelmente, todo mineiro se sente ofendido quando são bloqueados os
recursos do Estado onde vive -, se deram antes ou depois da manifestaçào
da moratOria por parte do Governo do Estado de Minas Gerais. Segundo: qual
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o efeito prático da moratOria para o Estado de Minas Gerais, se ate agora os
bloqueios continuam acontecendo?

As minhas perguntas seriam essas que acabei de formular, mas gostaria
que ficasse definido para nOs se a terminologia correta é bloqueio ou
retencâo, porque entendo que bloqueio se refere aos recursos de natureza
estadual, e aqueles que são repassados, dentro da minha modesta visão,
configurariam retenção. Gostaria que a doutora esclarecesse tais questöes.
No mais, gostaria de cumprimentá-la pelo brilho de sua exposiçäo.

A Sra. Misabel Derzi - Muito obrigada, Deputado. Respondendo a essas
questães, vamos começar pelo firn. Não e necessário discutirmos se os atos
configuram bloqueios ou retençöes, porque, na verdade, configuram
expropriação de recursos prOprios do Estado. Vou Ihes dizer por quê. Existe
uma cláusula no contrato, contra a qual devemos nos insurgir, que transfere a
União a titularidade dos recursos próprios do Estado. Esses recursos são
transferidos, a titularidade deles passa a ser da União. E isso que ha no
contrato e é contra isso que estamos nos insurgindo. Automaticamente, são
transferidos para a Uniäo. Muito bern. Então, por que discutirmos o bloqueio?
Porque ha uma expropriação dos recursos, consentida no contrato.

Em segundo lugar, quero Ihes dizer, senhores, que ha urn equivoco em
tudo isso. Não concluimos nossos estudos em relação a todos os Estados da
Federação brasileira, ou seja, se ha alguern que não está pagando, mas,
porque é bern comportado, varnos dizer assim, não sofre bloqueio. Não
podemos afirmar isso, ainda estamos aguardando as informaçoes do
Ministério da Fazenda e pretendemos apurar. Então, se não ha urn bloqueio,
se o bloqueio não for retaliação, perseguição especifica ao Estado de Minas
Gerais - e you responder supondo que não seja, porque na auséncia de
inforrnaçoes, devemos supor a boa-f6 do Governo Federal, pois é isso que
manda o bom-senso, nesse caso -, quais os efeitos da rnoratOria do Estado
de Minas Gerais se essa moratOria prejudica o Estado, se o Governador
prejudicou o Estado de alguma forma no momento em que disse que não
podia ou que não ia pagar? Mas, se disse que nao ia, foi porque não podia,
está dito no discurso dele, que Ii corn cuidado. Vou dizer aos senhores: não
ha efeito algum, e absolutarnente neutro, porque, de duas, urna: ou o contrato
estaria sendo religiosamente cumprido ou não sendo cumprido, porque, se 0
Estado não puder pagar, haverá bloqueio.

Então, supondo que a acão da União seja correta, não seja de rná-fé, e sO
vamos afirmar que ela é de rná-fé rnediante provas concretas - não seremos
aventureiros do ponto de vista juridico -, qua] é a repercussão?
Absolutarnente nula. Não nos varnos impressionar com o que diz o "Estado
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de Minas" - e permito-me fazer essa referência expressa -, que publica: "A
moratOria ja custou tantos milhães ao Estado de Minas Gerais". Essa é uma
noticia absolutarnente estapafUrdia, ou porque o contrato estaria sendo
religFosamente cumprido ou porque não. Se estivesse sendo religiosamente
cumprido, ja se teria tirado do Estado de Minas Gerais o que se tirou ou mais.
Como nâo está sendo cumprido, por absoluta impossibilidade de pagar, a
Uniäo se paga. Então, eu Ihes pergunto concretarnente: qual foi o prejuizo
que o Governador trouxe para o Estado? No dia em que ele prejudicar o
Estado de Minas Gerais, não serei mais Procuradora-Geral do Estado, Ihes
afirmo isso de coracäo aberto. Nâo estou vendo nenhurn prejuIzo e já estudei
o assunto de todos os ângulos. 0 senhor terá toda a razäo, e ficará provada a
má-fé, a ilegitimidade e a ilegalidade do Governo Federal, se descobrirmos
que outros Estados näo pagarn ou que näo cumprern aquelas metas
dificilimas sern reação da União. Al, sim, o Estado de Minas Gerais estará
ainda mais coberto de razão.

0 Deputado Alberto Pinto Coelho - Exrna. Sra. Procuradora-Gerat do
Estado, Dra. Misabel Derzi, ilustre Deputado Dilzon Melo, 1°-Secret6rio, e no
exercicio da Presidéncia, inicialmente gostaria de fazer o registro da
importância de recebermos aqul a ilustre Procuradora-Geral, que dernonstrou
de maneira insofismável que exerce essa nobre funcáo corn plena
consciência e independéncia e, mais do que isso, que os pareceres da
Procuradoria são estribados na Iegislação, o que, de forma recorrente, mostra
o apreço e a consideração que a Procuradora esposa pelos Poder Legislativo.
Eu diria que a exposicão de motivos e as respostas as indagaçöes que foram
postas, corn a sua riqueza, corn a sua competência, lançam luzes sobre a
matéria de maneira irrecorrivel e dernonstrarn, tarnbém, o acerto do
Governador Itamar Franco em todas as bandeiras que ele desfraldou. Mais do
que isso, demonstra que o Governador Itamar Franco está no pleno exercIcio
das responsabilidades que Ihe irnpOern o honroso cargo de Governador do
Estado. Como se não bastasse, dentre as virtudes do hornern piblico, está
aquela de saber se fazer assessorar muito bern. lsso ficou aqui patenteado,
nesta tarde, por todos os parlarnentares que fizeram sua intervenção,
principairnente pelos nobres companheiros que compöern e que lideram a
oposição ao Governo. Isso representa o reconhecimento tácito de que o
nosso Governo está no caminho certo e está bern-assessorado. Quero
tarnbém dizer que o que vemos no panorama nacional, corn o encontro entre
o Presidente da Repüblica e Os Srs. Governadores, corn o encontro
especiflco entre o Presidente da Repüblica e o Governador do Rio Grande do
Sul 6 uma demonstracão inequivoca de que Minas Gerais soube levantar sua
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voz da maneira certa, no diapasão correto, e que, felizmente, o Planatto
Central corneça a se curvar diante da realidade. Quero aqui, para encerrar
minhas palavra, dizer que este Plenário, corn toda a certeza, aqui
corretarnente quando aprovou a convocação e o convite para estar aqua a
Sra. Procuradora-Geral do Estado, Dra. Misabel Derzi, nesta tarde, que eu
diria urna tarde histOrica, como histórico é o momento que estarnos vivendo
em Minas e no Brasil.

A Sra. Misabel Derzi - Muito obrigada.
o Deputado Carlos Pirnenta - Sr. Presidente, antes de dar a palavra a

Procuradora, solicito que a Mesa encarninhe a Liderança da Minoria as cópias
das providências oficiais tornadas pelo Governo do Estado, diante desse
impasse criado.

0 Sr. Presidente (Deputado Dilzon Melo)- A Dra. Misabel Derzi deixou, em
mãos da Presidência, farta documentaçao, que pode ser vista e analisada
pelos nobres colegas.

A Sra. Misabel Derzi - Minhas palavras serão breves. Manifesto meus
agradecimentos aos Srs. Deputados e, mais urna vez, o rneu orgulho e a
minha alegria de estar nesta Assembléla Legislativa. Cada vez mais, faço
questão deste Poder, tenho alegria de estar aqui e quero v&-lo cada vez
maior e mais independente, ern nome do Estado de Minas Gerais. Muito
obrigada.

Pabavras do Sr. Presidente
Faremos, em norne do Presidente Anderson Adauto, as consideraçães

finais. (- Lê:)
"Em nome da Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, devernos

rnanifestar nossos agradecirnentos a Dra. Misabel Derzi pela exposição
precisa e detalhada que acaba de nos fazer.

As palavras da Dra. Misabel nos vérn confirmar o que ternos sempre
entendido, desde que ecbodiu a presente crise econômica e politica, ou seja:

1 - o centralisrno da União, personificado no Presidente Fernando Henrique
Cardoso, reflete nitido desrespeito ao princlpio federativo segundo o qual não
existe hierarquia entre a União e os Estados e dispãem estes de autonomia
politica e econômica;

2 - o acordo anteriorrnente firmado para a divida do Estado de Minas Gerais
não tern corno ser cumprido: seus termos tern de ser revistos, sob pena de
inviabilizar totalrnente 0 fl0550 Estado;

3 - a atitude do Dr. Itarnar Franco, ao declarar a moratOria, foi corajosa e
realista, e levou ele em conta não sO a impossibilidade financeira, mas
também fatores relevantes como: estar a soberania do Pals sendo arranhada
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por articulaçöeS financeiras que vêm de fora do Pals, relegar o Governo
Federal a segundo pIano os projetos sociats (haja vista Os cortes
orcamentárioS em programas para a população de baixa renda), e chegarnos
a um estágio de "estagflacão" (estagnacão econôrnica associada a nascente
espiral inflacionária).

São aspectos que submetemoS a consideracãO de todos Os nobres colegas
Deputados e do povo mineiro, que representarnoS nesta Casa. Deputado
Anderson Adauto."

Corn essas palavras, a Presidência agradece a honrosa presenca da Dra.
Misabel Derzi nesta Casa.

ATA DA i a REUNIAO ESPECIAL, EM 4/3/99
Presidéncia dos Deputados Anderson Adauto e Durval Angelo

Surnário: Comparecimento - Abertura - Ata - Cornpostcão da Mesa -
Destinacão da reunião - Palavras do Deputado Sebastião Costa - Palavras do
Sr. Arésio Dãmaso - Esciarecimentos sobre os debates - debates -
Encerramento.

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

Agostinho Patrüs - Agostinho Silveira - Aliton Vilela - Alencar da Silveira
Junior - Ambrósio Pinto - Arnilcar Martins - AntOnio Andrade - AntOnio Carlos
Andrada - Antonio JCiIio - AntOnio Roberto - Arlen Santiago - Bené Guedes -
Carlos Pimenta - César de Mesquita - Chico Rafael - Christiano Canédo -
Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Edson
Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Daladier - Elaine Matozinhos - Elmo
Braz - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüinio - Ivo José - João Leite - Joào Pinto
Ribeiro - José Alves Viana - José Henrique - José Milton - Luiz Fernando -
Luiz Menezes - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Regis - Mauro Lobo
- Newton de Morais - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rémolo
Aloise - Ronaldo Canabrava - Sebastião Costa - Sebastiâo Navarro Vietra -
Wanderley Avila.

Abertura
o Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - As 9hl5min, declaro aberta

a reunião. Sob a proteçâO de Deus e em nome do povo rnineiro, iniciarnos os
nossos trabalhos. Corn a palavra, o Sr. 2°-Secret6riO, para proceder a leitura
da ata da reuniäo anterior.

Ata
- 0 Deputado Gil Pereira, 20-Secret6rio, procede a Ieitura da ata da reuniãO

anterior, que 6 aprovada sern restriçOes.
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Composição da Mesa

o Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento a mesa o Exmo.
Sr. Dr. Arésio Dãmaso, ex-Procurador-Geral do Estado e nosso convidado; e
o Deputado Sebastião Costa, autor da emenda ao requerimento que suscitou
a realizacão desta reunião.

Destinaçâo da Reunião
o Sr. Presidente - Destina-se esta reuniäo a receber o Procurador-Geral do

Estado no Governo Eduardo Azeredo, Dr. Arésio Dãmaso, atendendo a
requerimento aprovado em Plenário.

Palavras do Deputado Sebastião Costa
Sr. Presidente, Srs. Deputados, ilustre convidado Dr. Arésio. A emenda de

minha autoria foi apresentada ao requerimento de trés colegas nossos que
solicitavam o comparecirnento a este Plenário da ilustre Procuradora-Geral do
Estado, Dra. Misabel de Abreu Machado Derzi, e de trés Secretários de
Estado. Entendendo, naquele momento, que era importante para a
Assernbléia Legislativa e, sobretudo, considerando a irnportância dos
assuntos a serem tratados, apresentei uma emenda aquele requerimento,
para que fossem convidados a comparecer neste Plenário os Secretários de
Estado que responderarn pelas mesmas Pastas dos Secretários que estavam
sendo convidados naquele requerimento. Coma o convite se estendia
também a Procuradora-Geral do Estado, na minha emenda incluI também,
para que fosse convidado, em dias diferentes, como está ocorrendo hoje, o
Dr. Arésio, para que ele pudesse esclarecer algumas düvidas que pairassem
sobre a questao do ajuste da divida püblica estadual, que foi assinado
durante o Governo do Dr. Eduardo Azeredo. Ontem, esteve conosco a
Procuradora, que esclareceu e expOs a seu ponto de vista. Portanto, tornou-
se mais importante ainda podermos ouvir também o Dr. Arésio. 0 espIrito da
ernenda era exatamente permitir a Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais, que tern representantes de todos as segmentos partidários,
ouvir as partes, a Governo anterior e a atual, perrnitindo, assirn, a formacào
da opiniãa de cada urn. Diria que a rnais irnportante nesse processo seria a
contraditãrio. For essa razão, apreSentei a emenda e devo dizer ao ilustre
Procurador que ela obteve a apoia unânirne deste Plenário. Todos as
parlarnentares entenderam a seu espIrito. 0 objetivo não era confrontar
inforrnaçOes, camo, a princIpio, parecia. Não. 0 objetiva era elucidar as
düvidas que todos tivessem, que elas pudessem ser afastadas, depois de ter
sido ouvida a Procuradora antem e hoje a ex-Procurador, ambos de
indiscutIvel formaçao juridica e de grande senso de equilibria.

A vinda do Dr. Arésia estará, a exemplo do que ocorreu antem, corn a
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Procuradora, contribuindo para esciarecer as dUvidas e para permitir que nós,
coma representantes do povo, possamos dar seqüência as nossas atividades
completamente isentos de qualquer paixäo politico-pardftidárias, uma vez que
aqui a que se busque é esciarecer as dividas.

Palavras do Sr. Aréslo Dâmaso
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia, Exmos. Srs. Deputados, em pnmeira

ugar, s!nto-me no dever cIvica de manifestar a Assernbléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais meu regozijo par estar aqul, hoje. E urn regozijo
cIvico, é urn regozijo pessoal.

Este é urn mornento alto em minha vida que não imagino poder viver em
outra oportunidade. Os anos já väo passando e, provavelmente, nãa é certo
que a vida me reconduza a outro cargo pelo qua[ eu possa vir a Assembléia
Legislativa do meu Estado prestar aos Deputados infarmaçães que possam
ser üteis ao pava mineira. Tenho pela Assembléla Legislativa e par seus
ilustres companentes urn profundo respeito civico. Coma homem do direito,
coma hornem que trabaiha diuturnamente corn a lei, sel que a Poder
Legislativo é a fonte e a motivacão do meu trabaiho. E imbuido dessa
admiração que me dirija aos Srs. Deputados. Terei a propOsito de ser fiel ao
"munus" que me fol confiado urn dia, para prestar-Ihes, no que me couber e
souber, as informaçöes necessárias ao esclarecirnento do pavo mineiro, que
é a razão e a finalidade Ultima de todos as atos dos que ocupam uma funcão
pUblica.

Permita-me, Sr. Presidente, fazer parênteses para render uma
manifestacao de apreço ao ilustre Presidente desta Casa, a Deputado
Anderson Adauta. Corn S. Exa., na minha passagem na Procuradoria-Geral
do Estado, mantive iniimeras e reiterados cantatas. Tive a grata felicidade de
recebê-lo algumas vezes em meu gabinete. Em todas as oportunidades em
que a recebi, S. Exa. so tratou de assuntos que fossem do mais legItima
interesse pUblico dos mineiras.

Em nenhum momenta, S. Exa. manteve comigo cantata que naa tivesse
coma destinatário final a interesse püblico. Diria, sim, que seu interesse
estava, naquele momenta, valtada para sua base eleitoral, a que é legitimo e
não menos justa. 0 foco era sempre a Triângula e, muitas vezes, as cidades
de ltuiutaba e Iturama. Recordo-me, de forma especifica, de urn anteprojeta
de lei de sua autona muito relevante para a Estada. Ele permitia a
participaçäo da iniciativa privada na canstruçãa de obras püblicas e, naquela
oportunidade, teve acoihida par parte da administração. Sinto-me, pats, Sr.
Presidente, no dever de registrar aqui a conduta do Deputada Anderson
Adauta e a convivéncia civica que tive corn esse nobre membro da Casa.
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No que diz respeito aa objeto especIfico pela qual a Sr. Presidente solicitou

minha presença nesta Casa, tenha par mim que deva me ater exclusivamente
ao aspecta técnica ou a participaçãa da Pracuradoria-Geral no
processamento dos entendimentos que a Guverno, ou melhor, a Estada de
Minas Gerais teve corn a União Federal, afirn de encontrar uma soluçâo para
o grave prablema que vinha afetando a Estado: a seu passivo.

Nesse sentida, ainda no curso da administraçao, no primeira ano, mais
precisarnente ern setembro de 1986, a Estado firmou urn protocolo de acorda
corn a União Federal, fixando as suas diretrizes para a renegociação da
dIvida, dentro de urn programa - estabelecido pela administraçâo federal - de
apaio a reestruturaçao e ao ajuste fiscal do Estado. Então, a que se tratou
naquela opartunidade fal urn protocolo preliminar.

Convocado pelos órgâos técnicos do Estado, mais precisamente pelas
Secretarias da Fazenda e do Planejamento, a participar desses
entendimentos necessários a elaboraçao do protocolo, entendi, na condiçâo
de Procurador-Geral, que deveria designar para representar a Procuradoria-
Geral do Estado urn Procurador efetivo e de carreira. Fl-la, na pessoa do Prof.
José Mauro Catapreta Leal, ilustre professor de Direito da Faculdade de
Direito e da Faculdade Milton Campos. Tinha cornigo que era indispensável
que a Procuradoria-Geral ficasse permanentemente presente a todos as
entendimentos que fossern feitos. Mas fazia sempre a ressalva, na orientaçâo
que dava a ilustre professor e Procurador, de que ele deveria ater-se a um
ponto de vista técnico-jurldico e legal. Na negociacão, as entendimentos
escapavarn, coma entendo que ainda escaparn, ao trabalha ou a funçao que
a lei comete a Procuradoria- Geral.

Assinada esse protocolo de entendirnentos, em fevereiro de 1988, a Estada
firmou um contrato de canfissäa, uma promessa de assunçao, consolidaçao e
refinanciamento de suas dIvidas, de acordo cam a que era prevista na Lei
Federal n° 9.496, de setembro de 1997, e corn a que dispunha então a
Resoluçaa n° 99/96, do Senado Federal.

O procedimento adotado pela Estado - a pratocolo e a assinatura do
cantrato - fol autorizado pelo Poder Legislativo Estadual. 0 Estado, através da
Lei n° 12.422, de 27 de dezernbro, foi autorizado a contratar corn a Uniâa a
refinanciamento da divida püblica dentro de urn programa de reestruturaçãa
de reajustes, corisubstanciada nesse protocalo ao qual já me referi. Assim diz
o art. 10 da Lei n° 12.422, de autaria desta augusta Assembléia. Nesse artigo,
mais precisamente no § 20, a Assembléia Legislativa estabeleceu as
candiçOes pelas quais a administraçâa deveria proceder. Ficau estabelecido
que a refinanciamento teria urn prazo de 30 anas, juros de 6% ao ano,
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correcão mensal do GPDI e arnortização mensal pela Tabela Price. Esse é o
§ 2° do art. 1 0. Estabeleceu ainda a augusta Assembléia Legislativa, nesse
ajuste, que deveria ser feito urn pagamento antecipado de 20% do valor do
refinanciamento, nos termos previstos na lei.

Para atender a essa condição do pagamento antecipado de 20% do valor
do refinanciamento, a Assembléia autorizou que o Poder Executivo fizesse a
transferência, mediante contrato, de bens para a União, os quais seriam
registrados na sua conta gráfica na Secretaria do Tesouro Nacional, que, em
conjunto corn o Estado de Minas Gerais, promoveria, diretamente ou por rneio
de eritidade a qual fosse delegada a atribuiçao, a alienaçäo de alguns bens
do Estado.

Entre os bens cuja alienação foi autorizada, podemos enumerar o BEMGE,
a CASEMG e a CEASA, destinando-se o produto a esse pagamento do valor
antecipado. Foi previsto também que, se o produto da alienação dos bens
referidos não fosse suficiente, o Estado ficaria autorizado a alienar outros
artigos imobiliários de sua propriedade, desde que fossem observados Os
requisitos constitucionais e legais pertinentes a essa alienacâo.
Evidentemente, estamos falando das autorizaçães prévias necessárias
alienação de bens do patrimônio pUblico, as quais sempre são solicitadas a
esta augusta Assembléia, que faz a análise da coriveniëncia ou não da
alienação e decide de conformidade corn o seu soberano entendimento.

Naquela oportunidade, foi também autorizada a alienacão de alguns bens
irnóveis, cuja relaçao é extensa, e não me cabendo 1ê-la aqui, mas são bens
imOveis que o Estado possui, distribuidos em todo o seu territOrio. Podemos
citar, por exemplo, Mar de Espanha, Uberaba, Leopoldina, Matozinhos,
TeOfilo Otôni e Belo Horizonte.

Foi dito, também no § 2 0 do inciso XXIV, que o produto da venda desses
imOveis seria utilizado para integralizar esse pagamento inicial
correspondente a 20%. A Assembléia, corn rara sabedoria, ressalvou que a
alienação desses imóveis ficaria condicionada a preservação das atividades
pUblicas de interesse da populacão neles desenvolvidas no momento da
venda. Vejam os senhores que, nesse prirneiro momento, procurou o Estado
de Minas Gerais cercar-se de toda a cautela necessária e indispensável ao
procedimento que iria adotar no entendimento que estava entabulando corn a
União o acerto e a cornposição da divida rnobiliária do Estado.

Posteriormente, foi editada a Lei n° 12.731, que alterou alguma disposição
pertinente ao texto da lei anterior, a qual me referi. Mais precisamente, o que
foi alterado é que, no art. 1, está dito: "A taxa de juros a ser aplicada na
contrataçâo da operacão de crédito corn a Uniáo para refinanciamento da
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divida püblica do Estado e no financiamento corn a União e o Banco Central
previsto na Lei Estadual n° 12.422, de 27 de dezernbro de 1986, poderá ser
de ate 7,5% ao ano". Conforrne previsto e rnencionado, na lei anterior, falava-
se apenas em 6%. Antes da assinatura formal do contrato, porérn, foi editada
outra lei, e devo-me referir especificamente ao art. 9° dessa mesma lei
estadual, que estabelece que, na contratação das operaçães de crédito de
que trata o artigo que mencionamos, poderia o Poder Executivo oferecer, em
garantia dos entendimentos que estava celebrando corn o Governo Federal, a
vinculação de sua receita prOpria ou de transferências federais, a fianca
bancaria dos estabelecimentos oficiais de crédito e a caução ou o penhor de
acães pUblicas ou de sociedade de economia mista.

V6-se, assirn, Srs. Deputados, que, no que diz respeito a contratação corn a
Uniâo, o Estado de Minas Gerais procurou cumprir precisamente Os ditarnes
legais e constitucionais a que estava sujeito, dando prévia e oportuna ciéncia
a Assembléia dos atos que estavarn sendo praticados. Nenhurn termo do
contrato celebrado fugiu as condiçöes estabelecidas nessas leis estaduais as
quais acabo de me referir, seja no que diz respeito ao tempo da contratação,
seja no que diz respeito a taxa de juros ou as garantias ofertadas a União.

Eu gostaria, e entendo que este seja o rneu dever, de dizer a Assembléia
que, no protocolo, antes da assinatura do contrato, fiz urna recomendação
expressa ao Prof. José Mauro Catapreta Leal para que registrasse duas
condiçães básicas e estruturais sem as quais - penso - não poderlarnos
continuar Os entendimentos corn a Uniäo. A primeira dessas condiçães, que
charno de entendirnento prático, é a cláusula do benefIcio. Eu disse: "Olha,
Prof. José Mauro, sern essa condiçao, Minas não pode prosseguir corn os
entendirnentos". A cláusula do benefIcio era a exigência de que, qualquer
benefIcio concedido a qualquer unidade da Federaçào que nâo tivesse
contemplado Minas Gerais, seja num acordo preliminar, seja nurn contrato
definitivo, ficaria, automaticamente, inserido, como condiçao essencial de
validade do nosso contrato e se estenderia tambérn ao Estado de Minas
Gerais corn idênticas e iguais condicöes, seja por urna questão constitucional
da igualdade federativa, seja por não poder Minas negociar em condiçöes de
inferioridade corn qualquer outra unidade da Federaçâo.

A outra condiçao que tambérn entendi que deveria ser, de alguma forma,
vista como necessária, no acordo prelirninar e, depois, no contrato definitivo,
era a que previa a possibilidade de o Estado de Minas Gerais, alteradas as
condiçöes da contrataçâo, exigir que se fizesse uma revisão das condiçoes a
que se estava obrigando. Efetivarnente, essas condiçöes prevalecern, e por
efas o Estado de Minas Gerais se tern batido corn gaihardia, corn denodo,
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como é de sua tradição e corno é de nossa vontade mineira, de nosso espIrito
e da forma como entendemos que devem ser tratadas as coisas püblicas de
Minas.

Firmado o contrato e estabelecidas essas condiçoes, conforme já disse,
não cabia a Procuradoria-Geral envolver-se nos entendimentos pertinentes a
negociação como urn todo. De qualquer forma, o contrato pareceu-nos
posiUvo ao Estado de Minas Gerais, uma vez concluido, no que diz respeito
ao estoque da dIvida. Fixou-se urn valor que, se nao tivesse sido fixado,
cresceria diariamente por forca dos encargos incidentes sobre o débito.
Parecia-me também que o contrato era proveitoso ao povo mineiro e ao
Estado como urn todo, na rnedida em que fixou uma taxa de juros que ainda
hoje é bastante inferior a taxa praticada no mercado.

E evidente que esse é o contrato posto e celebrado na vontade das partes
naquele momento. A sua execução opera-se como todo contrato, ou seja, a
parte que se julga lesada por inadirnplemento ou a parte que se julga
abusivamente cobrada procurará valer-se das cláusulas que lhe possam ser
favoráveis para defender o seu ponto de vista e o direito que disso possa
decorrer. De qualquer forma, naquele momento, parecia-nos que, devido as
circunstãncias em que se encontrava o Estado, a situação na qual ele deveria
continuar no desempenho das tarefas necessárias a prestacão dos servicos
indispensáveis a comunidade, o ajuste celebrado corn a União atendia aos
seus interesses. Por isso, e por não encontrar nele nenhuma disposicao que
nos parecesse ilegal, injurIdica, incivil ou contrária ao interesse pUblico,
autorizamos o Prof. José Mauro Catapreta, o Procurador que entäo
acompanhava o processo, a concordar corn sua assinatura. Cumpre ressaltar
que a assinatura do contrato guardou uma perfeita consonância corn todos os
demais contratos que foram celebrados entre a União e os Estados corn Os

quais renegociou a dIvida. Vale dizer que o contrato de Minas não difere do
contrato que foi assinado pela União corn os demais Estados da União,
exceto naquelas coisas peculiares a Minas Gerais, como a natureza da
dIvida, o prazo de pagamento, o valor da taxa de juros, a garantia pertinente a
entrada que foi dada, os 20%, etc. No mais, nas suas cláusulas estruturais,
fizemos, na Procuradoria-Geral, absotuta questão de condicionar a
celebracão do ajuste ao respeito das idênticas condicoes pelas quats a União
compunha a divida dos dernais Estados. Como havia aI urn consenso corn as
dernais unidades federadas, pareceu-nos, então, que convinha a Minas,
desde que autorizada pela Assembléia, a cetebração do acordo do ponto de
vista técnico-juridico. Quanto ao ponto de vista negocial e aos entendimentos
celebrados, não me cabe avancar na análise sobre eles, eles são pertinência
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dos outros órgãos da administração do Estado, que provavelmente trarâo a
esta Casa Os esclarecirnentos. Refiro-me a Secretaria da Fazenda e a
Secretaria do Planejamento.

Sinto, Sr. Presidente, que conclul os esclarecimentos que deveria prestar a
esta Casa. Procurei faze-los dentro desse roteiro que senti ser da minha
obrigacão, ou seja, do ponto de vista técnico-jurIdico-legal. Não me sinto em
condicöes de avançar na análise de outros temas, porque sei, coma Fidias,
"que a sapateiro não deve ir alérn das sandálias". Muito obrigado.

Esclarecimentos sobre as Debates
o Sr. Presidente (Deputado Durval Angelo) - A Presidência vai conceder a

palavra aos Deputados que desejarern formular perguntas ao Dr. Arésio. Para
tanto, solicita aos nobres parlamentares que se inscrevam e, ao fazerem usa
do microfone, sejam objetivos, sucintos, dispensando a formalidade das
saudacöes pessoais. A cada Deputado, assim corno a resposta do Dr. Arésia,
serão concedidos 3 rninutos.

Debates
o Deputado Hely Tarqüinio - Quero, inicialmente, agradecer a presença do

Dr. Arésio, que prontamente compareceu a esta Casa, atendendo ao
requerimento do ilustre Deputado Sebastiâo Costa. No prirneiro momenta, a
Deputado Sebastião Costa previu aqui a formaçao do contraditOrio. No
Plenário, nesta Casa, na Casa do pova, a mInirno que pode ocorrer quando
existe alguma düvida é esclarecê-la de forma transparente, ouvindo as duas
partes, principalmente neste mamento em que estarnos iniciando urn governo
e principalmente diante da pasiçãa do nosso Governador Itamar Franco de
não conversar, de não se abrir ao diálogo, de nao buscar urna solução politica
para o impasse criado.

Gostarlamos de agradecer ao Dr. Arésio pela sua brilhante exposição, que,
como a Dra. Misabel, procurou ater-se aos seus lirnites de Procurador, ao
limite jurIdico, e dernonstrou, pela sua fala, ser zeloso, cioso da sua
responsabilidade na Procuradoria-Geral do Estado, fazer tudo aquilo que
fosse possivel corn relaçãa a renegociaçâo dessa dIvida: zelar pelo prazo,
por todos as detalhes do contrata, para que Minas fosse isanômica em
relaçao aos outros Estados. Isso ficou bern claro quanto ao tempo, quanto a
taxa de juros, que muitas vezes foi questianada. Quer dizer, ele procurou, do
ponto de vista juridico, cercar todas as possIveis ingerëncias ou facilidades
que poderiam ocorrer para que esse cantrato fosse rnelhor para as interesses
do povo de Minas Gerais.

Mais uma vez, gostaria de agradecer ao Dr. Arésio pela atuação a frente da
Procuradoria-Geral do Estado, ele que sempre foi companheiro do



L$
354

Governador. Náo ficou nenhuma dUvida quanto ao Governo anterior
relativamente a esse contrato de renegociacäo da divida. 0 povo de Minas
Gerais em nenhum momento foi lesado ou poderá ser lesado, porque ele
zelou e cuidou dos interesses do povo. Muito obrigado, Dr. Aréslo.

0 Deputado Amilcar Martins - Meu caro Dr. Arésio, quero dizer,
inicialmente, da nossa alegria em recebé-lo aqui nesta Casa, na Casa do
povo. Eu, que fui seu companheiro e seu colega na administraçáo do
Governador Eduardo Azeredo, e que pude, pessoalmente, testemunhar, a
cada dia, a sua competëncia, o seu zelo, a sua dedicacäo a causa piblica,
corn imenso orgulho digo a todos os colegas Deputados que Belo Horizonte,
que Minas Gerais deve muito ao seu trabalho, a sua competência; primeiro,
como Procurador-Geral do MunicIpio e depois, nessa missâo tao importante
que o Governador Eduardo Azeredo Ihe atribuiu, como Procurador-Geral do
Estado de Minas Gerais. Todos nôs, moradores de Belo Horizonte, de Minas
Gerais, somos eternos devedores a V. Exa. pelo seu trabalho em defesa dos
interesses superiores da nossa cidade e do nosso Estado.

Tenho muitos comentários a fazer, mas o tempo da nossa intervencâo é
escasso. Inicialmente, gostaria de dizer que, em relaçao a responsabilidade
da contracão da divida do Estado de Minas Gerais, sua colega que o sucedeu
na Procuradoria-Geral, a Dra. Misabel Derzi, ontem, nesta Assembléia, fez
urna exposição absolutamente clara e já se encarregou de liquidar, de pôr
uma pa de cal definitiva sobre essa matéria. Ela isentou, de maneira absoluta
e inequlvoca, qualquer responsabilidade por parte da Administração Eduardo
Azeredo sobre a contracao e sobre o crescimento dessa dIvida. Eu
acrescentei a fala da Dra. Misabel que grande parte da responsabilidade
dessa divida deve ser tributada, sim, ao ex-Governador Newton Cardoso,
responsável por mais de 40% da divida contraIda pelo Estado de Minas
Gerais.

Mas, a Dra. Misabel me surpreendeu. Eu sabia da sua competéncia,
fazendo jus a tradicão dos Procuradores do Estado de Minas Gerais, mas me
surpreendeu pela sua elegancia, pelo seu comportamento ético. Ela,
definitivamente, terminou com essa matéria. Ela levantou uma outra questäo
sobre a oportunidade da assinatura desse contrato. Gostaria de fazer uma
breve pergunta a V. Exa. sobre isso: esse contrato, que foi assinado em
condicöes isonômicas com quase todos os Estados brasileiros, com as
mesrnas cláusulas, sO está sendo contestado pela Procuradoria-Geral do
Estado de Minas Gerais. Não foi contestado por nenhuma das outras
Procuradorias-Gerais dos Estados brasileiros, nem pela Procuradoria-Geral
da Uniäo, nem pelas instâncias que o examinaram. Gostaria que V. Exa. nos
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esclarecesse sobre essa questâo, inclusive a perda, já em algurnas
instâncias, das acOes impetradas pelo Governo de Minas Gerais junto ao
Supremo. Isso já nào mostra urn enfraquecimento dos questionamentos feitos
pela Procuradoria-Geral do Estado?

Termino cumprimentando V. Exa. e agradecendo a sua presença em nosso
Plenário.

0 Sr. Arésio Dámaso - Nobre Deputado Amilcar Martins, em primeiro lugar,
registro indispensável agradecimento as palavras elogiosas de V. Exa.,
referindo-se a minha passagem a frente da Procuradoria-Gerat do Municipio e
a frente da Procuradoria-Geral do Estado. Já disse, no inIcio, que tenho por
esses mornentos um dever cIvico pela minha participacao modesta para o
benefIcio da coletividade mineira e do povo de Belo Horizonte. Cumpri,
procurei cumprir corn o meu dever. 0 povo de Minas e, evidentemente, o
povo de Belo Horizonte nada me deve. Eu é que Ihe devo pela honra e pela
dignidade de t6-lo servido. Guardo também como urn dos meihores
momentos da nossa vida o convIvio salutar, nesses quatro anos, a frente do
Governo e também nos dois anos e meio a frente do municipio, que nos
propiciararn agradáveis e saudosos momentos.

No que diz respeito a pergunta feita por V. Exa, não me causa surpresa
alguma que a ilustre e douta Procuradora-Geral do Estado tenha - se atido a
questão absolutamente técnica. Essa é uma norma que sempre norteia a
conduta dos advogados e dos Procuradores. Estive na Procuradoria-Geral
durante quatro anos e sei que ali timbra, Unica e exclusivamente, urn
sentimento civico pela defesa do interesse do Estado. Nenhuma outra
rnotivacao tisna a iriteligencia, o brilho, a capacidade e a dedicaçâo dos
Procuradores que compOern o quadro da Procuradoria-Geral. E isso é uma
seguranca para Minas Gerais. E uma certeza de que, sempre, na
Procuradoria-Geral se trabalha pelo interesse do povo mineiro.

No que diz respeito as acOes propriamente ditas, torna-se dificil para mim
avançar e adentrar. Os advogados aqui presentes sabem que, do ponto de
vista ético, nao nos e permitido tecer comentários sobre peticOes e trabaihos
de colegas, mas não o faco, sobretudo, porque nao as Ii, nao as conheco.
Elas foram impetradas perante o STF, e 16 se processam. Nao me foram
encaminhadas, corno necessariamente não deveriam ser, e entâo nao tenho
o alcance dessas peças. Parece-me, porém, numa análise feita a distância e
a planhcie, como me cabe ficar nesta oportunidade, que o STF nao tern
encontrado razöes de born direito para deferi-las. E indispensável nessas
açOes que o Ministro relator encontre, de piano, algum direito plausivel e
sustentável.
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Se não fol deferidO, é porque a esse MinistrO parece que o que foi feito está
born, náo precisa ser modificado. Não ha motivo de deferirnentO das medidas
reclamadas. E uma condicäO, e nós, advogados, e os que estão aqui"fumuS boni juris".
sabemos que ha urn jargão que usamoS muito, que é o 
Essa fumaca de born direito parece que o Supremo näo está encontrando nas
peticöes. Mas taco aqui o cornentáriO. Nâo é nenhum comentáriO técniCO,
porque a ética não me permite fazer e, sobretudo, porque eu não teria a
insensateZ de comentar uma peca juridica que eu nâo Ii, que não conheco.

o DeputadO Márcio KangusSu - Dr. Arésio DamaSO, gostaria em primeiro
lugar, de agradecer a sua presenca nesta Casa. Sua presenca engrandece
nOSSO parlamento a presenca de urn profissional acima de qualquer suspeita,
competente, integro, urn cidadão honradO, corn enorrnes servicos prestados a
Minas Gerais e principalrnente do Governo honrado do Dr. Eduardo Azeredo,
urn Governo que se pautOu pelo equilIbrio colocandO o interesSe püblico
acima de qualquer outro. Srs. Procurador, não sel se o senhor tern Os dados

que eu gostaria que fossern fornecidoS aqui, porque sei que a Procuradoria
cuida da parte jurIdica. Mas you fazer a seguinte pergunta se não fosse feita
a renegOCiacão quas taxas de juros seriarn pagas hoje, quais taxas de juros
erarn praticadaS antes e qual seria o volume da divida hoje?

o Sr. Arésio Dâmaso - Nobre Deputado Márcio Kangussu, devo confesSar a
V. Exa. que me comoveram as suas palavraS elogiosas. V. Exa. integrou o
Governo, e tivemos uma convivênCia, sobretudo, fraterna. Guardo como
galardäo os termos elogioSos suas referêflciaS, sobretudO a que diz respeito
a minha vida pessoal. Tenho por V. Exa. igual conceito e a mesma
adrniracãO. No que diz respeito a solicitacão feita por V. Exa., acho que näO é
uma matéria na qual eu nâo possa avancar. Ela é mais pertinente as
SecretariaS da Fazenda e do Planejarnento e aos orgä

os técniCos. No

entanto, fazendo uma ilação do que foi o despachO do eminente Ministro
Moreira Alves, na petição protocolada no Supremo Tribunal Federal e pelo
que noticiaram as jornais S. Exa. diz que, no que se refere as taxas de juros,

O 
que foi contratado por Minas Gerais é benéfico, porque está abaixO do que

se pratica no mercado.
0 DeputadO Mauro Lobo - Sr. Arésio Dârnaso, é born ye-b nesta Casa,

podendo trazer explicacoes e esclareCendO dCividaS principalmente sobre
esse contratO de negociacão da divida do Estado. Por urn born periodo
partlihamoS o mesmo Governo da Administracâo Eduardo Azeredo, a senhor

co
mo procurador e eu corno Secretário de Estado. Tenho-me sentido rnuito

honrado por ter podido servir ao Estado de Minas Gerais no Governo Eduardo
Azeredo. Gostaria que a senhor fizesse algurn cornentariO sobre urn assuntO,
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hoje nacional, que é uma revisão do pacto federativo.

Sabemos que a estrutura da nossa Constituiçào confere uma certa
hipertrofia a União, na esfera do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do
Poder Judiciarlo, a que nos parece diminuir a sentido federativo. Pelo menos
no Poder Legislativo, as vezes, ficamos atados a legislag5o federal.
Consequentemente, nossa atuaçâo se torna bastante limitada. Gostaria de
ouvir seus comentários sobre esse aspecto. Estamos falando muito sobre as
aspectas econômicos. Qual é sua opinião do ponto de vista legislativo? Muito
abrigado.

o Sr. Arésio Dâmaso - Eminente Deputado Mauro Lobo, sempre que a vejo,
recordo, corn grande satisfacão e alegria, as momentos bons da nossa
participação no Governo Eduardo Azeredo, e sempre me vem a memOria a
sua querida Caratinga. Quanto a abservaçao que V. Exa. vem de fazer, tenho
que esse é urn assunto extremamente importante, uma oportunidade ünica
para a Brasil mergulhar em suas prOprias raIzes. Muitas vezes, as questoes
profundas da nacionalidade são examinadas superficial mente, coma urn
aspecto meramente de rôtulo, a que não poderá ocorrer corn a pacto
federativo. Não podemos limita-lo a uma questao tributária apenas, corn
transferência de taxas, aurnento de percentuais ou nominação de tributos que
não alteram a sua esséncia.

Os constitucionalistas, as estudiosos do Direito PUblico dizem que a Estado
teria cameçado corn a pacto social. A Federaçao, em si é urn pacto de
Estados harmonicas, independentes, senhores das suas prOprias condicoes.
Tenho para mirn que, no pacto federativo que a Brasil se prapOe estudar, ele
deveria merguihar em profundidade nas diferencas existentes, que constituem
a sua unidade. Urn pacto federativo não pode ser uma cOpia livresca de
teorias constitucionalistas de célebres autores estrangeiros. A nossa
realidade está ai, cobrando de nós urn pacta federativo que respeite as
circunstâncias peculiares da ArnazOnia, as deficiências do Nordeste, as
angüstias do vale do Jequitinhonha. Ao sentar-se para a pacto federativo,
Minas terá de levar suas questOes profundas, reais, a anseio do seu pova, e
não copiar teorias li yrescas de professores de Direito Constitucional. Desse
modo a Constituiçao se aproxima do anseia da populacâo e passa a ter que
ver corn a que a povo espera do Estado de direito. Organizarnos a Estado
para que respanda aos anseios e apebos buscados pelo Estado. Não se
justifica criar urn Estado, cam toda sua gigantesca máquina, exciusivamente
para se auto-alimentar. 0 Estado tern sua razào de ser no pacto federativo se
responder as angtistias do ernprego da saüde, da segurança. 0 que faremos
cam nossas jovens? Para onde encaminha-los depois da salda da
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universidade? 0 pacto federativo so se justificará se mergulhar na raiz dos
problernas dos Estados federados, corno a Paraiba, o Piaui, o Rio Grande do
Sul, Mato Grosso. Cada Estado carrega o que é peculiar a sua natureza, as
suas condiçoes, ao que exprirne o seu povo. 0 que Minas espera do novo
pacto federativo? Apenas urna alteraçao de taxa? Urna alteração de nome de
tributo? Seria reduzir a nada urna questão estrutural extremamente
importante do Direito Constitucional federado, que é o pacto celebrado pelas
unidades autônornas, independentes, que se autogovernarn.

0 Deputado Rérnolo Aloise - Dr. Arésio, nesta oportunidade que a Casa nos
deu quando V. Exa. atendeu ao convite do nobre Deputado Sebastião Costa,
eu nao poderia ornitir algurnas palavras. Inicialmente, em referéncia a sua
pessoa, lembro-me muito bern da maneira cordial, da maneira amiga que,
quando estivemos na Procuradoria, V. Exa. nos recebeu. Ternos a certeza
absoluta de que, nesses quatro anos que Ia esteve, tentou fazer o melhor
para este Estado, tentou conduzir as questoes de sua competência da melhor
maneira. Sei muito bern que isso custou a V. Exa. uma hemorragia digestiva,
que V. Exa. passou por momentos difIceis, que a sua saOde necessitou de
cuidados especiais. Mas não poderia também de aqui fazer alguns
questionamentos quanto a esse contrato que está sendo discutido.

No primeiro deles, Dr. Arésio, gostaria de saber quais são as chances de
vitOria que V. Exa. nas acães que formam impetradas no Supremo Tribunal.
Parece-me que V. Exa. respondeu como se não conhecesse o conteOdo
delas, mas eu o faço de uma maneira diferente: imagino eu que V. Exa.
poderia opinar. Gostaria de saber de V. Exa. que chances teriam essas acoes
em pro[ da atual situação para o Estado.

Ha uma outra questão, para esquentar urn pouco o debate, que eu gostaria
de mencinar. 0 Dr. Newton Cardoso foi Governador em 1984. Eu não estava
nesta Casa. Após o seu mandato, ele fol substituldo pelo Dr. Hello Garcia.
Depois do Dr. Hello, veio o Dr. Eduardo Azeredo e, atualrnente, está o Dr.
Itamar Franco. Se existem juros, entendo eu que existe dIvida. Não ha
condiçao de haver juros sem divida. Depois de 13 anos, as coisas estão
acontecendo. 0 Dr. Newton assumlu corn dIvida, o Dr. Hello saiu corn divida
e o Dr. Eduardo teve que arrematar essas dividas. Assim, vai a questao:
compactuados os juros de 7%, essa divida chegou hoje a urn deficit fundado
de R$18.000.000.000,00 e a urn deficit flutuante de R$3.000.000.000,00.
Gostaria que V. Exa. explicasse a taxa de 7% riesse contrato, no qual está
ernbutido esse superávit de juros, em rneu entendirnento. Muito obrigado.

0 Sr. Arésio Dãrnaso - Nobre Deputado Rêrnolo Aloise, rnais uma vez,
sinto-me na obrigaçao de agradecer a esta Casa a oportunidade de aqui
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cornpareCer, porque POSSO fazer de piiblico a confissão do apreço e da
admiração que aprendi a ter por V. Exa., na minha passagern pela
Procuradoria-Geral. La tive a oportunidade de receber o rneu querido e
fraterno Deputado Geraldo Santanna, por rnuitas vezes. Guardo aquelas
nossas conversas corno urna riqueza pessoal que me alirnenta, na rnaioria
das vezes, nos rneus rnomentos de solidão e de entendimento pessoal. A sua
sempre oportuna e, em muitas das vezes, mordaz observacão era para rnim
urn conselho extremarnente válido para que eu pudesse levar ao
conhecirnento da adrninistracão os rnelhores rumos que atendessem aos
interesses do Estado. Faco aqui, portanto, como urn dever, o registro de que
a sua visita, várias vezes reiterada a Procuradoria-Geral, era para mirn não so
gratificante, do ponto de vista pessoal, rnas também urna contribuiçao para
aquilo que pudesse ser Util ao Governo de Minas. Refiro-me as suas visitas e
as do ilustre Deputado Geraldo Santanna.

Nobre Deputado, é para rnirn difIcil dizer que chances tern o que está sendo
feito no Supremo. Quando não se exarnina, quando não se conhece, como
opinar? De qualquer forma, o que fica no ar é corno urna parte pode executar
o seu direito por si rnesrno. Isso e válido? SO a Suprerna Corte poderá dizer.

Constitucionalmente, a questao está bern posta. Ela está prevista e
perrnitida no texto constitucional. A garantia foi dada dentro dos limites
precisos do parágrafo ünico do art. 160 da Constituicao Federal e do § 40 do
art. 167. Não se fugiu urn rnillrnetro sequer do paradigrna constitucional, mas
o entendirnento que se tern desse paradigrna constitucional difere entre os
contratantes. Cada urn deles o entende de urna maneira.

No sistema que adotarnos, está correta a colocacão posta no Supremo
Tribunal. Cabe aos JuIzes, corno corte constitucional daquela Casa, dizer se
O que está feito está bern feito e como proceder para que o contrato seja
curnprido em sua plenitude.

No que diz respeito as taxas de juros, nobre Deputado, e, para mim, rnuito
dificil responder. Como advogado - e eu me orgulho de ter somente essa
qualificacão -, a Unica taxa que sel achar é a de 20% de honorário, que, na
maioria das vezes, cal para 10% ou para 5%, quando não se trata de
assistente judiciário. Assim sendo, acho extremamente dificil dizer a V. Exa. o
que são taxas, sobretudo, taxas de contrato.

A cláusula 4a tern a linguagem dinossáurica do "economés" que fala que B e
igual a VLTE, e que V mais B, mais isso e mais aquilo val dar em não-sei-o-
qué. Confesso: nern leio aquilo. Não perco tempo em ler o que não you
entender. Não sel o que significa tudo aquilo. Mas esta aqui o que VCF,
Vbanco, VBB e VCG significam. Efetivarnente, isso vai além dos meus
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conhecimentos. Não tenho condição de responder a V. Exa.

o Deputado Antonio Carlos Andrada - Sr. Presidente, Dr. Arésio Dãmaso,
faço coro corn os colegas que me antecederam na homeriagem que
renderam ao ilustre ex-Procurador-Geral, Dr. Arésio Dãmaso.

Eu, que tive oportunidade de conviver corn V. Exa. na adrninistração
anterior, P0550 testemunhar a maneira sempre cordata e séria corn que V.
Exa. tratou as questOes mais importantes do Estado. Sua atencão e
dedicação integral ao trabaiho são inegáveis. Cabe, também, parabenizar sua
explanação de hoje, que foi muito importante para ajudar a todos desta Casa
e aos rnineiros na compreensão do grave momento por que passa o Estado e
todo o Brasil.

Permita-me colocar uma questao, que, por razOes didáticas, dividirei em
trés etapas: a origem da dIvida propriamente dita, o contrato no momento em
que foi feito e o momento atual vivido pelo Estado.

Quanto a origem da dIvida, já ficou bern claro que a responsabilidade da
sua geração não cabe a administração anterior.

Quanto a assinatura do contrato de negociação, ficou também muito claro
que, naquele momento, o contrato era born e viável para o Estado, pois o
tirava de urna situação muito pior do que aquela em que se encontrava.
Obviarnente, também, as pessoas, âquela época, não poderiam prever as
dificuldades econômicas que iriam surgir no decorrer dos rneses e dos anos,
muito menos colocar isso no contrato.

Ouvindo ontern a Procuradora, Dra. Misabel Derzi, não restou dUvida de
que também a atenção dos homens que fizeram o contrato foi muito
primorosa. Por qué? Porque são as cláusulas desse contrato que Minas hoje
levanta, junto ao STF para se defender.

Se o contrato fosse ruim, hoje Minas estaria de mãos atadas e não poderia
gritar corno está fazendo. lsso demonstra que o contrato foi bern feito e está
dando condiçOes de Minas reagir dessa forma. Gostaria que V. Exa. fizesse
algurn comentário em relação a isso. Este é o nosso entendimento sobre as
exposiçOes de ontem e de hoje. Entendemos desta rnaneira: Minas continua
tendo condiçOes de reagir, Minas continua tendo condiçOes de levantar a sua
voz, corno sempre fez e está fazendo, mas dentro de parâmetros legais
estabelecidos em urn contrato que foi muito bern feito na sua época.

o Sr. Arésio Dãrnaso - Deputado AntOnio Carlos Andrada, graças a Deus
Minas é sempre altaneira. E corn o maior apreço e corn a rnaior sinceridade
que digo que V. Exa. é uma continuidade, urn paradigma e urn patrirnOnio
püblico de Minas, na tradição de sua famIlia e que preserva esses valores e
esses atributos que a nos, mineiros, são tao caros. V. Exa. dá continuidade,
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nesta Casa, a esses valores de Minas, sernpre consagrados em reiteradas
reconduçOes, seja na sua pessoa, seja na pessoa de seu ilustre pai, cuja
amizade muito me honra, seja na pessoa do ilustre Deputado José Bonifácio.

E oportuna a colocação de V. Exa., porque é evidente que se Minas briga,
se Minas se insurge, como é da sua tradição - Diogo de Vasconcelos já
escrevia a Coroa: "Os mineiros, não ha quem os dome. E irnpossIvel dorná-
los" -, e é born que assirn seja, e ternos orgulho disso, e vamos transmitir aos
nossos fllhos essa esséncia do nosso caráter cIvico. Sornos indornáveis,
varnos lutar sernpre por aquilo que ternos e consideramos ser o nosso direito.

E bern posto, sim. C) contrato está born. 0 contrato recebeu cuidados
jurIdicos de urn professor de faculdade, e, naquilo que pude, dei a rninha
contribuição. 0 contrato permite que Minas brigue. Todas as cláusulas
irnportantes e necessárias a defesa dos interesses de Minas estão colocadas.
Como gente civilizada que somos, a discussão se faz no STF, a discussão e
feita em juizo, cabe ao STF dizer corn quem está a razão.

As cláusulas estão al. E por rneio desse contrato que Minas se insurge.
Sobretudo, o que é oportuno dizer - volto a repetir que nao vi a peticao, mas
os jornais inforrnam isso - é que não se pede a anulação do contrato. 0 que
se pede é que faca valer as suas cláusulas. A cláusula de revisão, a
igualdade de tratarnento. E isso que Minas pede. Espero que Minas consiga
mais urna vez essa vitória.

O Deputado João Leite - Dr. Arésio, gostaria de elogiar a sua presença no
Plenário da Assernbléia Legislativa. Sabemos que V. Exa. contribuiu para o
Estado durante quatro arios; agora, no rnomento de descanso desse árduo
trabalho, ainda é convidado e vern a esta Casa para prestar esclarecimentos
muito irnportantes a Assembléia Legislativa e a sociedade de Minas Gerais.
Querernos agradecer-Ihe ter aceitado o nosso convite.

A passagern da Procuradora do Estado pela Assernbléia Legislativa deixou-
nos urna grande responsabilidade, porque ela disse que Minas Gerais tern
urna dIvida, que foi contralda durante anos e negociada corn esse contrato
discutido neste mornento, em condiçOes de juros favoráveis, e que o Governo
Eduardo Azeredo não teve uma politica de endividarnento. Essa é uma dIvida
anterior. Essa é uma dIvida que quebrou dois Bancos deste Estado.

Sabemos que rnais de 40% dessa dIvida foi contralda no Governo Newton
Cardoso, rnas como este Estado conseguiu quebrar dois Bancos e ter uma
dIvida desse tarnanho, que hoje, muitas vezes, ate o impede de honrar seus
compromissos corn o funcionalismo pCiblico e seus comprornissos sociais?
Creio que a Assernbléia Legislativa deveria ir a fundo e conhecer como foi
contraida essa divida pelo Estado de Minas Gerais. Como foi celebrada, nurn
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governo, 40% dessa divida? Como conseguiram quebrar o CREDIREAL e 0
BEMGE? Essa e uma preocupação que ternos.

A pergunta que quero fazer está relacionada a questão da amortização da
dIvida, isto e, o que foi acertado quando o Estado fez o contrato. Parece-me
que o senhor havia dito que o Estado pagou imediatamente 20%, e fiquei corn
urna düvida, porque me parece que so o Estado de São Paulo pagou 20% da
dIvida e corn juros menores. Penso que o Estado de Minas Gerais deve ter
pago menos e corn juros maiores. Gostaria que o senhor explicasse essa
questao da arnortização e do pagamento irnediato de urna parte da dIvida
pelo Estado de Minas Gerais. Muito obrigado, Sr. Presidente.

o Sr. Arésio Dãrnaso - Nobre Deputado João Leite, quero tarnbérn
parabenizá-lo pelo seu trabalho corno Deputado a Assembléia Legislativa,
onde V. Exa. tern-se mostrado atento, sobretudo, a questão dos direitos
humanos. 0 seu trabalho e digno de louvor e adrniracão por toda a sociedade
mineira em todas as oportunidades em que vern a tona essa questao
extremarnente sensivel.

Quanto a divida em si, volto a repetir, não tenho condiçöes de adentrar e
avançar nesse campo. No que diz respeito aos 20%, limitei-me apenas a ler 0
que previu a lei, ou seja, que se flzesse a composicão de urn pagamento
antecipado de ate 20% do valor do refinanciamento. Se isso foi feito, cabe
tecnicamente a Secretaria da Fazenda e aos demais Orgãos da Secretaria do
Planejamento dizO-lo. Peco desculpas por não ter sido bastante claro e me
fazer entender por V. Exa.

o Deputado Antânio Julio - Sr. Procurador, estava atento quando o senhor
respondeu a pergunta sobre o pacto federativo. Entendi que 0 senhor quis
criticar o Governador Itamar Franco, talvez não pelo lado politico, mas pelo
juridico. Gostaria de fazer uma pergunta ao senhor, por quern ternos todo o
carinho e respeito, apesar de nao termos urn relacionarnento pessoal, mas
por ouvir dizer a respeito da figura que foi o nosso Procurador. 0 senhor não
acha que o pacto federativo passa autornaticarnente por uma reforma
tributária? E Minas hoje está brigando justamente contra essa ditadura
econômica imposta pelo Governo central, pelo Sr. Fernando Henrique, contra
os Estados brasileiros. E isso que se discute, porque não se consegue fazer
pacto federativo, não se consegue gerar renda, emprego, melhoramentos
para a populacâo se não houver recursos, recursos esses que o Governo
Federal tern insistido em tirar de todos os Estados da Federacao. Por isso
discute-se hoje o pacto federativo, e eu gostaria que o senhor não entrasse
na questão poiltica, mas na juridica, e fizesse uma análise de acordo corn o
seu pensarnento. 0 senhor não acha que esse pacto federativo passa
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automaticamente pela reforma tributária pela qual estamos todos brigando?

Outra coisa que gostaria de abordar é que o Deputado Arnilcar Martins tern
insistido, e hoje o Deputado João Leite também insistiu, em que essa divida
de 40% é do Governador Newton Cardoso. Não posso concordar em ficar
ouvindo calado desde ontem, mas quero dizer aos nobres Deputados e fazer
uma pergunta ao senhor: depois que Newton Cardoso deixou o governo,
Minas não teve mais Governador? Quem governou Minas Gerais? Fica a
rninha pergunta. Obrigado.

o Sr. Arésio Dâmaso - Nobre Deputado, quando eu me referi ao pacto
federativo, não five o propOsito de fazer a menor critica a quern quer que seja.

Procurei, e o fiz como qualquer cidadão faria, lançar uma mensagem ao
Congresso Nacional. 0 Congresso Nacional tern a grande responsabilidade
de analisar as questöes que atormentam todos. Sou urn hornem do interior.
Convivo, todos os fins de sernana, corn uma pequena cornunidade. Vejo,
semanalmente, o empobrecimento e o distanciarnento da alegria que o meu
povo está vivendo, a falta de perspectivas, o receio corn relação ao futuro e a
angüstia das crianças que 16 vivem, que estão em busca de um emprego e de
urn destino.

Então, quando quero o pacto federativo quero o posicionamento do
Congresso Nacional em relaçâo aos problernas nacionais. E claro que esses
problemas passam, necessariamente, por uma reforma tributária, que é urn
instrumento indispensável para se conseguir os demais rneios dessa reforma.
Mas o pacto federativo e, sobretudo, a nossa qualidade de vida, a esséncia
do modelo brasileiro de viver aquilo que poderiamos definir como sendo o
nosso estilo de vida. Cada urn de nOs sabe como é o estilo de vida
americano, o modo de viver do ingl6s, ou o que é o estilo de vida frances ou a
pacata e bucOiica condição portuguesa de viver. Mas nOs, a cada geraçao,
postergamos para a geração seguinte a decisão de como vamos viver ou o
que é que nos reserva o futuro.

Então, o que eu gostaria de discutir corn o pacto federativo é a esséncia da
nossa qualidade de vida, a essência daquilo que iremos transferir para Os
nossos filhos e netos. 0 que é o nosso modo de ser? Como poderemos
melhorar os sofrirnentos, as ansiedades, os temores? 0 que é o povo, afinal,
na sua expectativa, dentro do pacto federativo? 0 que é que 0 povo tern a
dizer? 0 que é que ele pode esperar do novo pacto federativo? Novos
impostos? Nova distribuição de renda? Ou uma perspectiva de definiçao, pela
Constituiçao da vida que nOs queremos?

Corn relação a divida, Deputado, evidentemente, V. Exa. sabe meihor do
que eu que nào posso entrar nesse campo e que Minas teve outros
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Governadores dignos, probos e trabaihadores, todos eles voltados para os
interesses do Estado.

o Deputado Ailton Vilela - Sr. Presidente, caro Dr. Arésio, as minhas
palavras são para manifestar a nossa satisfação em ouvir a sua brilhante
explanacão sobre a tao comentada divida do Estado. Tivernos a presenca, na
tarde de ontern, de nossa Procuradora, que, corn muito brilhantismo e
isenção, mostrou a realidade dessa divida, coma ela foi constitulda e corno
está sendo negociada, sern prejudicar a quern quer que seja ou comprometer
Governadores do passado. Essa divida, como todos sabernos, vern de longos
anos, de muitos outros governos, e, em virtude das dificuldades por que
passa o Pals e dos juros altIssirnos, a cada ano vai aumentando, chegando
ao patarnar em que se encontra hoje. Tivemos, na pessoa do ex-Governador
Eduardo Azeredo, a oportunidade e a felicidade de atacar de frente esse
problema e de fazer essa negociação, porque, do contrãrio, essa divida
estaria hoje bern mais elevada.

Gostaria de dizer que o nosso Governador Itamar Franco, dentro da sua
missão de hornem pUblico, deve buscar, através da humildade, que é o
principio básico do hornem püblico, o entendimento, a conversacão corn a
Governo Federal, que já tern acenado nessa direçao. Que nOs tenhamos,
então, urna vida tranquila no nosso Estado, que ele faca como o Governador
do Rio Grande do Sul, que buscou, através do entendimento, a solução dos
seus problernas.

Em relação aos juros altos de outros Estados, quero dizer o seguinte: São
Paulo deu urna entrada de 20% e negociou a sua divida em 6%. Acreditamos
que, como Minas Gerais participou apenas corn 10%, seus juros ficaram em
7,5%. Gostaria que V. Exa. confirmasse isso. Se o Governo atual entrar corn
mais esses 10%, terá seus juros reduzidos para 6%?

o Sr. Arésio Dãmaso - Caro Deputado Ailton Vilela, a nossa relação
pessoal e de longos anos. Rernernoro, agora, uma parte da minha mocidade,
vivida na nossa querida Trés Coraçoes. Esse é a motivo da afinidade e do
nosso born relacionamento.

Cabe aos Secretários da Fazenda e do Planejamento o esclarecirnento
quanto a forma como foi negociado. Do ponto de vista juridico, ha a
perspectiva, ha abertura no contrato para que assim seja feito. A medida que
o Estado puder dar uma entrada maior, contribuir corn uma taxa de 20%,
evidentemente, terá outros beneficios dal decorrentes, seja na repactuacão
dos juros, seja na repactuação das prestaçães. Isso e possivel. E rnatéria de
ordem financeira, e cabe aos Orgãos da Secretaria da Fazenda dar as
melhores esclarecimentos.
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o Deputado Carlos Pimenta - Quero, inicialmente, cumprimentar a Dr.

Arésio, que vern a esta Assernbléia a convite dos Deputados, nesse diálogo
que estamos tendo corn as pessoas que tern ajudado o Estado de Minas a
superar este momento difIcil.

Queria, antes de fazer a meu questionamento, dizer que hoje a irnprensa,
não sei se comemora, mas estarnpa nas manchetes que as Bancos, somente
no més de janeiro, tiverarn R$3.800.000.000,00 de lucro, cifra superior a todo
ano de 1998. Certamente que esse lucro não foi decorrente de nenhuma
aplicação produtiva, mas dessa especulação que está trazendo a
intranquilidade, o temor, a recessão. Isso não é nenhum motivo de jUbilo, mas
de preocupaçâo para todos nós. Se, de urn lado, temos essa noticia, de outro
temos a informação de que o Governo Federal corta R$2.800.000.000,00 de
projetos sociais, tais como a da prevençâo do cancer do colo do Otero e de
mamas, o do menor de rua, etc. Enfirn, projetos importantes para a
sociedade. Dentro desse contexta, nâo ternos düvida de que a insatisfaçao e
de todos nOs, como também é do Governo do Estado de Minas Gerais.

Ele foi corajoso ao propor as medidas, talvez, mais que a coragem, a
necessidade é que faz a coragem. Depois dessas medidas tomadas pelo
Governador, surgiram duas vertentes. Ha a vertente jurIdica, explicada pela
Procuradora Misabel Derzi, ontem, em que ela tenta, dentro do acordo
celebrado entre Minas e o Governo Federal, a sua vitôria no STF. Ela propöe
a revisão de algumas cláusulas do contrato que foram importantes para Minas
Gerais na época, que estagnou, que parou o crescimenta proparcianal, ate
mesmo aritmético da dIvida que tInharnos. Mas existe outra questao, a
polItica. E é nessa questao polItica que ternos de procurar e encontrar
brechas tambérn. Hoje mesrno a imprensa fala que o Governador Itamar
Franco está prarrogando a maratOria. Acho que está faltando diálogo. Essa
simples notIcia da prorrogação da maratória está trazendo também uma
intranquilidade ao empresariado, as pessoas que detêrn emprego, as pessoas
que participarn da economia do Estado.

Perguntaria ao senhor, que supervisionou esse contrato não sO coma
Procurador - inclusive, sei que V. Exa. nomeou urn Procurador académico, de
carreira, professor, para acampanhar o processo e todas as suas etapas -, se
dentro da area juridica é possIvel que se faça algumas modiflcaçoes nesse
acordo de Minas cam a União. Esgotado a arsenal juridico, V. Exa concorda
que é necessário que haja diábogo, que haja predispasiçao polItica para
melhorar ou para que possamos ter êxito na revisão desses itens do acordo?

o Sr. Arésio Dãmaso - Nobre Deputado Carlos Pimenta, V. Exa. me dá
excelente oportunidade de esclarecer o que entendo par pacta federativo.
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Acho que o povo brasileiro não pode continuar convivendo corn essa

situacão dramática a que o senhor se refere, ern que tornamos o Estado
eminenternente especulativo em termos de juros. Isso não é possIvel, não é o
que a Federação e povo esperam. Não construiremos o nosso futuro por al.
V. Exa. coloca rnuito bern que ha urn desvio de finalidades. As finalidades do
Estado são outras, são a saüde, a educação, a seguranca, etc., e hoje
estamos voltados exciusivarnente para a especulação financeira. E preciso
mudar o rurno do Estado, e ele so terá urna mudanca quando nos
assentarmos ou nos reassentarmos na definicão do verdadeiro pacto
federativo, porque al as vigas estruturais da Federacão serão traçadas.

No que diz respeito a colocacão feita por V.Exa., o contrato, como já
falamos aqui, perrnite a revisão. As condicoes de contratacão podern ser
renegociadas. Essa foi urna das cláusulas que na época consideramos "sine
qua non" e indispensáveis para que Minas assinasse o acordo corn a União.
Como disse no inIcio da exposicão, é a cláusula do beneficio e a de revisão
que permitern que o Estado possa chegar aos Orgãos técnicos do Governo
Federal e demonstrar que as condicoes, inicialmente contratadas, não
perrnanecern as mesmas e que deve haver renegociacão. Evidenternente,
essa renegociação ha de passar pelo diálogo, pelo entendirnento, para que as
partes se harrnonizem no cumprirnento do contrato. Isso é interesse da
Federação, porque acho que não convém a ela que Minas seja inadirnplente,
corno tambérn é conveniente a Minas que cumpra as obrigacOes assurnidas e
possa dar tranquilidade ao seu povo para a exercIcio normal das suas
atividades.

0 Deputado Dinis Pinheiro - Dr. Arésio, torna-se dispensável aquf relatar,
descrever as qualidades, os atributos que sempre norteararn a vida do
senhor. Fico extremamente feliz em testemunhar, de perto, as palavras do
ilustre Deputado Antonio Andrada, que reconhece que 0 flO5SO Governador
está percorrendo caminhos certos, corretos, brilhantes para resgatar o nome
de Minas, para que o nosso povo tenha urna vida mais hurnana, justa e
fraterna, contrariando, assirn, a fala de alguns Deputados que participaram do
Governo do PSDB. Entendo que quando se assume urn cargo pUblico, e
quando se compra uma empresa, e ela se encontra repleta de dividas,
qualquer urn que tenha urn pouco de criatividade, tern de administrá-la corn
austeridade, corn economia e corn rigidez para que essa dIvida não atinja
patarnares, incontroláveis. Mas quero ser bastante simples, prático e objetivo.
Fica, nesta explicacão, uma düvida e pergunto ao senhor se essa autorizacão
da Assembléia Legislativa foi prévia. Deveria ser prévia, ou em forma de
referendo, posteriormente a realização do contrato? Parece-me que existe
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urna resolucão do Senado que exige a referenda, a autorizaçào por parte da
Assernbléia Legislativa. Gostaria que a senhor, corn essa capacidade, corn
esse brilhantismo, esclarecesse para todos nOs, essa dtivida que paira no ar.

0 Sr. Aréslo Dãmaso - Nobre Deputado, o art. 10 da Lei no 12.422 faz
referenda expressa ao protocolo que foi assinado. Diz assirn: "Fica o Poder
Executivo autorizado ( ... ), dentro de urn programa de recurso substanciado..
Significa, então, que a Assembléia teve conhecimento do protocolo e a
referendou. Ela diz: "consubstanciado no protocolo de acordo entre a
Governo Federal e o Governo do Estado de Minas Gerais, assinado em 26 de
setembro de 1996". Quer dizer que a Assembléia teve conhecimento do
protocolo e veio a referenda-b.

o Deputado Paulo Piau - Dr. Arésio, é uma abegria para nOs t6-lo nesta
Casa. 0 senhor disse que está aqui estritamente na condicão de ex-
Procurador, atendo-se aos assuntos eminentemente de ordem juridica. Mas a
senhor é urn professor, urn advogado, urn cidadão, e gostariamos de ouvir a
sua opinião. A faculdade é urn ponto de discussOes da vida nacional, e
queriamos que o senhor fugisse urn pouquinho a condicão jurIdica. E a minha
pergunta é rnuito simples. Minas Gerais está na mIdia, sobretudo ltamar
Franca, ha 60 dias, dizendo para todo a Brasil que Minas Gerais é terra
arrasada em termos de finanças pUblicas. E é o entendimento que se tern fora
de Minas Gerais. Evidentemente que os rnineiros estão absorvendo a
condicão de Minas Gerais ser terra arrasada. Sei que a pergunta deveria ser
feita ao Dr. João Heraldo, ex-Secretário da Fazenda, mas a senhor trabalhou
muito nisso. Minas Gerais era o Estado em piores condiçoes financeiras da
União, quando a Governador Eduardo Azeredo deixou o Governo do Estado?

Esta é uma pergunta que tern de se esclarecida para a sociedade porque a
que se está transrnitindo é que Eduardo Azeredo foi o Governador rnais
incompetente do Pais e que deixou tudo arrasado para o Governador Itamar
Franca. 0 "Estado de Minas" de hoje, traz que ele deve prorrogar a sua
moratória. Gostaria da sua opinião não coma jurIdico apenas, mas coma
cidadão.

0 Sr. Arésio Dâmaso - Nobre Deputado Paulo Piau, evidentemente que eu,
por dever de ofIcio, deveria me limitar, exciusivarnente, aos parârnetros
traçados no que é a competência institucional da Procuradoria-Geral do
Estado. As razOes que me trazern a esta Assembbéia decorrern do
desempenho que tive, aa bongo de quatra anos, no cargo de Procurador-
Geral, sobretudo coma corifeu desses contratos de renegociação da dIvida.

Mas V. Exa. faz uma indagação para mirn coma cidadão. Se me permite
fazer a ressalva de que a prudência me aconselharia a não avançar nesse
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campo, porque não é tribuna própria para eu me manifestar como cidadäo,
devo dizer que tenho outra visäo.

Penso que o contrato foi extremarnente benéfico ao Estado na medida em
que parou o estoque da divida. 0 Estado negociou, como disse o Ministro
Moreira Alves, em condicöes excepcionais que ninguém tem no mercado.
Deu-se urn folégo de 30 anos, para que a Estado possa se reajustar.
Terrninados os 30 anos ainda ha a perspectiva de mais 10 anos, e o Estado
tern forca bastante para redimensinar-se e procurar a rurno que meihor
convérn a seu povo.

Na verdade, o Governo que se encerrou, preparou o Estado. 0 Governador
Eduardo Azeredo teve o propósito de preparar a Estado exatarnente para
essa arrancada. A sua politica de investimento de atração de novas
empresas, de abertura de mercado para Minas Gerais tern exatarnente essa
finalidade. A finalidade de dar ao Estado a força própria que ele precisa
desenvolver. E so corn desenvolvimento e corn o trabalho da gente mineira é
que varnos vencer essas dificuldades. Tenho a certeza de que Minas vence,
seu povo é muito valente e vai vencer essas dificuldades. Como isso será
feito? Será feito através do desenvolvirnento, através das indtistrias que
foram disserninadas de uma forma criteriosa, por todas as regiöes do Estado,
procurando evitar a politica do beneficiamento desta ou daquela região.
Varnos encontrar indUstrias instaladas no Sul, na Zona da Mata, no Triângula,
no Nordeste, no Vale do Rio Doce, na Zona Metalürgica. Esse movimento é
uma tônica que Minas não pode perder, e é por eta que Minas vai vencer as
suas dificuldades.

Sr. Presidente, nada me resta senão, mais uma vez, reiterar a que eu disse
ao longo dessa exposicao. Coristituiu, para mirn, urn galardào da vida püblica
a rneu comparecimento a esta Casa, onde, por aproxirnadarnente duas horas,
fui ouvido de forma atenta, respeitosa e pude perceber que a que rnoveu cada
urn dos Deputados näo foi seno a interesse püblico e, sobretudo, a interesse
püblico de Minas. Quero congratular-me corn o pova de Minas Gerais por ter
urna Assembléia de tao ilustres, dignos e cornpetentes representantes.
Registro corn satisfação civica esse sentirnento que colho e levo para mim e
para rninha famIlia. Que Deus acompanhe perrnanentemente as trabalhos
desta Casa e nos ajude a todos! Muito obrigado.

Encerramento
0 Sr. Presidente - A Presidência agradece a honrosa presença do Dr.

Arésio Dârnaso nesta Casa. Cumprido a objetivo da convocaçâo, encerra a
reuniào, convocando as Deputados para a reuniâo ordinária de logo mais, as
14 horas, corn a ordern do dia regimental. Levanta-se a reunião.
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ATA DA ia REUNIAO ESPECIAL DA COMISSAO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR
As dez horas e trinta e cinco minutos do dia vinte e cinco de fevereiro de mil

novecentos e noventa e nove, cornparecem na Sala das Cornissöes as
Deputados Bené Guedes, Elaine Matozinhos, João Paulo e Mauri Torres,
membros da supracitada Cornissao. Havendo nürnero regimental, a
Presidente "ad hoc", Deputado Bené Guedes, declara aberta a reuniâo e
informa que não ha ata a ser lida, por ser esta a primeira reunião da
Comissâo, destinada a eleger a Presidente e a Vice-Presidente e a fixar dia e
harário das reuniöes. A seguir, determina a distribuiçâo das cédulas de
votaçao e designa para atuar coma escrutinadora a Deputada Elaine
Matozinhos. Recolhidas as cédulas e apurados as votos, é eleito Presidente a
Deputado João Paulo, corn quatro votos. Em seguida, a Deputado Bené
Guedes ernpassa a Presidente eleito, a quern passa a direção dos trabaihos.
Assumindo a Presidência, a Deputado João Paulo agradece a confiança nele
depositada e sugere que as reuniöes da Cornissão sejarn realizadas as
tercas-feiras, as 15h3Ornin, praposta acatada pelos demais membros
presentes. Curnprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca as membros da Cornissâo para a
próxima reunião ardinaria, a se realizar no dia 2/3/99, as 15hl5min, corn a
finalidade de se eleger a Vice-Presidente, determina a !avratura da ata e
encerra as trabaihos.

Sala das Comissães, 9 de marco de 1999.
Joâo Paulo, Presidente - Bené Guedes - Antonio Andrade - Mauri Torres.
ATA DA ia REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE coNsTITulçAo E

JUSTIA
As quinze horas do dia dois de rnarco de mil novecentos e noventa e nave,

cornparecem na Sala das CamissOes as Deputados Errnano Batista, Adelmo
Carneiro Leãa, Agostinho Silveira e Eduardo Daladier, mernbros da
supracitada cornissão. Havendo nOrnero regimental, a Presidente, Deputado
Ermano Batista, declara aberta a reuniäo e, em virtude da aprovaçâo de
requerirnenta do Deputado Adelma Carneiro Leâo, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada par apravada e é subscrita pelos rnembras
presentes. A seguir, informa que a reuniâo se destina a apreciar a matéria
canstante na pauta. Nos termos regimentais, a Presidéncia acusa a
recebimento das proposiçOes a seguir citadas, para as quais designou as
respectivos relatores: Projetos de Lei n°s 2; 6; 7; 8; 30; 33 e 34/99, Deputado
Adelrno Carneiro Leão; Projetos de Lei n°s 1; 13; 14; 27 e 29/99, Deputado
Paulo Piau; Projetos de Lei n°s 5; 10; 23; 25 e 26/99, Deputado Eduardo
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Daladier; Projetos de Lei n°s 3; 12; 17; 19; 20 e 31/99 e Projeto de Lei
Complementar n o 2/99, Deputado Irani Barbosa; Prajetos de Lei n°s 4; 11; 15;
16 e 21/99, Deputado Agostinho Silveira; Projetos de Lei n°s 9; 18; 22; 28 e
32/99 e Projeto de Let Complementar n° 1/99, Deputado Antonio JOHo. Passa-
se a fase de discussão e votacão de pareceres sabre proposiçOes sujeitas a
apreciaçOo do Plenário. Submetidos a discussâo e votação, cada urn por sua
vez, são aprovados os pareceres que concluem peta constitucionalidade, pela
juridicidade e pela legalidade dos Projetos de Lei n°s 14/99 corn a Emenda
n 1 1 (relator: redistribuido ao Deputado Agostinho Silveira); e 23/99 (relator:
Deputado Eduardo Daladier). Cumprida a finalidade da reuniäo, a Presidéncia
agradece a presença dos parlamentares, convoca as membros da Cornissáo
para a prOxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra as
trabaihos.

Sala das ComissOes, 9 de marco de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira - Eduardo Daladier - Paula

Piau - Adelmo Carneiro Leão.
ATA DA ia REUNIAO ESPECIAL DA CPI DA CEMIG

As dez horas e trinta minutos do dia trés de marco de mil novecentos e
naventa e nave, comparecem na Sala das ComissOes as Deputados Eduardo
Daladier, Adelmo Carneiro Leào, AntOnio Andrade, Bilac Pinto, Chico Rafael e
Eduardo Brandão, membros da supracitada Camissão. Encontram-se
presentes também as Deputados Durval Angelo e José Braga. Havendo
nUmero regimental, o Presidente 'ad hoc", Deputada Eduardo Daladier,
declara abertos as trabathas e infarma não haver ata a ser lida par ser esta a
primeira reunião da Comissão. A seguir informa que a reuniào tern par
finalidade eleger a Presidente e a Vice-Presidente, designar o relator e fixar
dia e horário das reuniOes ordinárias. A Presidéncia determina a distribuição
das cédulas de vatação, devidamente rubricadas, aos membros presentes e
convida para atuar coma escrutinador a Deputado Chico Rafael. Após a
vataçOa, a escrutinador informa que a Deputada Adelmo Carneira Leâo
abteve 6 votas para a cargo de Presidente e a Deputado Bilac Pinto obteve 6
votos para a cargo de Vice-Presidente. 0 Deputada Eduardo Daladier declara
empossado coma Presidente a Deputado Adelma Carneiro LeOo, a quem
passa a direção dos trabalhos. 0 Presidente agradece a canfianca nele
depositada, declara empossado na Vice-Presidéncia a Deputada Bilac Pinto e
designa coma relator desta CPI a Deputado AntOnio Andrade. Ouvidas as
várias sugestOes de horário, a Presidëncia infarma que, par cansenso dos
membros presentes, a Camissão se reunirá ardinariamente as 15 horas das
quartas-feiras. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a
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presenca dos parlamentares, convoca as membras da Camissáa para a
reuniãa extraordinária, a ser realizada as 11 haras de hoje, dia 3 de marco, no
Plenarinho IV, determina a lavratura da ata e encerra as trabathas.

Sala das ComissOes, 3 de marco de 1999.
Adelmo Carneiro Leãa, Presidente - Eduardo Daladier - AntOnio Andrade -

Bilac Pinto - Chico Rafael - Eduardo Brandão.
ATA DA ia REUNIAO ESPECIAL PARA EMITIR PARECER SOBRE A

INDICAçA0 DOS TITULARES DAS SEGUINTES ENTIDADES:
DEPARTAMENTO DE OBRAS PCJBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
- DEOP - E DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO

DE MINAS GERAIS - DER-MG
As quatarze horas e quarenta e cinco minutas do dia quatro de marco de mil

novecentos e naventa e nave, comparecem na Sala das ComissOes as
Deputados Alvaro Antonio, Fábio Avelar e AntOnio Roberto, membros da
supracitada Comissão. Havendo nUmero regimental, a Presidente "ad hoc",
Deputado Alvaro AntOnio, declara aberta a reunião e infarma que esta se
destina a eleger a Presidente e a Vice-Presidente e a designar o relator. Em
seguida, determina a distribuiçãa das cédulas de vatacaa e canvida o
Deputado AntOnio Roberto para atuar coma escrutinador. Apurados as votos,
verifica-se que fai eleito Presidente a Deputado Alvaro Antonio e Vice-
Presidente, a Deputado Fábio Avelar, ambos corn trés votos. 0 Presidente
"ad hoc" dá passe ao Vice-Presidente, Deputado Fábio Avelar, que, em
seguida, empossa a Deputado Alvaro AntOnio na Presidência da Comissão.
Agradecendo a canfianca nele depositada, a Presidente, na oportunidade,
designa para relator da ComissOa a Deputada Fábio Avelar. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a presença dos parlamentares,
convoca as membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária de
logo mais, as 15hO5min, para tratar de assuntas da Comissào, determina a
lavratura da ata e encerra as trabalhos.

Sala das ComissOes, 4 de marco de 1999.
Alvaro AntOnio, Presidente - Fábio Avelar - Antonio Roberto.

ATA DA ia REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAlS

As quatarze haras e quarenta e cinco minutas do dia quatro de marco de mil
navecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das ComissOes as
Deputados Newton de Morais, AntOnio Roberto, Fábio Avelar e Maria José
Haueisen, membros da supracitada Camissào. Registra-se, ainda, a presenca
do Deputado Alvaro AntOnio. Havendo nUmera regimental, a Presidente,
Deputado Newton de Morais, declara aberta a reunião e, em virtude da
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aprovacâo de requerirnento da Deputada Maria José Haueisen, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qua[ é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissào. 0 Presidente informa que a reuniáo se destina
a apreciar o parecer sobre o Projeto de Lei n° 23/99. Ato continuo, passa-se a
fase de discussâo e apreciaçào de proposição sujeita a apreciação do
Plenário da Assembléia. 0 Presidente solicita ao Deputado Antonio Roberto
que proceda a leitura do Parecer para o 10 Turno sobre o Projeto de Lei n°
23/99, que altera dispositivo da Lei n o 13.194, de 29/1/99. 0 parecer conclui
pela aprovação da matéria na forma proposta. Submetido a discussão e
votacäo é o parecer aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissöes, 10 de marco de 1999.
Newton de Morais, Presidente - Adelino de Carvalho - Antonio Roberto -

Maria José Haueisen - Fábio Avelar.
AlA DA l a REUNIAO ESPECIAL PARA EMITIR PARECER SOBRE A

lNDlcAcAo DOS TITULARES DAS SEGUINTES ENTIDADES: UEMG,
CETEC, FAPEMIG E IGA

As quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia quatro de marco de mil
novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissöes Os

Deputados Antonio Carlos Andrada, Elaine Matozinhos e Marcelo Gonçalves,
membros da supracitada Comissão. Havendo nümero regimental, a
Presidente "ad hoc", Deputada Elaine Matozinhos, declara aberta a reunião e,
em virtude de ser esta a primeira reuniâo da Comissão, esclarece que não ha
ata a ser lida. A seguir, informa que a reunião se destina a eleger o
Presidente e o Vice-Presidente e a designar o relator. A Presidente determina
a assessoria que proceda a distribuiçao das cédulas de votacao e solicita ao
Deputado Antonio Carlos Andrada que atue como escrutinador. Apurados os
votos, verifica-se que foram eteitos Presidente e Vice-Presidente,
respectivamente, a Deputada Elaine Matozinhos e o Deputado Marcelo
Gonçalves. A Presidente "ad hoc" declara eleitos os Deputados, dá posse ao
Vice-Presidente e the transfere a direção dos trabalhos. 0 Deputado Marcelo
Gonçalves dá posse a Deputada Elaine Matozinhos, a quem passa a direcão
dos trabalhos. A Presidente agradece a confiança que lhe é conferida e
designa corno relator o Deputado AntOnio Carlos Andrada. 0 Deputado
AntOnio Carlos Andrada entrega a Presidente requerimentos em que pede
sejarn soticitados os "curriculum vitae" dos indicados e a previsão
orçarnentária para 1999 e os estatutos das aludidas autarquias e fundacOes.
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A Presidente informa que os requerimentos serão apreciados na prOxima
reunião. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião extraordinária, a ser definida por edital, determina a Iavratura
da ata e encerra os trabalhos.

Sala das ComissOes, 9 de marco de 1999.
Elaine Matozinhos, Presidente - AntOnio Carlos Andrada - Paulo Piau -

Márcio Cunha.
ATA DA l a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL PARA

EMITIR PARECER SOBRE A lNDlcAçAo DOS TITULARES DAS
SEGUINTES ENTIDADES: DEPARTAMENTO DE OBRAS PIJBLICAS DO

ESTADO DE MINAS GERAIS - DEOP - E DEPARTAMENTO DE ESTRADAS
DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DER-MG

As quinze horas e cinco minutos do dia quatro de marco de mil novecentos
e noventa e nove, comparecem na Sala das ComissOes os Deputados Alvaro
AntOnio, Fábio Avelar e AntOnio Roberto, membros da supracitada Comissão.
Havendo nOmero regimental, o Presidente, Deputado Alvaro Antonio, declara
abertos os trabalhos e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado AntOnio Roberto, dispensa a leitura da ata da reuniâo anterior, a
qua] é dada por aprovada e é subscrita pelos membros presentes. Em
seguida, passa a fase de discussão e votação de proposiçOes da Comissão.
Corn a palavra, o Deputado Fábio Avelar apresenta requerimentos solicitando
O encarninhamento a Comissão da previsão orçamentária para 1999, dos
estatutos do DEOP e do DER-MG e do "curriculum vitae" dos Srs. Marcos
Costa Terra e Antonio Erdes Bortoletti. Submetidos a votaçao, cada urn por
sua vez, são aprovados os requerimentos. Curnprida a finalidade da reunião,
a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os rnembros
da Comissão para a próxima reunião extraordinária, a ser realizada dia
9/3/99, as 9h3Omin, corn a finalidade de se sabatinarern Os Srs. Marcos Costa
Terra e AntOnio Erdes Bortoletti e se apreciar o parecer do relator, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das ComissOes, 9 de marco de 1999.
Alvaro AntOnio, Presidente - AntOnio Andrade - Dalmo Ribeiro Silva - Fábio

Avelar - Arlen Santiago - Dimas Rodrigues.
ATA DA ia REUNIAO ESPECIAL DA COMISSAO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAçAO DOS TITULARES DAS SEGUINTES
ENTIDADES: FUNDAçAO CLOVIS SALGADO - FCS, FUNDAçAO HELENA

ANTIPOFF, FUNDAçAO TV MINAS - CULTURAL E EDUCATIVA,
FUNDAçA0 JOAO PINHEIRO E FUNDAcAO INSTITUTO ESTADUAL DO
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PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO - IEPHA
As quinze horas e quinze minutos do dia quatro de marco de mil novecentos

e rioventa e nove, comparecem na Sala das Comissöes Os Deputados
Amilcar Martins, Alencar da Silveira Junior, Agostinho Silveira e Joâo Pinto
Ribeiro, membros da supracitada Comissào. Havendo nümero regimental, o
Presidente "ad hoc", Deputado Joäo Pinto Ribeiro, declara aberta a reunião,
informa que não ha ata a ser lida, por ser esta a primeira reuniâo da
Comissäo, e registra a presenca do Deputado João Batista de Oliveira. 0
Presidente informa que a reuniào se destina a eleger o Presidente e o Vice-
Presidente e designar o relator. 0 Presidente determina a distribuicäo das
cédulas de votação e convida o Deputado Alencar da Silveira Jiinior para
atuar como escrutinador. Apurados Os votos, SãO eleitos para Presidente e
Vice-Presidente, respectivamente, os Deputados Amilcar Martins e Alencar da
Silveira Junior. o Presidente "ad hoc" dá posse ao Presidente eleito,
Deputado Amilcar Martins, que agradece a escolha do seu nome e, logo
após, dá posse ao Vice- Presidente eleito, Deputado Alencar da Silveira
Junior. A seguir, o Presidente designa o Deputado Agostinho Silveira como
relator da matéria objeto de análise da Comissão. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidéncia agradece a presenca dos parlamentares, convoca Os
membros da Comissão para a próxima reunião extraordinãria, as 15h45min
de hoje, para apreciação de requerimentos, determina a lavratura da ata e
encerra os trabaihos.

Sala das Comissöes, 4 de marco de 1999.
Amilcar Martins, Presidente - Alencar da Silveira Junior - Agostinho Silveira

- João Pinto Ribeiro.
ATA DA 1  REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL PARA
APRECIAR A INDICAçAO DE TITULARES DAS SEGUINTES ENTIDADES:

ADMINISTRAcAO DE ESTADIOS DE MINAS GERAIS - ADEMG - E
LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

As quinze horas e vinte minutos do dia quatro de marco de mil novecentos e
noventa e nove, comparecem na Sala das Comissöes os Deputados José
Henrique, Dinis Pinheiro e Ailton Vilela, membros da supracitada Comissáo.
Havendo nUmero regimental, o Presidente, Deputado José Henrique, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovaçâo de requerimento do Deputado
Dinis Pinheiro, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e e subscrita pelos membros presentes. A seguir informa que a
reunião se destina a apreciar proposiçöes da Comissão. Submetidos a
votaçao, cada um por sua vez, são aprovados os requerimentos
apresentados pelo Deputado Auiton Vilela, nos quais solicita "curriculum vitae"
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dos indicados, previsão orçamentária para o corrente ano e estatuto das
referidas entidades. Cumprida a finalidade da reuniäo, a Presidéncia
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião extraordinária, na terça-feira, as 9h3Omin, corn a
finalidade de se arguirem os Srs. Isnard José Gautério de Vasconcelos e
Márcio Tadeu Pereira, indicados, respectivamente, para Presidente da
ADEMG e da Loteria do Estado de Minas Gerais, determina a Iavratura da ata
e encerra os trabalhos.

Sala das ComissOes, 9 de marco de 1999.
José Henrique, Presidente - Maria Tereza Lara - Alencar da Silveira Junior -

Dinis Pinheiro - Ailton Vilela.
ATA DA l a REUNIAO ESPECIAL DA COMISSAO ESPECIAL DA SECA DO

NORTE DE MINAS
As quinze horas e trinta minutos do dia quatro de marco de mil novecentos

e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissöes os Deputados Dimas
Rodrigues, Carlos Pimenta, Agostinho Silveira, Dalmo Ribeiro Silva e Joáo
Batista de Oliveira, membros da Comissão supracitada. Havendo nümero
regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado Agostinho Silveira, declara
abertos os trabaihos e informa que a reuniào se destina a eleger o Presidente
e o Vice-Presidente, a designar o relator e a estabelecer dia e horário das
reuniöes ordinárias da Comissão. A Presidência determina a distribuicao das
cédulas de votação e convida o Deputado João Batista de Oliveira para atuar
como escrutinador. Apurados os votos, são eleitos para Presidente o
Deputado Dimas Rodrigues e para Vice-Presidente o Deputado Agostinho
Silveira, ambos corn cinco votos. 0 Presidente "ad hoc" empossa o
Presidente eleito, Deputado Dimas Rodrigues, que, assumirido a direção dos
trabaihos, empossa o Vice-Presidente, Deputado Agostinho Silveira, e
designa como relator o Deputado Carlos Pimenta. Por consenso dos
membros, fica decidido que a Comissão se reunira ordináriamente todas as
tercas-feiras, as 17 horas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia
agradece a presenca dos parlamentares , convoca - os para a próxima
reunião ordinaria, determina a Iavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissöes, 9 de marco de 1999.
Dimas Rodrigues, Presidente - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva.

ATA DA ia REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE A INDICAcAO DOS TITULARES DAS

SEGUINTES ENTIDADES: FUNDAçAO CLOVIS SALGADO - FCS -,
FUNDAcAO HELENA ANTIPOFF, FUNDAcAO TV MINAS - CULTURAL E
EDUCATIVA, FUNDAçAO JOAO PINHEIRO E FUNDAçAO INSTITUTO
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ESTADUAL DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO - IEPHA

As quinze horas e quarenta e cinco minutos do dia quatro de marco de mu
novecentos e noventa e nove, comparecern na Sala das Comissöes os
Deputados Amilcar Martins, Alencar da Silveira Junior, Agostinho Silveira e
João Pinto Ribeiro, membros da Comissão supracitada. Havendo nümero
regimental, o Presidente, Deputado Amilcar Martins, declara aberta a reunião
e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Alencar da Silveira
JUnior, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e subscrita pelos membros presentes. 0 Presidente informa que a
reuniâo se destina a apreciar requerimentos e passa a Presidência ao
Deputado Alencar da Silveira JUnior, para que possa apresentar trés
requerimentos, nos quais solicita seja pedido aos titulares das entidades
supracitadas que enviem a Comissão seus "curricula vitae", bern como o
estatuto e a previsâo orçamentária para o exercIcio de 1999 das entidades
que pretendem administrar. Colocados em votaçao, cada urn por sua vez, são
os requerimentos aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabaihos.

Sala das Comissôes, 9 de marco de 1999.
Amilcar Martins, Presidente - Agostinho Silveira - João Pinto Ribeiro -

Alencar da Silveira JUnior.
ATA DA 2 a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL PARA

EMITIR PARECER SOBRE A INDICAçA0 DOS TITULARES DAS
SEGUINTES ENTIDADES: DEPARTAMENTO DE OBRAS PLJBLICAS DO

ESTADO DE MINAS GERAIS - DEOP - E DEPARTAMENTO DE ESTRADAS
DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DER - MG

As nove horas e trinta minutos do dia nove de marco de mil novecentos e
noventa e nove, comparecem na Sala das Comissães os Deputados Alvaro
AntOnio, Fábio Avelar, AntOnio Andrade, Arlen Santiago e Ivo José, mernbros
da supracitada Comissão. Registra-se, ainda, a presença dos Deputados
Dalmo Ribeiro Silva, Gil Pereira, Carlos Pimenta, Dimas Rodrigues, Chico
Rafael, Rémolo Aloise, Paulo Pettersen, João Leite, Miguel Martini, AntOnio
Roberto e Luiz Fernando. Havendo nUmero regimental, o Presidente,
Deputado Alvaro AntOnio, declara abertos os trabalhos e, em virtude da
aprovacão de requerimento do Deputado Fábio Avelar, 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 reunião se
destina a argüir os Srs. Antonio Erdes Bortoletti e Marcos Costa Terra,
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indicados, respectivamente, para titulares dos cargos de Diretor-Geral do
DER-MG e do DEOP, apreciar o parecer do relator e tratar de assuntos da
Comissão. 0 Presidente convida os sabatinados a tomar assento a mesa e
passa a palavra ao Sr. Antonio Erdes Bortoletti, para as consideraçOes
iniciais. Em seguida, é iniciada a argUição, da qual participarn os Deputados
presentes. ApOs, o Presidente passa a palavra ao Sr. Marcos Costa Terra,
que faz suas consideraçOes iniciais e é arguldo pelos parlamentares
presentes. Encerrada essa fase, o Presidente agradece a presença dos
convidados e suspende a reunião. Reabertos os trabalhos e verificada a
presença de todos os membros da Comissão, a Presidéncia passa a fase de
discussão e votaçao de proposiçOes da Comissão. São apresentados dois
requerimentos, sendo o primeiro do Deputado Rémolo Aloise , em que solicita
informaçOes sobre os pagamentos efetuados no final do governo passado as
empreiteiras contratadas pelo DER-MG, especificando seus valores, datas,
objeto e o nome das empresas; e o outro, do Deputado João Leite, em que
solicita o envio a esta Casa, pelo DER-MG, de cópia dos contratos celebrados
corn a BR Distribuidora, bern como do contrato de construçao da ponte no
MunicIpio de Born Repouso. Submetidos a votacao, cada urn por sua vez, são
aprovados os requerimentos. Apos, o Presidente passa a palavra ao
Deputado Fábio Avelar, relator da Comissão, que emite parecer mediante o
qua[ conclui pela aprovaçao dos nomes indicados. Submetidos a discussão e
votação, é aprovado o parecer. A Presidéncia suspende a reunião por 5
minutos, para a lavratura da ata. Reabertos os trabalhos e em virtude da
aprovacao de requerimento do Deputado Ivo José, dispensa a leitura da ata,
a qual e dada por aprovada e subscrita pelos parlamentares presentes.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a presença dos
parlamentares, deterrnina a Iavratura da ata e encerra os trabaihos da
Comissão.

Sala das ComissOes, 9 de marco de 1999.
Alvaro Antonio, Presidente - Fábio Avelar - Arlen Santiago - Ivo José -

AntOnio Andrade.

TRAMITAçA0 DE PROPOSIçOES
EMENDAAO REQUERIMENTO N o 15/99

Suprima-se a expressão "irrestrito" e acrescente-se, ao final, o seguinte
texto:

formulando-se veemente apelo para que S. Exa. inicie imediatos
entendimentos corn o Governo Federal para a solução do impasse
estabelecido entre Minas Gerais e a União, que vem repercutindo
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danosamente na economia do Estado".
Justificacão: 0 Requerimento n o 15/99, do Deputado Marco Regis, se

aprovado da forma coma foi apresentado impedirá que esta Comissão e esta
Casa, em dado momenta e resguardado o interesse do Estado, posicionem-
se contrariamente a medidas politico-adminsitrativas e jurIdicas que venham
a ser tomadas pelo Poder Executivo.

Assim, somos pela aprovaçao do requerimento corn a emenda apresentada.
Sala das Comissöes, de 1999.
Sebastiâo Navarro Vieira

EMENDA A0 REQUERIMENTO N o 18/99
Substituam-se as termos "seja priorizado a pagamento das PolIcias Militar e

Civil" por 'na impossibilidade de se efetuar a pagamento dos servidores do
Estado ate o quinto dia Util do mês, em curnprimento da lei e dos
compromissos de campanha, faca-se a pagamento, nos primeiros dias,
àqueles que percebem menores vencimentos".

Justificaçâo: 0 Requerimento n° 18/99, do ilustre Deputado Newton de
Morais, nos parece de cunho classista. Esta Casa nâo deve se posicionar
como foro classista, mas como defensora de toda a comunidade dos
servidores püblicos estaduais. Por essa razáo, opomo-nos ao texto original,
apresentando a emenda supramencionada.

Sala das Comissöes, de de 1999.
Sebastiáo Navarro Vieira

PARECER PARA TURNO LJNICO DA MENSAGEM N O 7/99
Comissâo Especial para Ernitir Parecer sobre a Indicacao dos Titulares das

Seguintes Entidades: Instituto de Geociências Aplicadas - IGA -' Universidade
do Estado de Minas Gerais - UEMG -' Fundação Centro TecnolOgico do

Estado de Minas Gerais - CETEC - e Fundação de Amparo a Pesquisa do
Estado de Minas Gerais - FAPEMIG

RelatOrio
Por meio da Mensagem n° 7/99, o Governador do Estado submete a esta

Casa, nos termos do inciso XXIII, "d", da Emenda a Constituiçao n° 26, de
9/7/97, Os names dos Srs. Daison Olzany Silva, indicado para a Presidéncia
da FAPEMIG; Magdala Alencar Teixeira, indicada para a Presidência do
CETEC, e David Marcia Santos Rodrigues, indicado para a Diretoria-Geral do
IGA.

Constitulda a Comissao Especial, nos termos do art. 111, "c', c/co § 1 0 do
art. 146, do Regimento Interno, procedeu-se a argüicäo pCiblica dos indicados.

Cabe-nos, agora, emitir parecer sobre a matéria.
Os candidatos demonstraram conhecimento sobre as entidades para cuja
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direcàa foram indicados, atendendo, ainda, aos demais critérios exigidos para
a ocupacão do cargo. Esta Comissão entende que se trata de pessoas que
iräo dignificar as cargos para as quais estäo sendo indicados.

As normas regimentais do CETEC e da FAPEMIG deterrninam que as seus
respectivas Conseihos Curadores encaminhem listas trIplices ao Gavernador
do Estado, para escolha de seu Presidente. Ora, entendemos que Os
Conselhos Curadores destas duas entidades, tacitarnente, aprovaram as
indicaçoes do Executivo. Não vemos, portanto, Obice a aprovaçâo dos names
dos senhores Daison Olzany Silva e Magdala Alencar Teixeira.

Conclusäa
Em face do exposto, opinamos pela aprovação dos names de Daison

Olzany Silva para Presidente da FAPEMIG; Magdala Alencar Teixeira para
Presidente do CETEC e David Marcia Santos Rodrigues para Diretor-Geral do
IGA.

Sala das Camissöes, 9 de marco de 1999.
Paulo Piau, Presidente - Antonio Carlos Andrada, relator - Marcia Cunha.

PARECER PARA TURNO CJNICO DO PROJETO DE LEI N O 9/99
Comissão de Constituiçao e Justiça

Relatôrio
De autoria do Deputado Agostinho Silveira, a prajeto de lei em epigrafe tem

par abjetivo declarar de utilidade pUblica a Assaciaçäo de Promoçao Humana
Divina Providéncia, corn sede no MunicIpia de Bela Horizonte.

ApOs publicada, foi a praposiçâo encaminhada a este órgâo colegiado a fim
de receber parecer, nos termos do art. 188, c/c a art. 102, Ill, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentaçao
Examinada a dacumentaçao que instrui a auto de processa, canstata-se

que a entidade em referéncia cumpre as requisitas estabelecidos pela Lei n°
12.972, de 27/7/98, para que passa ser agraciada corn a titulo declaratório de
utilidade püblica estadual.

Cam efeito, em cancordância corn a art. 10 da citada lei, a Associaçâo de
Pramoçao Humana Divina Pravidência possui personalidade jurIdica, está em
funcionamento ha mais de dais anos, as cargos de sua direçao não sâo
remuneradas, e seus Diretores são pessoas idôneas.

Canclusãa
Em face do aduzida, cancluimas pela juridicidade, constitucianalidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 9/99 na forma apresentada.
Sala das ComissOes, 9 de marco de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Paulo Piau -
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Eduardo Daladier.

PARECER PARA TURNO 1N 00 DO PROJ ETO DE LEI N O 26/99
Comissão de Constituição e Justica

Relatório
0 Deputado César de Mesquita, par meio do Projeto de Lei n o 26/99,

pretende seja declarada de utilidade püblica a lnstituição das Servas de Maria
Ministras dos Enfermos, corn sede no Municiplo de Divinôpolis.

Publicado em 24/2/99, foi a projeto distribuIdo a esta Comissão para exame
preliminar, nos termos do art. 188, c/c a art. 102, III, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentacão
A entidade que se pretende beneficiar é pessoa juridica, conforme

comprova a docurnentacão juntada ao processo, e, de acordo corn a atestado
da autoridade competente, funciona ha mais de dais anos, contando corn
diretoria idOnea, cujos membros não são remunerados pelos cargos que
exercem.

Assim sendo, não encontrarnos Obice a tramitacão do projeto de lei em
exame, uma vez que a instituição de que trata atende aos requisitos
constantes na lei que disciplina a processo declaratário de utilidade püblica.

Conclusão
Pelas razöes expostas, conclulmos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei no 26/99 na forma proposta.
Sala das Comissães, 9 de marco de 1999.
Errnano Batista, Presidente - Eduardo Daladier, relator - Paulo Piau -

Adeirno Carneiro Leão.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE RESOLUcAO N o 18/99

Comissão de Constituicão e Justica
Relatório

De autoria do Deputado AmbrOsia Pinto, a proposicão em tela aprova
convênio celebrado em 28/9/98 entre as MunicIpios de Visconde do Rio
Branco e São Geraldo para alteracão de limites intermunicipais.

Publicado em 20/2199, a projeto vem preliminarmente a esta Comissão para
receber parecer quanta a constitucionalidade, nos termos regimentals.

Fundamentação
A Constituicão da RepUblica, no "caput" do seu art. 18, consagra a princIpio

da autonomia dos municipios, coma entes federados, mandamento esse
transposto para a Carta mineira, cuja art. 165, § 1°, dispOe que "a Municipio,
dotado de autonornia politica, administrativa e financeira, organiza-se e rege-
se par sua Lei Orgânica e demais leis que adotar, observados as princIpias
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da Constituição da RepUblica e as desta Constituiçao'.

A Constituição Estadual estabelece, ainda, no seu art. 62, XXVI, que
compete privativamente a Assembléia Legislativa apravar convénia
intermunicipal para modificação de limites, competëncia que se expressa par
meio de projeta de resolução, de acordo corn a disposto no art. 194 do
Regimento lnterno.

Verifica-se, pelo exame do pracesso, que a praposição vern acompanhada
de termo do canvénia firmado pelos Prefeitos dos dais municipios
interessados e de proposta de descrição dos novas limites, cam a respectiva
indicação cartagráfica, elaborada pela Instituto de Geociências Aplicadas -
GA -' Orgão estadual legalmente habilitado para faze-b. Acompanham, ainda,

o prajeto em exame cOpias das leis dos respectivas municipias, que as
autorizam a permutar a area indicada no documento elaborado pelo IGA.

Diante do exposto, atendidas as normas constitucionais e regirnentais que
regubam a matéria, entendemos que nãa ha Obice de natureza jurIdica a
tramitação do projeta nesta Casa Legislativa.

Apenas, par razOes de ordem técnica, faz-se necessário emendar a art. 1°,
para inserir coma anexo da propasição a texta integral do convénio, que
cantém a descrição dos novas limites interrnunicipais.

Conclusão
Pebas razães apresentadas, conclulmos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Prajeto de Resaluçao n o 18/99 corn a
Emenda no 1, que a seguir apresentamos.

EMENDA N O 1
Substitua-se, no art. 1 0, a expressão "nos termos desta resoluçao" pela

expressão "nos termos do anexo desta resabução" e acrescente-se ao projeta
o seguinte anexa:

"Anexa
(a que se refere a art. 10 da Resolucao 

no 
de de de 1999)

Termo de convénia que celebram, de urn lado, a Municipio de Visconde do
Rio Branco, e de outra, a Municipio de São Geraldo, para a madificacão de
limites.

Considerando a aprovação das Cãmaras Municipais dos MunicIpios de
Visconde do Rio Branco e São Geraldo, ocarridas respectivamente nas
reuniöes de 10/6/98 e 5/8/98, a Municipia de Visconde do Rio Branco, nesse
ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. João Antonio de Souza,
brasileiro, medico, casado, identidade n° MG 10.797.660 - SSPMG, inscrita
no CPF corn a n° 099.204.126-00, e a MunicIpio de São Geraldo,
representado pebo Prefeito Municipal, Sr. Jorge Luis, brasileiro, camerciante,
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casado, identidade no 8080211 - SSPSP, inscrito no CPF corn o no
194.680.166-68, resolvem celebrar este convênio mediante a adoção das
seguintes cláusulas e condiçoes:

Cláusula Primeira - Do Objeto
1.1 - Constitui objeto deste convênio a formalização da alteração dos limites

territoriais dos Municipios de Visconde do Rio Branco e São Geraldo.
1.2 - A mod ificacao dos limites objeto deste instrumento importará a

permuta formal entre ambos os municipios de uma area equivalente a 730ha
(setecentos e trinta hectares), ficando corn Visconde do Rio Branco a area
correspondente a Piedade de Cima, e corn o MunicIpio de São Geraldo, a
area correspondente a Santa Rosa.

Cláusula Segunda - Dos Novos Limites
2.1 - Os novos limites entre os MunicIpios de Visconde do Rio Branco e São

Geraldo passarn a ser os seguintes, de acordo corn o memorial descritivo
elaborado pelo Instituto de Geociências Aplicadas - IGA:

Começa no divisor entre os rios Branco e do Bagre, no ponto fronteiro a foz
do ribeirão Vermelho no ribeirão São Clemente; descendo a encosta, atinge
essa foz, subindo em seguida pela encosta fronteira, ate alcançar o divisor
entre os ribeirôes São Clemente e de Santa Juliana; continua por esse
divisor, contorna as cabeceiras do ribeirão de Santa Juliana e, por urn
espigão secundário, atinge a ribeirão de São Geraldo na foz do cOrrego da
Cajanga ou Santa Cruz; atravessa o ribeirão, sobe a encosta fronteira e
alcanca o divisor da vertente da margern esquerda do cOrrego Grão-Mogol,
ate a foz desse córrego no ribeirão Piedade; sobe a espigão fronteiro e ganha
o divisor vertente da rnargem esquerda do ribeirão Santa Maria, pelo qua[
prossegue ate alcancar a estrada que leva ao povoado de Piedade de Cima;
segue por essa estrada por aproximadamente 800m (oitocentos metros), ate
• ponto em que transpãe urn afluente da rnargem direita do ribeirão Piedade;
• primeiro a jusante da foz do cOrrega das Pedras; desce por esse afluente
ate sua foz, subindo em seguida pelo ribeirão Piedade ate a foz do prirneiro
afluente da sua margem direita a montante da foz do córrego das Pedras;
sobe por esse afluente ate sua cabeceira, prosseguindo pelo divisor da
vertente da margem esquerda do córrego das Pedras ate alcançar a linha de
cumeada da serra da Mantiqueira; segue por essa serra, que nesse trecho
recebe a denorninaçäo local de serra de Santa Maria, ate seu entroncarnento
corn o divisor da vertente da margem esquerda do cOrrego Reduzino ou Alto
da Serra, defrontando a cabeceira do córrego dos Milagres.

Cláusula Terceira - Dos Efeitos Legais do Convênia
3.1 - A eficácia deste convênio fica condicionada a sua aprovacão pela
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Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 62,
inciso XXVI, da Constituição do Estado.

Para firmeza e validade de tudo quanta ficou aqui ajustado, este convênio é
assinado em 4 (quatro) vias, de igual tear e forma, pelas partes e
testernunhas presenciais ao ato.

Visconde do Rio Branco, 28 de setembro de 1998.
João Antonio de Souza, Prefeito Municipal de Visconde do Rio Branco.
Jorge Luis, Prefeito Municipal de São Geraldo.
Testemunhas: Adilson José Gomes e Antonio Rogério Norberto Teixeira".
Sala das ComissOes, 9 de marco de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - Adelmo Carneiro Leão -

Eduardo Daladier.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 11/99

Comissâo de Constituiçao e Justica
Relatório

De autoria da Deputada Maria José Haueisen, a praposiçãa em exame visa
a instituir procedimentos especiais para a prevenção e a deteccao dos casos
de Iesão por esforço repetitiva - LER.

Publicado em 20/2/99, foi a projeto distribuido a esta Comissâo para ser
submetido a exame preliminar quanta a sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, nos termas do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento
Interno.

Fundarnentação
O prajeto em análise aborda a aspecto preventivo das doencas do trabalho.

O crescente nimero de casos de Iesâo por esforco repetitivo em
trabalhadores é a rnotivo de sua apresentaçãa.

A proposicâo visa a instituir pracedimentos especiais de vigilância e
fiscalização corn vistas a prevenção e a deteccäo dos casos de Iesão por
esforco repetitiva - LER - nos trabalhadores.

Os pracedimentos especiais de fiscalizaçâo rnais importantes referidos no
projeto são de natureza preventiva, entre as quais podemos citar a inspecáo
médica periOdica, a pausa durante a trabalho, a alternância de tarefas, a
implantação de urn pIano de controle do ritmo de trabalho e outros. Ao mesmo
tempo, a praposição tern por objetivo orientar as trabalhadores para
adequarem-se ao correto manuseio dos instrumentos. Do empregadar seria
exigida a utilizacão de máquinas, mobiliarios, equipamentas e ferramentas
adequados ao servico, corn a objetiva de reduzir a intensidade dos esforcos
fIsicos a que estão submetidos as trabalhadores.

Cabe ressaltar que a Estado é carnpetente para legislar sabre matéria
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dessa natureza, haja vista o que dispoe o art. 24, XII, da Constituição Federal,
segundo o qual é da competência concorrente da Uniâo, dos Estados e do
Distrito Federal legislar sobre proteção e defesa da saide.

o inciso I do parágrafo Unico do art. 186 da Constituiçäo mineira, por sua
vez, dispoe que o direito a saüde implica a garantia de condiçöes dignas de
trabalho.

o projeto não apresenta vIcio de iniciativa, porquanto a matéria em questão
não se acha inserida entre as que são privativas de qualquer órgão ou Poder,
nos termos do art. 66 da referida Constituicão Estadual.

Todavia, no que se refere ao art. 10, § 21, II a V, do projeto, cabe salientar
que, em virtude da competéncia privativa da União para legislar sobre direito
do trabalho, nos termos do art. 22, I, da Constituição da RepUblica, as
medidas relacionadas já estão discipllnadas pelo anexo da Portaria n o 3.751,
de 1990, do Ministério do Trabaiho e da Previdência Social, da seguinte
forma:

- "nas atividades de entrada de dados deve haver, no minima, uma pausa
de 10 (dez) minutos para cada 50 (cinquenta) minutos trabalhados, não
deduzidos da jornada normal de trabalho.";

- "a tempo efetivo de trabaiho de entrada de dados não deve exceder a
limite de 5 (cinco) horas, sendo que no perIodo de tempo restante da jornada
o trabalhador poderá exercer outras atividades, observado a disposto no art.
468 da Consolidacão das Leis do Trabalho, desde que não exijam
movimentos repetitivos, nem esforco visual.".

A mencionada portaria dispöe, ainda, sobre:
- o mobiliário dos postos de trabalho, estabelecendo normas para a

rea!izacão de tarefa em pé ou sentado, as quais visam a proporcionar ao
trabaihador candicoes de boa postura, visualização e operação;

- equipamentos dos postos de trabalho, que devem estar adequados as
caracteristicas psicofisiolOgicas dos trabalhadores e a natureza do trabaiho a
ser realizado;

- normas de adequação das condiçöes ambientais, tais como ruldo,
temperatura, iluminacão.

No que diz respeito ao art. 1 1 , §21, VI, do projeto, cabe reportar a
Consolidação das Leis do Trabaiho, que, em seu art. 168, preceitua que "será
obrigatório exame medico, por conta do empregador, nas condiçöes
estabelecidas neste artigo e nas instruçöes complementares a serem
expedidas pelo Ministério do Trabalho: I - na admissão; II - na demissão; Ill-
periodicamente".

De seu lado, a Lei Federal n o 8.080, de 1990, que instituiu a Sistema Unico
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de Saüde - SUS -, prevé, no art. 6 0, I, "c', e V, respectivamente, a execução
de acöes visando a saide do trabaihador e a sua segurança no ambiente de
trabalho.

0 art. 15, VI, da citada lei, estabelece que é atribuição comum a União, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos municIpios a elaboraçao de normas
técnicas e a estabelecimento de padröes de qualidade para a promoço da
saide do trabalhador, que, de acordo com a art. 6 1, § 31 , da mesma lei, e
alcançada mediante açães de vigilãncia epidemiologica e sanitária.

Corn a intuito de adequar a projeto as normals legais reportadas, evitando,
inclusive, a mera repetição das dispasiçoes já consignadas nos referidos
instrumentos normativos, apresentamos ao final deste parecer a Emenda n°

For fim, apresentamos, ainda, a Emenda n o 2, excluindo da proposição o
art. 4°, uma vez que o comanda nele consignado se refere a autorização legal
para que o Estado possa celebrar convénios corn os entes que menciona.
Lembramos ser desnecessária tal autorização, haja vista a sentença proferida
pelo Supremo Tribunal Federal, na ADln n o 165, a qual considerou
inconstitucianal a inciso XXV do art. 62 da Carta mineira, que submetia as
convénios firmados pelo Fader Executivo ao crivo autorizativo da Assembléla
Legislativa.

Conclusão
Diante do exposto, conclulmos pela juridicidade, canstitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n o 11/99 corn as Emendas n°s 1 e 2, a seguir
redigidas.

EMENDA N o 1
Dê-se ao § 21 do art. 1 0 a seguinte redação:
"Art. 	 10

§ 2° - Os procedimentos especiais de fiscalização a que se refere esta lei
destinam-se a verificar a observãncia, pelos empregadares, das seguintes
med idas:

- cumprimento das normas legais pertinentes a prevenção e a detecçâc
dos casos de Iesão par esforço repetitiva - LER -;

II - informação aos trabaihadores, par meio de cartazes, cartilhas e
palestras, dos riscos de se cantrair lesãa par esforco repetitivo, em razão da
natureza do trabalho desempenhada.".

EMENDA N o 2
Suprima-se a art. 40.
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Sala das Comissöes, 9 de marco de 1999.
Ermano Batista, Presidente-Agostinho Silveira, relator - Adelmo Carneiro

Leão - Paulo Piau- Eduardo Daladier.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 12 DE MARCO DE 1999

ATAS

ATA DA ia REUNIAO ESPECIAL DA COMISSAO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE OS VETOS TOTAlS AS PROPOSIcOES DE LEI NOS

13.930, 13.999, 14.027 E 14.068 E A PR0P0SIcA0 DE LEI
COMPLEMENTAR No 54

As dez horas e quinze minutos do dia dois de marco de mil novecentos e
noventa e nove, comparecem na Sala das Comissöes os Deputados Antonio
Carlos Andrada, João Paulo e Antonio Julio, membros da Comissào
supracitada. Havendo nUmero regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado
João Paulo, declara abertos os trabaihos e informa que a reuniâo se destina a
eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a designar os relatores dos Vetos
Totais as Proposicöes de Lei n°s 13.930, 13.999, 14.027 e 14.068 e a
Proposicão de Lei Complementar n o 54. A Presidéncia determina a
distribuicâo das cédulas de votação e convida o Deputado Antonio Julio para
atuar coma escrutinador. Apurados os votos, säo eleitos para Presidente o
Deputado AntOnio Carlos Andrada, e para Vice-Presidente o Deputado João
Paulo, ambos corn trés votos. 0 Presidente "ad hoc" empossa o Presidente
eleito, Deputado Antonio Carlos Andrada, que, assumindo a direcão dos
trabaihos, empossa o Vice-Presidente, Deputado João Paulo. 0 Presidente
eleito designa relatores dos Vetos Totais as ProposicOes de Lei n°s 13.930 e
13.999 o Deputado Jorge Eduardo; 14.027, o Deputado Eduardo Daladier,
14.068 e a Proposicâo de Lei Complementar n o 54, o Deputado Sebastiäo
Costa. Cumprida a finalidade da reuniâo, a Presidëncia agradece a presenca
dos Deputados, convoca-os para a próxima reunião, determina a lavratura da
ata e encerra as trabaihos.

Sala das ComissOes, 11 de marco de 1999.
AntOnio Carlos Andrada, Presidente - Jorge Eduardo de Oliveira - João

Paulo - Eduardo Daladier.
ATA DA ia REUNIAO ESPECIAL DA COMISSAO ESPECIAL P/ EMITIR

PARECERES SOBRE OS VETOS TOTAlS As PROPOSIcOES DE LEI NOS
13.995, 14.052 E 14.058 E OS VETOS PARCIAIS AS PROP0sIçOES DE

LEI N OS. 13.997, 14.014 F 14.026
As dez horas e trinta minutos do dia dois de marco de mil novecentos e

noventa e nave, comparecem na Sala das ComissOes as Deputados Glycon
Terra Pinto, Alberto Bejani e Ermano Batista, membros da supracitada
Comissào. Havendo nümero regimental, a Presidente "ad hoc", Deputado
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Gylcori Terra Pinto, declara aberta a reunião e informa que esta tern por
objetivo eleger o Presidente e o Vice-Presidente e designar os relatores das
proposicöes citadas. A Presidência deterrnina a distribuicão das cédulas de
votação e convida o Deputado Errnano Batista para atuar como escrutinador.
Realizada a votação, são eleitos, respectivamente, os Deputados Glycon
Terra Pinto e Alberto Bejani, Presidente e Vice-Presidente desta Comissão.
Ato continuo, o Presidente "ad hoc" empossa o Vice-Presidente, Deputado
Alberto Bejani, que, na oportunidade, assume a direcão dos trabaihos e
empossa o Presidente eleito, Deputado Glycon Terra Pinto. Este retoma os
trabaihos da comissão e designa o Deputado Ermano Batista relator dos
Vetos Totals as Proposicöes de Lei n

o
s 13.995 e 14.052 e dos Vetos Parcials

a Proposiçöes de Lei n
os 14.014 e 14.026; e o Deputado Alberto Bejani relator

do Veto Total a Proposicão de Lei n o 14.058 e do Veto Parcial a Proposicão
de Lei no 13.997. Cumprida a flnalidade da reunião, a presidéncia agradece o
comparecimento dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra
os trabalhos.

Sala das Comissöes, 11 de marco de 1999.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Marcelo Gonçalves - Bilac Pinto Ermano

Batista.
ATA DA ia REUNIAO ESPECIAL DA COM!SSAO ESPECIAL N o 1 PARA

EMITIR PARECER SOBRE OS VETOS TOTAlS AS PRoPosIcOEs DE LEI
N OS 13.979, 13.987, 13.988, 13.992, 13.994, 14.004, 14.006, 14.008, 14.023

E 14.029
As dez horas e quinze minutos do dia trés de marco de mil novecentos e

noventa e nove, comparecem na Sala das Comissöes Os Deputados José
Henrique, José Alves Viana (substituindo este ao Deputado Bené Guedes,
por indicacão da Liderança do PDT) e AIlton Vilela (substituindo o Deputado
Arnilcar Martins, por indicação da Lideranca do PSDB), membros da
supracitada Comissão. Havendo nUmero regimental, o Presidente "ad hoc",
Deputado José Henrique, declara abertos os trabalhos e informa não haver
ata a ser lida por ser a primeira reunião desta Comissão. 0 Presidente "ad
hoc" suspende a reunião por minutos. As dez horas e vinte minutos, são
reabertos os trabaihos corn a presença dos trés Deputados citados
anteriormente, mais os Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Bilac Pinto, tambérn
membros da Comissão. A Presidéncia informa que a finalidade da reunião é
eleger o Presidente e o Vice-Presidente e designar os relatores dos vetos
totals supracitados. 0 Presidente determina sejam distribuidas as cédulas de
votacão, devidamente rubricadas, e convida para atuar como escrutinador o
Deputado Bilac Pinto. Procede-se a apuracão da votação, e o escrutinador
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anuncia eleitos para Presidente o Deputado José Henrique e para Vice-
Presidente o Deputado Dalmo Ribeiro Silva, ambos por unanimidade. Tendo
sido o Presidente "ad hoc" eleito Presidente, ele dá posse ao Vice-Presidente,
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que, em seguida, ernpossa o Deputado José
Henrique na Presidéncia da Comissão. Agradecendo a confiança nele
depositada, o Presidente, na oportunidade, designa: o Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, relator dos Vetos Totais as Proposiçoes de Lei n

o
s 13.979 e

14.008; o Deputado Paulo Piau, relator dos Vetos Totals as Proposiçaes de
Lei nos 13.987 e 14.023; o Deputado Amilcar Martins, relator dos Vetos Totals
as Proposiçôes de Lei n

o
s 13.988 e 13.994; o Deputado Bené Guedes, relator

dos Vetos Totals as Proposicöes de Lei n
o
s 13.992 e 14.029; o Deputado

José Henrique, relator dos Vetos Totals as Proposiçöes de Lei n
o
s 14.004 e

14.006. Cumprida a finalidade da reuniâo, a Presidéncia agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião extraordinária, a ser agendada oportunamente por via de edital,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissöes, 11 de marco de 1999.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Paulo Piau - Bené Guedes.

ATA DA P REUNIAO EXTRAORDINARIA DA CPI DA CEMIG
As onze horas do dia trés de marco de mil novecentos e noventa e nove,

comparecem na Sala das Comissöes Os Deputados Adelmo Carneiro Leão,
Eduardo Daladier, Antonio Andrade, Bilac Pinto, Chico Rafael e Eduardo
Brandão, membros da supracitada Comissão. Estão presentes também os
Deputados Durval Angelo, José Braga e Rogério Correia. Havendo nUmero
regimental, o Presidente, Deputado Adelmo Carneiro Leão, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado AntOnio
Andrade, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros presentes. A Presidéncua informa que
a reunião se destina a tratar de assuntos de interesse da Comissão e indaga
se ha alguma matéria a ser apresentada. 0 Deputado AntOnio Andrade
apresenta requerimento no qual solicita seja convidado a participar de reunião
desta Comissão o Sr. Djalma Morals, Presidente da CEMIG, para prestar
esclarecimentos sobre a atual situação dessa empresa sob a ótica do
processo de alienação das acOes. Colocado em votação, é o requerimento
aprovado. A Presidéncia registra que o inteiro teor desta reuniâo consta nas
notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a Iavratura da ata e encerra Os
trabal hos.
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Sala das Comissães, 10 de marco de 1999.
Adelmo Carneiro Leào, Presidente - Bilac Pinto - Antonio Andrade - Arnilcar

Martins - Chico Rafael - Eduardo Brandâo - Eduardo Daladier.
ATA DA ia REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE TRANSPORTE,

COMUNICAcA0 E OBRAS PLJBLICAS
As quinze horas do dia trés de marco de mil novecentos e noventa e nove,

comparecem na Sala das ComissOes as Deputados Alvaro Antonio, Arlen
Santiago, Bilac Pinto, Dinis Pinheiro e Wanderley Avila, membros da
supracitada Cornissào. Havendo nUrnero regimental, o Presidente, Deputado
Alvaro AntOnio, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovaçâo de
requerirnento do Deputado Wanderley Avila, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros
presentes. Não havendo correspondéncia a ser lida, o Presidente passa a
discussäo e a votacao de proposicOes que dispensam a apreciação do
Plenário. A Presidência submete a votacao o Requerirnento n° 8/99, do
Deputado Sebastião Navarro Vieira, a qual é aprovado, corn urn voto contrário
do Deputado Dinis Pinheiro. A seguir, submete a votacao o Requerimento no
11/99, do Deputado Chico Rafael, o qual é aprovado. Prosseguindo, o
Presidente passa a direcão dos trabaihos ao Vice-Presidente, Deputado Arlen
Santiago, para apresentar proposição de sua autoria. 0 Deputado Alvaro
Antonio apresenta requerirnentos em que solicita seja convidado o Sr. Luiz
Otávio Ziza Valadares, Presidente da CBTU, para cornparecer a Comissão a
fim de discorrer sobre as perspectivas de implantação do Trern Metropolitano
de Belo Horizonte no atual contexto politico-econOrnico e seja convidado a Sr.
Ronaido Guimarães Gouvêa, Coordenador-Geral do NUCLETRANS, para
comparecer a Comissão a fim de discorrer sobre os problernas do trãnsito e
dos transportes na RMBH. Submetidos a votação, cada urn por sua vez, são
as matérias aprovadas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia
agradece a presenca dos parlamentares, convoca as membros da Cornissão
para a próxirna reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra as
trabalhos.

Sala das CornissOes, 10 de marco de 1999.
Alvaro AntOnio, Presidente - Bilac Pinto - Dinis Pinheiro - Wanderley Avila -

Arlen Santiago.
ATA DA 1  REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE TRABALHO, DA

PREVIDENCIA E DA AçAO SOCIAL
As quinze horas e trinta rninutos do dia trés de marco de mil novecentos e

noventa e nove, comparecem na Sala das ComissOes as Deputados Ivo José,
Amilcar Martins, Christiano Canédo, Luiz Menezes e Ronaldo Canabrava,
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membros da supracitada Comissäo. Havendo nümero regimental, o
Presidente, Deputado lvo José, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Luiz Menezes, dispensa a Jeitura da
ata da reunião anterior, a qua] é dada por aprovada e é subscrita pelos
mernbros presentes. A Presidéncia informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se 6 2 a Parte da Ordem do Dia,
corn a discussão e a votação de proposição que dispensa a apreciacao do
Plenário. A seguir, a Presidência submete a votação as Requerimentos n°s 5,
16 e 17/99, as quais são aprovados. Passa-se a fase de votação de
proposicao da Cornissão. Em seguida, a Deputado Ronaldo Canabrava
assume a direcao dos trabaihos, a fim de que o Deputado Ivo José apresente
requerimento, em que solicita seja ouvudo nesta reunião S. Exa. Revma. D.
Décio Zandonade, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, para
falar acerca da Campanha da Fraternidade, cujo tema é "Sern Trabaiho ... Par
Qué?". Colocado em vatacaa, é apravado a requerimento. Reassumindo a
Presidéncia, a Deputado Ivo José concede a palavra ao Deputado Christiano
Canédo, que pracede a leitura de requerimento de autoria do Deputado
Carlos Pimenta, em que solicita seja realizada reunião conjunta desta
Cornissão corn a Camissão de Administracaa Püblica e que sejam
convidados representantes da sociedade civil, a fim de se debater a situacao
dos serviços de administracao direta e dos direitos dos trabaihadores do
Estado de Minas Gerais. Submetido a votacao, é aprovado a requerimento. A
seguir, a Presidente registra a presenca da Sra. Amelia Cesconeto, da
Pastoral da Mulher Marginalizada, e do Sr. Aracy Santos, Presidente da
Assaciacaa dos Maiores de 65 Anos de Idade e dos Deficientes Fisicos do
Brasil. Em seguida, a Deputado Ivo José, autar do requerimento que suscitou
esta reunião, tece suas consideracoes iniciais e, a seguir, concede a palavra
a D. Décio Zandonate, que discorre acerca da Campanha da Fraternidade.
Passa-se a fase de debates, conforme cansta nas notas taquigráficas.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a presenca dos
parlarnentares, convoca as membros da Camissão para a prOxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra as trabaihos.

Sala das ComissOes, 10 de marco de 1999.
Ivo José, Presidente - Christiano Canédo - Ranaldo Canabrava - Luiz

Menezes.
ATA DA ia REUNIAO EXTRAQRDINARIA DA COMISSAO DE EDUCAcAO,

CULTURA, CIENCIA F TECNOLOGIA
As dez horas do dia quatro de marco de mil novecentos e noventa e nave,

camparecem na Sala das ComissOes as Deputados Sebastião Costa, AntOnio
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Andrade, José Milton e Dairno Ribeiro Silva, membros da supracitada
Cornissão. Registra-se a presença dos Deputados Elmo Braz e Edson
Rezende. Havendo nUmero regimental, o Presidente, Deputado Sebastião
Costa, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerirnento
do Deputado Antonio Andrade, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qua[ é dada por aprovada e subscrita pelos membros presentes. A seguir,
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e
comunica o recebimento de carta da Prof. Maria Hilda de Carvalho,
Supervisora Pedagogica do Instituto de Educação de Minas Gerais, que em
seu nome e no da Prof' Marilia Sartis, Diretora da referida unidade,
parabenizam o Presidente e os Deputados por terem sido indicados para
compor a Comissão, formulando votos de grandes realizaçOes para o povo
mineiro. ApOs, o Presidente passa a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposiçOes que dispensam a
apreciação do Plenário. Submetidos a votaçao, são aprovados Os

Requerirnentos n°s 6/99, do Deputado Newton de Morais, e 19/99, do
Deputado Márcio Cunha. 0 Presidente passa a 3a Fase da Ordern do Dia,
compreendendo a discussão e a votacão de proposiçOes da Comissão. Em
seguida, transfere a direção dos trabaihos ao Deputado Antonio Carlos
Andrada e apresenta requerimento, em que solicita seja convidada a Sra.
Margareth Spangler Andrade, Secretária de Ciência e Tecnoiogia, para
comparecer a Comissão a fim de expor os pianos da referida Pasta para
1999. 0 requerimento é aprovado. Os Deputados José Milton e AntOnio
Carlos Andrada comunicam que na prOxima reunião irão apresentar
requerimentos convidando, respectivamente, as Secretários da Educação e
da Cultura para comparecer a Cornissão. Retomando a direção dos trabalhos,
o Presidente concede a palavra ao Deputado Edson Rezende, que apresenta
requerimento de sua autoria e do Deputado Chico Rafael, em que solicitarn
audiência ptblica da Comissão para debater o financiamento do ensino no
Estado e no Pals. Para tanto, solicitam sejam convidados representantes do
MEC, da LINE e de estabelecimentos de ensino. 0 Deputado AntOnio Carlos
Andrada sugere aos autores que se inclua no rol dos convidados urn
representante da Secretaria da Educação. Subrnetido a votação, é aprovado
O requerimento. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
prOxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra as
trabaihos.

Sala das CornissOes, 10 de marco de 1999.
Sebastião Costa, Presidente - Antonio Carlos Andrada - Dalmo Ribeiro da
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Silva.

ATA DA 2a REUNIAO ESPECIAL DA COMISSAO DE ADMINISTRAçAO
PCi BLICA

As dez horas e trinta minutos do dia quatro de marco de mil novecentos e
noventa e nave, comparecem na Sala das ComissOes as Deputados Chico
Rafael, José Alves Viana, Sebastião Navarro Vieira e Márcio Cunha
(substituindo este ao Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, por indicaçao da
Liderança do PMDB), membros da supracitada Cornissão. Havendo nUmero
regimental, a Presidente "ad hoc", Deputado Sebastião Navarro Vieira,
deciara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Márcio Cunha, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual
é dada por aprovada e é subscrita pelos membros presentes. A seguir
informa que a reunião se destina a eleger a Vice-Presidente da Comissão.
Prosseguindo, a Presidente determina a distribuiçâo das cédulas de votação
e convida o Deputado Márcio Cunha para atuar como escrutinador. Apurados
os votos, o Deputado José Alves Viana é eleito Vice-Presidente, corn quatra
votos, oportunidade em que agradece a confianca nele depositada. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a presença dos
pariamentares, determina a iavratura da ata e encerra os trabaihos.

Sala das ComissOes, 10 de marco de 1999.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Sebastião Navarro Vieira - Arlen

Santiago - José Alves Viana - AntOnio Genaro - Chico Rafael.
ATA DA ia REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL PARA

EM1T1R PARECER SOBRE A INDIcAçAO DOS TITULARES DAS
SEGUINTES ENTIDADES: FuNDAçA0 RURAL MINEIRA-COLONIzAçA0 E
DESENVOLVIMENTO AGRARIO - RURALMINAS - E INSTITUTO MINEIRO

DE AGROPECUARIA - IMA
As quinze horas e trinta minutas do dia quatro de marco de mil novecentos

e noventa e nove, comparecem na Sala das ComissOes os Deputados Irani
Barbosa, João Batista de Oliveira e Márcio Kangussu (substituindo este ao
Deputado Wanderley Avila, por indicaçao da Liderança do PSDB), membros
da supracitada Comissão. Havendo nümero regimental, o Presidente,
Deputado Irani Barbosa, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento do Deputado João Batista de Oliveira, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qua[ é dada par aprovada e é subscrita peios
membros presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a
apreciar praposiçOes da Comissão, opartunidade em que a Deputado Marcia
Kangussu apresenta requerimentos em que solicita sejam encaminhados a
esta Comissão as currlcuios das pessoas indicadas para Presidente da
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RURALMINAS e Diretor-Geral do IMA, que serão sabatinadas nesta
Cornissão, bern como a estatuto e a previsão orçamentária desses órgãos,
para o exercicio de 1999. Colocados em votaçào, Os requerimentos são, cada
urn por sua vez, aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca as membros da Comissão
para a próxima reunião, que sera convocada mediante edital, corn a abjetivo
de sabatinar as Drs. Caio JUlio César Brandão Pinto e Nivaldo José de
Andrade, indicados, respectivamente, para as cargos de Presidente da
RURALMINAS e de Diretor-Geral do IMA, determina a Iavratura da ata e
encerra as trabaihos.

Sala das Comissöes, 9 de marco de 1999.
Irani Barbosa, Presidente - João Batista de Oliveira - Márcio Kangussu -

Dimas Rodrigues - Eduardo Hermeto.
ATA DA 2 a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL PARA

EMITIR PARECER SOBRE A INDICAcAO DE TITULARES DAS
SEGUINTES ENTIDADES: ADMINISTRAcAO DE ESTADIOS DE MINAS

GERAIS - ADEMG E LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
As nove horas e trinta minutos do dia nave de marco de mil novecentos e

noventa e nave, comparecem na Sala das Comissöes as Deputados José
Henrique, Maria Tereza Lara, Dinis Pinheiro, Aliton Vilela e Alencar da Silveira
JUnior. Havendo nUmero regimental, a Presidente, Deputado José Henrique,
declara aberta a reuniâo e, em virtude da apravação de requerimento do
Deputado Ailton Vilela, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada par aprovada e é subscrita pelos membros presentes. A seguir, informa
que a reunião se destina a argüicão pUblica dos Srs. Isnard José Gautéria de
Vasconcelos e Marcia Tadeu Pereira, indicadas pelo Governador do Estada
para acupar a Presidência da ADEMG e da Loteria do Estado de Minas
Gerais, respectivamente. A Presidéncia registra a presença dos indicadas e
do Deputado Ivair Nogueira, Secretária de Esportes, e convida-as a tomar
assento a mesa. Passa-se a fase de argUicão, e a Presidéncia concede a
palavra a todos as Deputadas presentes que, cada urn par sua vez, dirigern
perguntas ao Sr. Isnard José Gautéria de Vasconcelos que, prontamente,
responde aos questionamentos. A Presidência agradece a participaçäa do Sr.
Isnard José Gautéria de Vasconcelos e suspende as trabalhos par alguns
minutos para que este possa se retirar. Reabertos as trabalhos, a Presidéncia
concede a palavra aos Deputados presentes, que dirigem perguntas ao Sr.
Marcia Tadeu Pereira, que, prantarnente, responde aos questionamentos. A
Presidência agradece a presenca do Sr. Marcia Tadeu Pereira e suspende as
trabalhos par alguns minutos para que este possa se retirar. Reabertos as
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trabaihas, a Presidêricia indaga aa relator, Deputada Dinis Pinheiro, se está
em condiçöes de emitir parecer sabre as indicaçoes. Corn a palavra, a relator
emite parecer mediante a qual canclui pela aprovação dos names dos Srs.
Isnard José Gautério de Vascancelas e Marcia Tadeu Pereira indicados,
respectivamente, Presidentes da ADEMG e da Loteria do Estada de Minas
Gerais. Submetido a discussão e votaçãa, é a parecer apravado. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência suspende novamente as trabalhas, para
que seja lavrada a ata da reunião. Reabertos as trabalhos, a Presidéncia
dispensa a leitura da ata em virtude de aprovação de requerumento da
Deputada Maria Tereza Lara, considera-a arpovada e salicita aas Deputados
que a subscrevam. Cumprida a finalidade para a qual foi canstituida a
Comissâo, a Presidéncia agradece a comparecimenta dos Deputados e
encerra as trabalhas.

Sala das Camissães, 9 de marco de 1999.
José Henrique, Presidente - Dinis Pinheiro - Ailtan Vilela - Maria Tereza

Lara - Alencar da Silveira JUnior.
ATA DA 2a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL PARA

EMITIR PARECER SOBRE A INDICAçA0 DOS TITULARES DAS
SEGUINTES ENTIDADES: FUNDAçAO RURAL MINEIRA- COLONIzAçAO

E DESENVOLVIMENTO AGRARIO - RURALMINAS - E INSTITUTO
MINEIRO DE AGROPECUARIA - IMA

As quinze horas e trinta minutos do dia nave de marco de mil novecentos e
naventa e nave, comparecem na Sala das Camissöes as Deputados Irani
Barbosa, Jaâo Batista de Oliveira, Dimas Rodrigues, Eduardo Hermeto e
Marcia Kangussu, membras da supracitada comissão. Presentes também as
Deputadas Chico Rafael, José Alves Viana, Paula Piau e Marcia Cunha.
Havendo nUmero regimental, a Presidente, Deputado Irani Barbasa, declara
aberta a reuniâo e, em virtude da apravação de requerimenta do Deputado
Dimas Rodrigues, dispensa a leitura da ata da reuniâo anterior, a qual é dada
par apravada e e subscrita pelos membros presentes. 0 Presidente infarrna
que a reunião se destina a praceder a argüiçãa pUblica dos Srs. Caio JUlio
César Brandão Pinto e Nivalda José de Andrade, indicadas, respectivamente,
para as cargos de Presidente da RURALMINAS e Diretor-Geral do IMA e, se
passIvel, apreciar a parecer do relator, Deputado Joãa Batista de Oliveira. A
Presidéncia acusa a recebimento do Oficia n° 41/99 do Gavernador do
Estado, no qual solicita desconsiderar a indicação feita em favor do Sr.
Nivalda José de Andrade para a cargo de Diretor-Geral do Instituto Mineiro de
Agropecuaria - IMA. A Presidência infarma, também, que a Deputado Márcio
Kangussu foi indicado coma membra efetivo desta Comissâo, em substituição
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ao Deputado Wanderley Avila, conforme comunicação do LIder do PSDB
encaminhada ao Presidente da Casa. A seguir, convida o Sr. Caio Brandão e
o Sr. Aloysio Guedes Barra, Presidente em exercicio da RURALMINAS, para
tomarern assento a mesa. 0 Presidente, Deputado Irani Barbosa, lembra aos
presentes que a argüição ptbIica se faz necessária, conforme disposto no art.
62, inciso XXIII, aimnea "d", da Constituiçao do Estado, de acordo corn a
redação dada pela Emenda Constitucional n° 26. A seguir, a Presidéncia
passa a palavra ao convidado, Sr. Caio Brandão, que tece consideraçöes
gerais sobre suas atwidades profissionais. Depois, o Deputado Joâo Batista
de Oliveira dá inicio a argüiçao. Ato continuo, fazern uso da palavra os
Deputados presentes, cada urn por sua vez. A Presidéncia agradece a
presença do convidado e suspende a reuniâo por 3 minutos para os
curnprimentos formais. Reabertos os trabalhos, o Presidente indaga ao
relator, Deputado Joâo Batista de Oliveira, se está em condiçöes de ernitir o
seu parecer. Este conclui pela aprovaçâo da indicaçäo do Sr. Caio JUlio
César Brandão Pinto a Presidência da Fundação Rural Mineira - Colonizaçao
e Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS. Colocado em discussão e
votação, é o parecer aprovado. 0 Presidente suspende os trabalhos por 5
minutos para a lavratura da ata desta reuniâo. Reabertos os trabaihos, a
Presidência solicita ao Deputado Dimas Rodrigues que proceda a leitura da
presente ata, a quat é dada por aprovada e subscrita pelos membros
presentes. Curnprida a finalidade desta Comissäo Especial, a Presidéncia
agradece a presença dos parlamentares e encerra os trabalhos.

Sala das Comissöes, 9 de marco de 1999.
Irani Barbosa, Presidente - Dimas Rodrigues - Márcio Kangussu - Eduardo

Hermeto - Joâo Batista de Oliveira.
ATA DA 3a REUNIAO ESPECIAL DA COMISSAO DE ADMINISTRAçAO

PCJBLICA
As dez horas do dia dez de marco de mil novecentos e noventa e nove,

comparecem na Sala das Comissöes os Deputados Jorge Eduardo de
Oliveira, Antonio Genaro, José Alves Viana, Arlen Santiago e Sebastião
Navarro Vieira. Havendo nUmero regimental, o Vice-Presidente, Deputado
José Alves Viana, declara aberta a reuniäo e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Antonio Genaro, dispensa a leitura da ata da
reuniáo anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros
presentes. A seguir informa que a reuniao se destina a empossar o
Presidente e a fixar dia e horário das reuniOes ordiriárias da ComissOo. Ato
continuo, o Vice-Presidente declara empossado o Deputado Jorge Eduardo
de Oliveira corno Presidente desta Comissâo, a quern passa a direção dos
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trabalhos. A seguir, a Presidência sugere que as reuniOes ordinárias da
Comissâo sejam realizadas as quartas-feiras, as 10 horas, o que é acatado
pelos demais Deputados. Cumprida a finalidade da reuniâo, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a reunião extraordinária de hoje, as 10h15min, corn a finalidade de se
apreciar a matéria constante na pauta e de se discutirem assuntos de
interesse da Comissão, determina a Iavratura da ata e encerra os trabaihos.

Sala das ComissOes, 10 de marco de 1999.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Arlen Santiago - José Alves Viana -

Chico Rafael - Antonio Genaro - Sebastiáo Navarro Vieira.
ATA DA 1  REUNIAO ESPECIAL DA CPI DA CARTEIRA DE HABILITAçA0
As quatorze horas e trinta minutos do dia dez de marco de mil novecentos e

noventa e nove, comparecem na Sala das ComissOes os Deputados Elmo
Braz, Alberto Bejani, lvo José, Joâo Leite, José Alves Viana e Arlen Santiago,
membros da supracitada Comissão. Registra-se, ainda, a presença dos
Deputados Rogério Correa, Edson Rezende, Durval Angelo, Carlos Pimenta e
Miguel Martini. Havendo nUmero regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado
Elmo Braz, declara abertos os trabaihos e informa que a reunião se destina a
eleger o Presidente e o Vice-Presidente, a designar o relator e a fixar o dia e o
horário das reuniOes ordinárias. Em seguida, determina a distribuiçao das
cédulas de votaçao e convida o Deputado Alberto Bejani para atuar como
escrutinador. Realizada a contagem dos votos, registram-se seis cédulas de
votação, sendo eleitos Presidente o Deputado Joào Leite e Vice-Presidente o
Deputado Alberto Bejani, ambos corn seis votos. 0 Presidente 'ad hoc" passa
a direçao dos trabaihos ao Vice-Presidente, que dá posse ao Presidente
eleito, que, em seguida, empossa o Vice-Presidente. Agradecendo a
confiança nele depositada, o Presidente, na oportunidade, designa para
relator pela Comissâo o Deputado lvo José e sugere as quintas-feiras, as 10
horas, como o horário das reuniOes ordinárias da Cornissao, o que é
aprovado pelos parlamentares. Cumprida a finalidade da reuniâo, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros
da Comissão para a reuniâo extraordinária a ser realizada as 14h3Omin do
dia 11/3/99, para tratar de assuntos da Comissâo, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Corn issOes, 11 de marco de 1999.
João Leite, Presidente - Alberto Bejani - Christiano Canedo - José Alves

Viana - Márcio Cunha - Arlen Santiago.
ATA DA 2 a REUNIAO ESPECIAL DA COMISSAO DE MEIO AMBIENTE F

RECURSOS NATURAlS
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As quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia dez de marco de mil

novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissöes os
Deputados Newton de Morals, Maria José Haueisen, Antonio Roberto e Fábio
Avelar, membros da supracitada Comissâo. Havendo nümero regimental, o
Presidente, Deputado Newton de Morals, declara aberta a reuniáo e, em
virtude da aprovacão de requerimento do Deputado AntOnio Roberto,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros presentes. 0 Presidente informa que a reunião se
destina a eleger o Vice-Presidente desta Comissâo. A seguir, determina a
distribuição das cédulas de votaço, devidamente rubricadas, e convida o
Deputado AntOnio Roberto para atuar como escrutinador. Apurados Os votos,
e eleita Vice-Presidente a Deputada Maria José Haueisen, corn 3 votos. 0
Deputado Fábio Avelar recebe 1 voto. 0 Presidente dá posse a Vice-
Presidente, que agradece a escoiha de seu nome. Cumprida a finalidade da
reuniâo, a Presidência agradece a presenca dos parlamentares, convoca Os

membros da Cornissão para a próxima reunião ordinária, determina a
Iavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das ComissOes, 10 de marco de 1999.
Newton de Morais, Presidente - Maria José Haueisen - Antonio Roberto -

Fábio Avelar.

TRAMITAçAO DE PROPOSIçOES
PARECER SOBRE 0 VETO TOTAL A PROPOSIçAO DE LEI N o 14.052

Comissao Especial
Relatório

Usando da atribuicäo que the confere o art. 90, VIII, c/c o art. 70, II, da
Constituição Estadual, o Governador do Estado opOs Veto Total a Proposição
de Lei n o 14.052, que dispOe sobre o Conselho Deliberativo do IPSEMG-
CODEI.

Nos termos do art. 222 do Regimento Interno, foi constituida esta Comissão
Especial para apreciação da matéria, o que passamos a fazer, nos limites de
nossa corn peténcia.

Fundamentaçáo
A proposicáo objeto do veto visa a instituir o Conselho Deliberativo do

IPSEMG - CODEI, como órgão deliberativo e de orientação superior, tendo
por finalidade fixar objetivos e polIticas relativas a atuaçäo do Instituto por
meio do estabelecimento de diretrizes e normas gerais de organizacão,
operação e administracão.

Na Mensagem n° 342, corn que encaminhou a matéria a esta Casa
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Legislativa, 0 Governador do Estado fundamenta o veto a proposiçâo em
motivos de ordem constitucional e de interesse ptbIico.

Corn efeito, por se tratar da alteraçao da estrutura de entidade da
administracâo indireta do Poder Executivo, a iniciativa para a deflagraçao do
processo legislativo é privativa do Governador do Estado, conforme
estabelece o art. 66, III, "e", da Constituiçäo Estadual, razão pela qual o Chefe
do Executivo manifesta sua rejeição a matéria.

Ademais, já integra a estrutura do IPSEMG urn Consetho Diretor, órgao que
tern por objetivo a administraçao superior e a fiscalizacao financeira e
patrimonial da entidade, conforme define o seu Estatuto (art. 190, XI).

Por outro Iado, 0 Governador ressalta a existéncia da Lei Federal n° 9.717,
de 27/11/98, que dispOe sobre regras para a organização e o funcionamento
dos regimes prOprios de previdência social dos servidores pUblicos da Uniâo,
dos Estados, do Distrito Federal e dos municIpios, dos militares dos Estados
e do Distrito Federal e dá outras providências. E que, corn o advento da
referida lei, qualquer disposiçào legal sobre a matéria deverá observar os
critérios nela estabelecidos, especialmente os que dizern respeito a avaliaçao
atuarial, financiamento, contribuiçOes, cobertura que possa garantir a
totalidade dos riscos, participaçào dos servidores nos colegiados e instâncias
de decisOo, e, ainda, aqueles referentes a criaçáo de urn fundo corn finalidade
previdenciária, conforme dispOem os arts. 1 0 e 60 do diploma legal citado.

Verifica-se, pois, que as razOes expostas para a oposiçäo do veto em
apreço também se amparam no interesse piblico, urna vez que se impOe
urna nova regulaçao do sistema previdenciário no Estado, a firn de adequá-lo
as regras gerais vigentes.

Conclusâo
Em face do exposto, sornos pela manutenção do veto oposto a Proposiçao

de Lei n° 14.052.
Sala das ComissOes, 11 de marco de 1999.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Ermano Batista, relator - Marcelo

Goncalves - Bilac Pinto.
PARECER SOBRE 0 VETO TOTAL A PROPOSIcAO DE LEI N O 14.058

Comissâo Especial
Relatôrio

Por melo da Mensagem n° 35/99, o Chefe do Poder Executivo encarninhou
a esta Casa as razOes do Veto Total a Proposiçao de Lei n° 14.058, que
transfere a autarquia Loteria do Estado de Minas Gerais as atividades da
Cornissào Permanente de Bingo, institulda pelo Decreto Estadual n o 36.900,
de 24/5/95, e vinculada a Secretaria da Fazenda.
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Publicado no "Diário do Legislativo" de 3/2/99, vem o veto a esta Comissão

Especial para receber parecer, nos termos regimentals.
Fundamentacão

Em suas razöes de veto, o Governador do Estado alega que a matéria nâo
deve ser retirada da competéncia da Secretaria da Fazenda, órgão
responsável pelo credenciamento de entidades interessadas na exploraçâo
de bingos.

A Lei Federal no 9.615, de 24/3/98 (Lei Pelé), regulamentada pelo Decreto
Federal no 2.574, de 29/4/98, atribulu ao Instituto Nacional de
Desenvolvimento do Desporto - INDESP - a competëncia para, diretamente
ou mediante convénlo, cuidar do credenciamento, autorização e fiscalização
dos jogos de bingo em todas as suas espécies.

No âmbito do Estado, por força da Lei Federal no 8.672, de 6/7/93, essa
tarefa fica a cargo da Comissão Permanente de Bingo, criada para o exercIcio
exclusivo dessa atribuicâo.

Na maioria dos entes federados, o INDESP fez convénios corn entidades
especializadas nesse tipo de atividade (como é o caso da Loteria Mineira),
objetivando delegar-Ihes as atribuicöes previstas na norma federal citada. No
caso de Minas Gerais, foi firmado o Convênio n o 57000.002853/48-53, entre o
INDESP e a Loteria do Estado de Minas Gerais, que passou a fiscalizar de
forma rotineira os bingos; ademais, passou a controlar todas as suas
atividades, objetivando impedir a ocorrência de quaisquer ilegalidades.

Ao vetar o Governador do Estado, de forma equivocada, a proposiçäo em
tela, a Loteria Mineira ficou desamparada legalmente para exercer as
atribuiçoes conferidas no convënio. Tal situacão transformou as casas de
bingo em campo fértil para a prática das mais diversas ilegalidades, corn
reflexos diretos no direito do consumidor, no Fisco e ate mesmo na esfera
penal.

Diante desse quadro, para se restabelecer o controle das casas de bingo,
mediante o exercicio do imprescindIvel papel fiscalizador da Loteria Mineira,
ha que se rejeitar o veto total a referida proposiçâo de lei.

Conclusâo
Pelas razöes aduzidas, opinamos pela rejeicáo do Veto Total a Proposição

de Lei n o 14.058.
Sala das Comissöes, 11 de marco de 1999.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Bilac Pinto, relator - Marcelo Gonçalves.
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BELO HORIZONTE, SABADO, 13 DE MARCO DE 1999

ATAS

ATA DA REUNIAO DE DEBATES EM 12/3/99
Presidéncia do Deputado Joo Paulo

Sumário: Comparecimento - Falta de "quorum".
Comparecimento

- Comparecern os Deputados:
Adelmo Carneiro Leâo - AIlton Vilela - AmbrOsio Pinto - Antonio JUlio - Arlen

Santiago - Bilac Pinto - César de Mesquita - Christiano Canêdo - Dalmo
Ribeiro Silva - Dinis Pinheiro - Fábio Avelar - João Paulo - José Henrique -
Luiz Fernando - Luiz Menezes - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco
Regis - Paulo Pettersen - Wanderley Avila.

Falta de "Quorum"
o Sr. Presidente (Deputado João Paulo) - As 9hl5min, a lista de

comparecimento näo registra a existéncia de nUmero regimental. A
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de "quorum", e convoca Os
Deputados para as reuniOes especlais de segunda-feira, dia 15, as 9 e as 14
horas, nos termos do edital de convocação, bern como para a reunião de
debates da mesma data, as 20 horas.

ATA DA ga REUNIAO ORDINARIA, EM 11/3/99
Presidéncia dos Deputados Anderson Adauto, José Braga, Durval Angelo e

Dilzon Melo
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: P Fase (Expediente): Ata -

Correspondência: Mensagem no 10/99 (encaminha indicaçao para Diretor-
Geral da Imprensa Oficial), do Governador do Estado - Oficios - 20 Fase
(Grande Expediente): Apresentaçao de ProposiçOes: Projeto de Lei
Complementar n o 4/99 - Projetos de Lei n o

s 130 a 139/99 - Requerimentos nos
54 a 61/99 - Requerimentos dos Deputados Ivo José, Miguel Martini, Joäo
Leite, Anderson Adauto, Ermano Batista (2), Chico Rafael (2), Irani Barbosa,
Mauro Lobo, Durval Angelo e Olinto Godinho (2) e da Comissâo de SaUde -
Comunicaçoes: Comunicaçaes da Comissão de Educaçao e dos Deputados
Edson Rezende, Marcelo Gonçalves (3), César de Mesquita e Eduardo
Brandâo - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Maria Olivia, César
de Mesquita, Ronaldo Canabrava, Edson Rezende, Durval Angelo e Marco
Regis - 21 Par-te (Or-dem do Dia): 10 Fase: Abertura de Inscrigbes -
Designaçao de ComissOes: Comissão de Representaçao - Comissào Especial
para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda a Constituiçâo no 6/99 -
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Leitura de Comunicaçoes - Palavras do Sr. Presidente - Despacho de
Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Ermano Batista (2), Anderson
Adauto, Chico Rafael, Durval Angelo, Irani Barbosa, Mauro Lobo, Olinto
Godinho e Joâo Leite e outros; deferimento - Votaçào de Requerimentos:
Requerimentos da Comissão de SaUde e dos Deputados Chico Rafael e
Olinto Godinho; aprovaçâo - Requerimento da Mesa da Assembléla;
apresentaçâo do Substitutivo n° 1; requerimento do Deputado Sebastião
Costa; requerimento do Deputado Sebastião Costa; deferimento;
requerimento do Deputado Sebastião Costa; requerimento do Deputado
Sebastiào Costa; deferimento; requerimento do Deputado Carlos Pimenta;
requerimento do Deputado Carlos Pimenta; deferimento; leitura do
Substitutivo n° 1; discursos dos Deputados Hely Tarquinio, Rogerio Correia,
Carlos Pimenta, Paulo Pettersen, Sebastião Navarro Vieira, Rêmolo Aloise e
Alberto Pinto Coelho; votaço do Substitutivo n o 1; aprovação;
prejudicialidade da Emenda n o 1; declaraçöes de voto - 21 Fase: Discussâo e
Votaçâo de Proposiçöes: Discussâo, em 10 turno, do Projeto de Lei n o 23/99;
aprovaçâo; declaraçäo de voto - Requerimento do Deputado Hely Tarquinio;
deferimento; discurso do Deputado Ermano Batista - Requerimento do
Deputado Alberta Pinto Coelho; deferimento; discurso do Deputado Alberto
Pinto Coelho - Encerramento.

Comparecirnento
- Comparecem Os Deputados:
Anderson Adauto - José Braga - Durval Angelo - Dilzon Melo - Gil Pereira -

Adelmo Carneiro Leão - Agostinho PatrUs - Agostinho Silveira - AIlton Vilela -
Alberta Pinto Coelho - Alencar da Silveira JUnior - Alvaro Antonio - AmbrOsia
Pinto - Amilcar Martins - Antonio Andrade - Antonio Carlos Andrada - Antonio
JUlio - AntOnio Roberta - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos
Pirnenta - César de Mesquita - Chico Rafael - Christiano Canêdo - Dalmo
Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Edson
Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Daladier - Eduardo Hermeto - Elaine
Matozinhos - Elmo Braz - Ermano Batista - Fábia Avelar - George Hilton -
Glycon Terra Pinto - Hely TarquInio - Irani Barbosa - Ivo José - João Leite -
Joâo Paulo - Joào Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Alves
Viana - José Henrique - José Milton - Luiz Fernando - Luiz Menezes - Marcia
Cunha - Marcia Kangussu - Marco Regis - Maria José Haueisen - Maria Olivia
- Maria Tereza Lara - Mauro Lobo - Newton de Morais - Olinto Godinho -
Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Ronaldo
Canabrava - Sebastiâo Costa - Sebastiâo Navarra Vieira - Wanderley Avila -
Washington Rodrigues.
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Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Durval Angelo) - As 14hl4min, a lista de
comparecirnento registra a existência de nUmero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a proteçao de Deus e em name do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabalhos. Corn a palavra, a Sr. 2 0-Secret6rio, para proceder a leitura
da ata da reuniäa anterior.

ia Parte
1  Fase (Expediente)

Ata
- A Deputada Maria Olivia, 21Secret6ria "ad hoc", pracede a leitura da ata

da reuniâo anterior, que é aprovada sern restricOes.
Correspondéncia

- 0 Deputada Dilzon Melo, 1°-Secret6rio, lê a seguinte correspondência:
"MENSAGEM N O 10/99*

Bela Horizonte, 9 de marco de 1999.
Senhor Presidente,
Atendendo ao disposto na Emenda Constitucional n° 26, de 5/9/97, e a

decisão do egrégio Supremo Tribunal Federal, encaminhamos, para
apreciaçäo desse Poder, a indicado ao cargo de direcâo do Orgäa da
adrninistraçào indireta abaixo relacionado:

Autarquia: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais. Diretor-Geral - José
Maria Couto Moreira.

Prevaleço-me da oportunidade para renovar a Vossa Exceléncia a
expressâo do meu apreço.

Itamar Franca, Governador do Estado de Minas Gerais."
* - Publicado de acordo corn a texta original.

OFICIOS
Do Sr. Mauro Lopes, Secretário da Segurança PUblica, em atencâo a

requerirnento da Comissäo de Direitos Humanos, prestando informaçoes a
respeito de inquérita palicial instaurado para apurar as causas da morte de
Webster Edival Nunes. (- A Comissâo de Direitos Humanos.)

Do Sr. Sávio Souza Cruz, Secretário de Administração, solicitando que se
indique urn representante desta Casa para compor a cornissão especial para
estudar a reforma previdenciaria.

Do Sr. Ailton de Oliveira, Prefeito Municipal de Ribeiràa das Neves,
encaminhando leis municipais que dispOem sabre permuta de area entre esse
municIpio e a de Pedro Leopoldo e solicitando sua homalogacOa. (- A
Comissão de Assuntos Municipais.)

Do Cet. PM Mauro LUcio Gontijo, Coma ndante-Geral da PMMG, relatanda
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fatos ocorridos na Penitenciária Dênio Moreira de Carvaiho, de interesse dos
integrantes da CPI do Sistema Penitenciário.

Do Sr. Plauto Chaves, Juiz de Direito da iia Vara Criminal de Belo
Horizonte, solicitando Ihe seja informada a data de posse do Deputado
Newton de Morals, a fim de instruir processo-crime que tramita contra ele.

Do Sr. Paulo Augusto dos Santos, Vereador a Câmara Municipal de Belo
Horizonte, encaminhando cópia de rnoção de congratulaçoes ao Sr. Cláudio
Antonio Nasciff Drummond, por seu trabaiho a frente da Adrninistraçâo
Regional Nordeste.

2a Fase (Grande Expediente)
Apresentaçâo de Proposiçoes

o Sr. Presidente (Deputado Dilzon Melo) - A Mesa passa a receber
proposiçöes e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande
Exped iente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas a Mesa as seguintes proposiçöes:
PROJETO DE LET COMPLEMENTAR N o 4/99

Altera a composição da Região Metropolitana de Belo Horizonte, de que
tratam os arts. 7 0 e 21 da Lei Complementar n° 26, de 14 dejaneiro de 1993.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Os arts. 7 1 e 21 da Lei Complementar n o 26, de 14 de janeiro de

1993, passam a vigorar corn a seguinte redação:
Art. 70 - Integram a Região Metropolitana de Belo Horizonte os Municipios

de Belo Horizonte, Betim, Brumadinho, Caeté, Capirn Branco, Confins,
Contagem, Esmeraldas, Florestal, Ibirité, Igarapé, Juatuba, Lagoa Santa,
Mario Campos, Mateus Leme, Matozinhos, Nova Lima, Pedro Leopoldo,
Raposos, Ribeirào das Neves, Rio Acima, Rio Manso, Sabará, Santa Luzia,
São Joaquim de Bicas, São José da Lapa, Sarzedo e Vespasiano.';

"Art. 21 - 0 Colar Metropolitano da Região Metropolitana de Belo Horizonte
é constituldo pelos MunicIpios de Barão de Cocais, Belo Vale, Bonfim,
Fortuna de Minas, Inhaima, Itabirito, Itatiaiuçu, ltaiina, Jabuticatubas, Moeda,
Nova União, Pará de Minas, Santa Barbara, São José da Varginha, Sete
Lagoas e Taquaraçu de Minas.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniöes, de marco de 1999.
Marcelo Gonçalves
Justificação: De acordo corn o art. 70 da Lei Complementar n° 26, de

14/1/93, corn a redação dada pelo art. 10 da Lei Complementar n o 48, de
12/11/97, integram a Região Metropolitana de Belo Horizonte os Municipios
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de Belo Horizonte, Betirn, Brumadinho, Caeté, Confins, Contagem,
Esmeraldas, Florestal, lbirité, lgarape, Juatuba, Lagoa Santa, Mario Campos,
Mateus Lerne, Nova Lima, Pedro Leopoldo, Raposos, Ribeirão das Neves,
Rio Acima, Rio Manso, Sabará, Santa Luzia, São Joaquim de Bicas, São José
da Lapa, Sarzedo e Vespasiano.

O propósito deste projeto é o de incluir na citada região metropolitana os
MunicIpios de Capim Branco e Matozinhos, que ja integrarn o Colar
Metropolitano da Regiäo Metropolitana de Belo Horizonte. Corn efeito, de
acordo corn a redaçao atual do art. 21 da Lei Complementar n o 26, de 1993, o
citado colar é composto por 20 municIpios, a saber: Matozinhos,
Jabuticatubas, Taquaraçu de Minas, Barão de Cocais, Santa Barbara,
Itabirito, Moeda, Belo Vale, Bonfim, Rio Manso, ltatiaiuçu, ltaüna, Florestal,
Nova União, Pará de Minas, São José da Varginha, Fortuna de Minas, Capim
Branco, Sete Lagoas e lnhaima.

A inclusão que ora propomos, dos MunicIpios de Capim Branco e
Matozinhos na Região Metropolitana de Belo Horizonte, é necessária em
razão da própria dinâmica que nortela o crescimento e o desenvolvimento da
região metropolitana da Capital mineira. A proposta torna-se mais relevante
se considerarmos que os dois municIpios se situarn entre Pedro Leopoldo e
Sete Lagoas, numa regiao prOxima a capital do Estado, que cresce e se
desenvolve de forma acentuada.

Os MunicIpios de Florestal e Rio Manso foram incluldos na Região
Metropolitana de Belo Horizonte, por meio da Lei Complementar n° 48, de
12111/97, sem que fossem excluldos, na oportunidade, do colar metropolitano
da mesma região. Faz-se, pois, mister exclu i-los agora, por razöes de ordem
técnica.

Cabe registrar, por Ultimo, a necessidade de correçoes ortográficas nos
nomes de dois municIpios, no texto do art. 21 da Lei Complementar n o 26, de
1993: lnhaUma, em vez de Inhaürnas; e Jabuticatubas, em vez de
Jaboticatubas, para adequar o texto legal a nomenclatura constante na
publicação "As Denominaçoes Urbanas de Minas Gerais - Cidades e Vilas
Mineiras corn Estudo ToponImico e da Categoria Administrativa", 2a edição,
revista e ampliada, págs. 60 e 65, publicada em 1997 pelo Instituto de
Geociências Aplicadas - GA -, em parceria corn esta Assembléla Legislativa.

Por essas razöes, pedimos o apoio dos ilustres pares desta Casa a
aprovacão deste projeto.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justica e de Assuntos
Municipais para parecer, nos terrnos do art. 192, c/c o art. 102, do Regirnento
Interno.
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PROJETO DE LEI N o 130/99

Estabelece a obrigatoriedade de notificaçào as Cãmaras Municipais quanto
a repasse de recursos financeiros estaduais para os respectivos municIpios.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Os Orgãos e as entidades da administraçäo direta e as autarquias,

as fundacOes püblicas, as empresas püblicas e as sociedades de economia
mista estaduais ficam obrigados a notificar as Câmaras Municipais os
repasses de recursos estaduais efetuados, a qualquer titulo, para os
respectivos municIpios.

§ 10 - A notificacão incluirá, obrigatoriamente, quanto ao repasse:
1 - o seu valor total;
2 - o seu objetivo e, se for resultante de convénio celebrado entre as partes,

o seu nUmero e a sua vigência;
3 - o prazo para a prestacão de contas, quando for o caso.
§ 2° - A notificação a que se refere este artigo deverá ser postada no prazo

rnáxirno de dois dias üteis após a liberaçao.
Art. 2° - As Câmaras Municipais representarão ao Tribunal de Contas do

Estado o descumprimento do estabelecido nesta lei.
Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 40 - Revogam-se as disposicöes em contrário.
Sala das Reuniães, 9 de marco de 1999.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificacão: Este projeto de lei possui dois objetivos distintos e igualmente

importantes: primeiro, comunicar as Cãmaras Municipais a existéncia do
repasse do recurso financeiro e seu objetivo, de forma a facilitar ao
Legislativo Municipal a sua tarefa de fiscalização; segundo, informar,
realmente, a liberacão da verba, e näo a sua promessa.

Nos dias atuais e constante a divulgacão da assinatura de convênio entre
entidades e a Prefeitura, e, a partir dal, surge a cobranca da execucão da
obra. Ocorre que muitas vezes a verba não foi liberada. Sendo obrigatoria a
notificação as Câmaras Municipais do real repasse, a transparência da
administração püblica será privilegiada, visto permitir-se que a sociedade
organizada acompanhe a execução orçarnentária.

A par disso, os repasses federais já são objeto de notificacão, a vista da Lei
Federal n° 9.452, de 20/3/97, sendo, pois, natural que a lei estadual também o
preveja para os repasses estaduais.

Aguardo, por essas razöes, o apoio de meus nobres pares para a
aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI N O 131/99
Cria o Furido Previdenciário do Servidor Ptblico do Estado de Minas Gerais

- FUNPREVI - e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica criado o Fundo Previdenciário do Servidor PUblico do Estado

de Minas Gerais - FUNPREVI -, nos termos do art. 249 da Constituição
Federal, corn o objetivo de assegurar recursos para o pagamento de
proventos de aposentadorias e pensães dos servidores püblicos do Estado.

Art. 2 0 - São beneficiários do FUNPREVI os servidores de que trata o art. 10
desta lei e seus dependentes.

Art. 30 - São recursos do FUNPREVI, entre outros:
I - as contribuiçöes do Estado;
II - as contribuiçöes dos servidores pUblicos do Estado;
III - os resultantes de suas aplicaçöes financeiras;
IV - os ativos a ele transferidos;
V - os provenientes de doaçaes, contribuiçoes ou legados de pessoas

fisicas ou juridicas, püblicas ou privadas.
Art. 40 - 0 FUNPREVI, dotado de autonomia financeira, será gerido pelo seu

Conselho de Administração e fiscalizado pelo seu Conseiho Fiscal, nos
termos do seu Regulamento.

Art. 50 - São atribuiçöes da entidade gestora do FUNPREVI:
- providenciar a realização de cálculos atuariais corn a finalidade de fixar a

contribuicão do Estado e dos servidores;
II - promover a constituição da reserva técnica do Fundo.
Art. 60 - A gestão do Fundo obedecerá ao disposto no art. 6 0 da Lei Federal

no 9.717, de 27 de novembro de 1998.
Art. 7° - 0 Poder Executivo regulamentara esta lei no prazo de noventa

dias, contados a partir da data de sua publicaçao.
Art. 80 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 91 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniöes, de de 1999.
Eduardo Hermeto
Justificação: 0 Fundo ora proposto, atendendo a norma constitucional

maior, corno moderno instrurnento de captação de recursos, poderá garantir o
necessário suporte financeiro para a atuacao estatal em relação as
aposentadorias dos servidores ptblicos deste Estado.

Urge repensar o atual sistema de custeio de aposentadoria do servidor,
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que, como todos sabern, tern-se rnostrado inadequado e deficitário, incapaz,
portanto, de atender a uma dernanda ascendente.

o projeto que apresentarnos, longe de ser urn modelo pronto e acabado,
necessita, ainda, de muitos aperfeicoamentos. Isso, entretanto, exigirá a
participação de toda a sociedade, que será chamada oportunamente a esta
Casa para a grande discussão que se inaugurará por meio da nossa
proposta.

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

PROJETO DE LEI N O 132/99
(Ex-Projeto de Lei n o 1.862198)

Declara de Utilidade PUblica a Associaçao Cornunitária Seara de Luz, corn
sede no Municipio de Santa Luzia

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pUblica a Associação Cornunitária Seara

de Luz, corn sede no Municipio de Santa Luzia.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 30 - Revogarn-se as disposiçães em contrário.
Sala das Reuniöes, 11 de marco de 1999.
Ambrásio Pinto
Justificação: A Associação Comunitária Seara de Luz, corn sede no

rnunicipio de Santa Luzia, foi contemplada corn o tItulo de utilidade püblica
municipal pela Lei n o 1.832, de 18/4/96, e vem, agora, perante essa egrégia
Assembléia Legislativa, pleitear o diploma no âmbito estadual. A Associação
está plenamente credenciada a pretensao, pois trata-se de entidade
legalmente constitulda, sem fins lucrativos, em funcionamento desde 5/3/96 e
os rnembros de sua diretoria são pessoas idôneas e não percebem
remuneração pelos cargos que ocuparn.

A entidade tern por objetivo prestar assistência social as familias carentes
do MunicIpio de Santa Luzia, sobretudo, no atendimento a crianças e
adolescentes, auxiliando-os na formaçào moral e prol9ssional. Assim, vem
cumprindo corn brilhantismo suas disposiçöes estatutárias, razão da presente
iniciativa, que julgo ser merecedora da melhor acoihida por meus colegas.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justica, para exame preliminar,
edo Trabalho para deliberação, nos termos do art. 188, c/co art. 103, inciso I,
do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N o 133/99
(Ex-Projeto de Lei n o 1.918/98)
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Declara de utilidade püblica a Policlinica São Sebastião, corn sede no

MunicIpio de Santo AntOnio do Amparo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade püblica a Policilnica São Sebastião, corn

sede no MunicIpio de Santo Antonio do Amparo.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das ReunlOes, 11 de marco de 1999.
AmbrOsio Pinto
Justificação: Fundada em 1941, a PoliclInica São Sebastião vem cumprindo

suas finalidades estatutárias no que concerne ac, atendimento de enfermos,
idosos e crianças do Municipio de Santo AntOnio do Amparo e de
comunidades circunvizinhas.

Hoje, a Policlinica conta corn CTI e nove leitos não credenciados junto ao
SUS, destinados a todos que necessitarem de assisténcia gratuita. Possui,
ainda, 63 leitos e pronto-socorro 24 horas e oferece outros servicos, sendo
95% do atendimento feito pelo SUS.

A entidade tern por finalidade precipua proporcionar assistência social,
médica e hospitalar a comunidade, em especial aos carentes de recursos,
conforme dispOe seu estatuto, e vem, ao longo de sua existéncia prestando
relevantes servicos a população arnparense.

Preenchidos Os requisitos legais para que a instituicão seja declarada de
utilidade ptblica, conto corn o apoio dos nobres colegas parlamentares a
aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto as CornissOes de Justica, para exame preliminar,
e de SaCide para deliberação, nos termos do art. 188, c/c art. 103, inciso I, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N O 134/99
(Ex-Projeto de Lei n o 1.969/98)

Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel a municipio.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao MunicIpio de Frei

Gaspar terreno e benfeitorias de sua propriedade, corn area total de 1 .800m2
(mil e oitocentos metros quadrados), confrontando, pela frente, numa
extensão de 40m (quarenta metros), corn uma rua sem denominação; pelo
ado direito, numa extensão de 45m (quarenta e cinco metros), corn Maria
Pereira dos Anjos; pelos fundos, numa extensão de 40m (quarenta metros),
corn Agnelo José de Magalhães, tudo conforme Registro no 521, a fis. 189 do
livro "C" do Cartório de Registros de TItulos e Documentos da Cornarca de
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Itambacuri; e, ainda, urna construçäo constitulda de 6 (seis) salas, corn area
de aproxrnadamente 180 M2 (cento e oitenta metros quadrados).

Art. 2° - 0 irnóvel descrito no artigo anterior servirá para abrigar prograrna
social destinado a crianças carentes, cursos profissionalizantes, Projeto
Toriba e quadra poliesportiva.

Art. 30 - A irnplantação dos itens mencionados no artigo anterior deverá
ocorrer no prazo de 4 (quatro) anos contados do registro da escritura de
doaçao, sern o que o imôvel reverterá ao dornInio do Estado.

Art. 4 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçâo, revogadas as
disposiçoes em contrário.

Sala das Reuniöes, 11 de marco de 1998.
Ermano Batista
Justificaçâo: 0 imOvel objeto deste projeto de lei abrigava uma escola de 11

grau. Desativada a escola, por incorporação a outra, ficou o irnóvel
abandonado e entregue a açao de depredadores. Cabe registrar que ele está
se tornando abrigo de sem-casas.

o Municipio de Frei Gaspar, pobre corno a maioria dos municipios mineiros,
necessitando implantar as obras sociais descritas no § 2 0 do projeto e sem
condiçöes financeiras para adquirir urn terreno e nele construir, reivindica a
doaçao do referido imOvel, o que desobrigara o municlpio de elevados anus.

Assim, apresento esta proposiçâo, solicitando a meus pares apoio a sua
aprovaçâo.

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

PROJETO DE LEI N O 135/99
(Ex-Projeto de Lei n° 1.910/98)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao MunicIpio de Sete Lagoas o imOvel
que menciona.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Municipio de Sete

Lagoas o imOvel urbano situado na Praça Dom Carmelo Motta, 153, na sede
do referido municipio, constituido por urna praça de esportes, corn terreno de
23.833 M2 (vinte e trés mil oltocentos e trinta e trés metros quadrados), e as
respectivas benfeitorias, representadas por dependências e instalaçaes
atléticas, como consta no registro n° 14.939 do livro 3-Y, fis. 24v25, do
CartOrio de 1 0 Oficio do Registro de lmOveis da Comarca de Sete Lagoas.

Parágrafo tnico - 0 imóvel de que trata este artigo destina-se ao
funcionamento de urna praça de esportes para uso pUblico.
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Art. 21 - Para os efeitos desta lei, ficará obrigado o MunicIpio de Sete

Lagoas a manter a praça de esportes em perfeito e continuo funcionamento
para o pUblico, segundo Os preceitos do born uso, de forma a conservar seu
aspecto sócio-cultural, recreativo, de formaçäo atlética e desenvolvirnento do
fIsico da populaçäo.

Art. 30 - 0 imôvel de que trata esta lei reverterá ao patrimOnio do Estado Se,
a qualquer tempo, deixar de curnprir sua especifica funcão social, prevista no
paragrafo ünico do art. 1°.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniöes, 11 de marco de 1999.
Ermano Batista
Justificação: Como consta em certidâo anexa, foi o próprio municlpio que

doou a area em questao para o Estado, em 26/1/51, para que este all
instalasse uma nova e moderna praça de esportes.

Ha 47 anos, portanto, o Estado vem gerindo a area, mas, em verdade,
poucas modificaçães foram introduzidas all no correr dos anos,
principalmente em razão da crânica limitaçao das dotacöes para o setor, que
faz corn que as pracas tenham de sobreviver corn parcos recursos, ja que
critérios validos de prioridade beneficiam outras areas.

Ocorre que a praca de esportes, para ter preservada sua funçao precIpua,
ha de se adequar a nova dinãmica da vida, ampliando e aproveitando a area
disponIvel, construindo mais dependéncias e oferecendo novas opcöes de
esporte e lazer para atender a uma clientela crescente e mais heterogénea. E
o Estado, corn seus intmeros encargos, dificilmente tera condiçães de
satisfazer a todas as instituicöes desse tipo, espaihadas em seu vasto

2 	 territôrio.Q 	
0 MunicIplo de Sete Lagoas se dispOe a assumir tal responsabilidade,

introduzindo ali modificacöes üteis e necessarias para atender a demanda
0 crescente. Ademais, afeita as questöes locais, a Prefeitura podera suprir

melhor as exigéncias da clientela.
0 Essa disposiçâo municipal vem em boa hora, inclusive porque ira diminuir

os encargos do Estado. Ao mesmo tempo, o municiplo assumira urn papel
que pode desempenhar corn mais eficléncia.

E por essa razão pragmatica e transparente que se apresenta e submete a
apreciacào da Casa este projeto, que espero ver aprovado.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justica e de Fiscalizacâo
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento
Interno.
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PROJETO DE LEI N o 136/99

(Ex-Projeto de Lei n o 1.007/96)
Altera os limites entre os Municipios de Mantena e São João doManteninha.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Para todos as efeitos de lei e na forma das normas já existentes,

fica definida como lirnite entre as MunicIpios de Mantena e São Joäo do
Manteninha a seguinte linha demarcatória:

Das cabeceiras do córrego Brejaüba e Limeirinha, por divisores de águas,
em linhas pelos pontos mais elevados ate atingir o rio São Mateus, nas
proximidades do cOrrego Born Jardim, e onde prossegue subindo pelos
divisores da vertente da margem direita do cOrrego Born Jardirn ate defrontar
corn a cabeceira do cOrrego Araponga. Dal, em linha que passa pelo divisor
de águas do cOrrego Araponga e do cOrrego das Pedras, ate defrontar corn a
cabeceira do cOrrego do Bendito (terceiro afluente da margem esquerda do
cOrrego das Pedras), segue pelo divisor da margem esquerda do cOrrego
Benedito, ate defrontar corn a foz do cOrrego Jequitibá, no córrego das
Pedras; alcanca essa foz e segue pelo leito do cOrrego Jequitibá ate a foz do
cOrrego Novo, transpöe o cOrrego e sobe pelo divisor da margem direita do
cOrrego Jequitibá ate alcançar a ponto fronteiro a cabeceira do ribeirão Boa
Vista, dal em linha que passa pela cabeceira do cOrrego São João, nos limites
interdistritais corn a Distrito Sede do Municipio de Mantena.

Art. 20 - A partir da publicaçao desta lei, considerar-se-ão incorporadas ao
Municipio de São João do Manteninha as areas oriundas da alteracão da
divisão de que trata a artigo anterior, corn suas respectivas benfeitorias.

Art. 30 - Revogam-se as disposiçoes em contrário, entrando a presente lei
ern vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniöes, 11 de marco de 1999.
Ermano Batista
Justificacão: Na verdade, a alteração que se pretende fazer por meio do

presente projeto ja e pacificarnente respeitada pela população da respectiva
area, considerando-se as limites consagrados na forma da tradição, dos
hábitos e dos costumes locais.

A alteração será relativarnente pequena em terrnos de area, mas bern
significativa ao se considerarem fatores importantes coma as comunicaçöes,
as facilidades de estradas, a proxirnidade corn a sede, a dependência das
escolas, as problemas de assistência social e de saüde e, particularmente, a
estrutura econômica da localidade em relação a cada urn dos rnunicipios.

A lei e, partanto, ratificadora do consuetudinário, da vocaçao do
entendimento local, e deve ser considerado que as duas cidades,
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voluntariamente, por meio de leis municipais, como consta em cópias em
anexo, já decidiram assim entender.

Considere-se que, na forma dos costumes locais, os onus, as obras, a
assistência de toda ordem e as responsabilidades administrativas corn
relação 6 area que se quer anexar ao Municipio de São Joào do Manteninha
tern cabido a este. 0 vInculo é real, inexorável e irnutável. Ora, para que a
MunicIpio de São João do Manteninha possa gerir corn eficácia e de forma
regular a area, indispensável se torna que haja a necessária cobertura legal.
Portanto, a que se pretende aqui é a legitirnação do que ja existe, de fato,
numa forma clara e consagrada pela populacao. Peco, pois, que esta Casa
haja por bern aprovar a projeto.

- Publicado, vai a projeto as CornissOes de Justiça e de Assuntos
Municipais para parecer, nos termos do art. 188, c/c a art. 102, do Regimento
lnterno.

PROJETO DE LEI N O 137/99
Declara de utilidade ptiblica a Fundação de Apaio ao Desenvolvimento de

Ensino Superior do Norte de Minas - FADENOR -, corn sede no MunicIpia de
Montes Claros.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pUblica a Fundaçâo de Apoio ao

Desenvolvimento de Ensino Superior do Norte de Minas - FADENOR -, corn
sede no Municipia de Montes Claros.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposicOes em cantrário.
Sala das ReuniOes, 9 de marco de 1999.
AntOnio Andrade
Justificação: A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento de Ensino Superior

do Norte de Minas - FADENOR - é uma entidade civil, pessoa jurIdica de
direito privado, sem fins lucrativos, cujo mérita consiste em dar apoio a
Universidade Estaduat de Montes Claros - UNIMONTES -, para execucão e
avaliação de programas de pesquisa, ensino e extensão, atividades técnicas,
culturais e de desenvolvirnento institucional.

A instituição que se pretende declarar de utilidade ptblica atende aos
requisitos legais, razão pela qual esperamos a anuência dos nobres pares a
presente propasição.

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

PROJETO DE LEI N o 138/99
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Dispöe sabre criteria para crédito do valor adicionado na situação que

especifica.
A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - 0 valor adicionado gerado por estabelecimento produtor au extrator

que realize operaçöes tributáveis por meio de aleoduto, gasoduto e
mineroduto no territário de mais de urn municIpio será creditado conforme a
seguinte critério:

- 75% (setenta e cinco par cento) para a municipia-sede da unidade de
fabricaçao, refino au extração do estabelecimenta contribuinte do ICMS;

II - 25% (vinte e cinco par centa) para as demais municipios, abservada a
proporção da area territorial abrangida em cada municIpia par gasaduto,
oleoduto au mineroduto.

Art. 2° - A Secretaria de Estado da Fazenda adotará as medidas cabIveis
para atendirnento ao criteria previsto no art. 1 0, inclusive quanta a publicação
dos indices atribuldas aas municipias envolvidas, no prazo maxima de
sessenta dias a cantar da publicação desta lei.

Art. 30 - o dispasto nesta lei se aplica sem prejuIza de termo de acarda a
ser celebrada entre as municipias envalvidos.

Art. 4 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzinda
efeitos no primeiro dia do exercicia imediatamente subsequente aa de sua
publicaçaa.

Art. 5° - Revagam-se as dispasiçöes em cantrária.
Sala das Reuniöes, de marco de 1999.
Luiz Fernando
Justificaçãa: Os municipias que abrigam em seus territOrias aleodutas,

gasodutas e mineradutas, apesar de cantribuirem para a agregação de
riqueza e colacarem em risca as suas papulaçoes, não são cantempladas na
partilha do Valor Adicianado Fiscal - VAF - gerada pelas refinarias e
mineradaras, o qua] atualmente é creditado exclusivamente para a municIpia
ande está situada a sede dessas grandes empresas. 0 prajeto de lei em tela
visa instituir criteria mais justa na distribuição do VAF desse tipo de atividade
ecanômica, de moda a que as parcelas sejam creditadas a tados as
municipias envalvidos, abservada a praparção da area territorial abrangida
em cada municipia par gasaduto, oleoduto au mineraduto.

- Publicada, vai a prajeta as Camissöes de Justica e de Fiscalização
Financeira para parecer, nos termos do at 188, c/c a art. 102, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI N O 139/99
Dá nova redação aa § 1 0 do art. 90 da Lei no 10.594, de 7 de janeira de
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1992.

A Assembléia Legislativa do Estada de Minas Gerais decreta:
Art. 1° -0 § 1° do art. 9 0 da Lei no 10.594, de 7 de janeira de 1992, passa a

vigarar cam a seguinte redaçãa:
"Art. 90 - ........................................................................................
§ 1 1 - Os cargos de Diretor-Geral e Diretores sãa de livre nameaçãa do

Gavernadar do Estada, senda a de Diretar Técnica privativo de graduada em
curso de nIvel superior corn canhecimentas e experiência na area de atuacäa
do Instituta Mineiro de Agrapecuária - IMA.".

Sala das ReuniOes, 	 de	 de 1999.
Olinto Gad inha
Justificaçãa: 0 IMA é urn órgãa valtado para as atividades de natureza

técnica no âmbito da agricultura. Tern, par issa, a necessidade de recrutar
elementos de gabarita para preencher as cargos de sua direçãa. Assim, é
bastante razaável que se exija do titular da Direçaa Técnica grau de
escalaridade de nIvel superior.

Contudo, para as dernais cargos, é mais impartante que a seu titular tenha
perfeita darninia da respectiva area dentra da atividade agrapecuária, sem
que issa imparte na exigência de nivel especIfica de escalaridade.

Cumpre cansiderar que, em geral, as hamens experientes que daminam as
prablemas da agrapecuária fundam seu conhecimenta na prática de seu
trabaiho, estanda, muitas vezes, mais aptas a encantrar saluçoes do que
aqueles que passuern apenas canhecimentas teOricas. Essa a razãa de
nassa prapasta.

- Publicado, vai a prajeta as Camissöes de Justica e de Administraçãa
PUblica para parecer, nos termas do art. 188, c/c a art. 102, do Regimenta
I nterna.

REQUERIMENTOS
No 54/99, do Deputada Rêmolo Alaise, salicitanda sejam pedidas a

Secretaria da Fazenda infarmacöes relativas a pagamentas efetuadas a
canstrutaras em dezembra de 1998. (- A Mesa da Assembléia.)

NO 55/99, da Comissãa Especial para Ernitir Parecer sabre a lndicacãa dos
Titulares das Seguintes Entidades: Departamenta de Obras Püblicas do
Estado de Minas Gerais - DEOP - e Departamenta de Estradas de Radagem
do Estada de Minas Gerais - DER-MG -, pleiteando seja salicitada aa DER-
MG a envia de cópia dos cantratas celebrados entre esse Orgãa e a BR
Distribuidora e do cantrata para canstrucãa de pante no municIpia de Born
Repausa. (- A Camissão de Transporte.)

No 56/99, da Comissãa Especial para Emitir Parecer sabre a lndicacãa dos
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Titulares das Seguintes Entidades: Departamento de Obras PUblicas do
Estado de Minas Gerais - DEOP - e Departamento de Estradas de Rodagem
do Estado de Minas Gerais - DER-MG -, pleiteando sejarn solicitadas ao
DER-MG inforrnaçOes sobre os pagarnentos efetuados por esse Orgão a
empreiteiras, no final do Governo passado. (- A Mesa da Assembléia.)

NO 57/99, do Deputado Bené Guedes, solicitando seja formulado voto de
congratulaçoes corn o Prefeito Municipal e os Vereadores do Municipio de
Desterro do Melo, pela passagem de seu 36 1 aniversário de ernancipação. (-
A Cornissão de Assuntos Municipais.)

N O 58/99, da Deputada Maria Olivia, solicitando seja formulado voto de
congratulaçOes corn a população do Municipio de Caxambu, na pessoa de
seu Prefeito Municipal, pelo tombarnento do conjunto paisagistico e
arquitetonico do Parque das Aguas. (- A Comissâo de Meio Ambiente.)

NO 59/99, do Deputado Carlos Pimenta, solicitando seja formulado apelo a
ECT corn vistas ao cancelamento do fecharnento da agência dessa empresa
no MunicIpio de Engenheiro Navarro. (- A Cornissâo de Administraçao
POblica.)

NO 60/99, do Deputado Dinis Pinheiro, ern que pede seja solicitado ao
Direitor-Geral do DER-MG o envio a esta Casa de cópia de toda a legislação
alusiva a emissão e a cornercializaçäo de vale-transporte.

NO 61/99, do Deputado Dinis Pinheiro, em que pede seja solicitado ao
Promotor de Defesa do PatrimOnjo Püblico o envio a esta Casa de cOpia do
inquérito püblico civil sobre vale-transporte.

Do Deputado Miguel Martini, solicitando a realizaçâo de fOrum técnico para
discussâo da situação do desernprego no Pals.

Do Deputado Ivo José, solicitando a realização de serninário cujos temas
sejarn o desemprego e o direito ao trabalho. (- Distribuidos a Mesa da
Assembléia.)

- São também encaminhados a Mesa requerimentos dos Deputados Joào
Leite, Anderson Adauto, Ermano Batista (2), Chico Rafael (2), Irani Barbosa,
Mauro Lobo, Durval Angelo e Olinto Godinho (2) e da Comissão de Saüde.

ComunicaçOes
- São também encaminhadas a Mesa comunicaçöes da Comissão de

Educação e dos Deputados Edson Rezende, Marcelo Goncalves (3), César
de Mesquita e Eduardo Brandáo.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputada Maria Olivia.
A Deputada Maria Olivia - Sr. Presidente em exercicio, Deputado Durval

Angelo, Srs. Deputados, gostaria, em prirneiro lugar, de agradecer a todos os
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nobres colegas que, no Dia Internacional da Mulher, manifestaram-se.
Inclusive, ouvi atentamente o pronunciamento do Deputado Márcio Cunha,
que foi aparteado por vários Deputados. lnfelizmente, por questäo de saüde,
não pude estar presente a solenidade em comemoração ao Dia da Mulher.
Muito obrigada.

Em segundo lugar, de acordo corn o Aurélio, imunidade é "condicão de não
ser sujeito a algum Onus ou encargo".

A Constituição de nosso Estado, no seu art. 56, reza: "0 Deputado é
inviolável por suas opiniOes, palavras e votos".

Já o § 1 11 diz: "0 Deputado não pode, desde a expedicão do diploma, ser
preso, salvo em flagrante de crime inafiançável, nem processado
crirninalmente, sem prévia licenca da Assembléia Legislativa".

Quantos chegam aos parlamentos neste Pals em busca da nefasta
imunidade parlamentar. Quantos gastam fortunas, os charnados "candidatos
mala preta", para se esconderem atrás do titulo de Deputado.

Defendemos, sirn, o direito a palavra, a opinião e ao voto, que são sagrados
para o parlamentar.

Assassinaram covardemente a Deputada Ceci Cunha, do PSDB de
Alagoas, considerada pelos alagoanos como urna Deputada séria, correta e
muito querida pelos seus conterrâneos, a qual foi eleita para o segundo
mandato, corn 54.968 votos, sendo a mais votada do seu Estado.
Constatamos pessoalmente isso quando estivemos em Alagoas, em janeiro.

Mataram por qué? Era preciso abrir urna vaga na Câmara dos Deputados, e
O instituto da imunidade resguardaria qualquer punicão. Simplesmente
escolherarn Ceci para ser a vItima.

Lernbramos aos nobres colegas: ha preconceito, sim, contra a muiher na
politica. Sofremos na came o preconceito, a discriminaçäo que Ceci também
sofreu. Vejamos que, na Câmara dos Deputados como nesta Casa, somos
minoria. Na legislatura passada, apenas duas, hoje, 5 num universo de 77
Deputados.

Queremos louvar a atitude do Presidente da Câmara, Deputado Michel
Temer, que decidiu colocar em votação, no Plenário, o projeto que altera o
instituto da irnunidade parlamentar para os crimes comuns praticados por
Deputados. Segundo o Presidente Michel Temer, "Os parlamentares não
podem continuar invioláveis por crimes comuns".

Sras. e Srs. Deputados, temos, sim, que pagar pelos crimes que
cometernos. Temos, sim, que ser julgados pelos nossos erros. Pois a mesma
Constituição que prernia o Deputado criminoso diz em seu art. 5°: "Todos
serão iguais perante a lei...... Não podernos continuar com privilégios,



418
acobertados pelas Constituiçoes Federal e Estadual. As urnas, as vezes,
julgarn as parlamentares que estavam protegidos pela imunidade, e a
caminho fica livre para as acöes judiciais terem a seu prosseguimento.

Nas duas Ultimas legislaturas, na Câmara dos Deputados, nenhuma Iicença
foi concedida ao Supremo Tribunal Federal. Havia 62 pedidos no fim da
legislatura passada, mas 28 Deputados foram cassados pelas urnas. Hoje já
estâo nas màos da justica comum. Porém, 34 Deputados continuam
beneficiados corn a imunidade parlamentar.

Esperamos que as nobres Deputados Federais aprovem a projeto que é a
clamor do povo brasileiro, que ora eles representam.

E assim teremos a efeito cascata em todos as Estados da Federaçao. Nós,
Deputados, temos que abrir mao dessa regalia, dessa prerrogativa nefasta.

Aproveitando a oportunidade, Sr. Presidente, gastarIamos de dizer da
nossa preocupaçâo corn o nosso parlamento. Este parlamento precisa
conscientizar-se de sua responsabilidade. Tanto a Oposição quanto a
Situaçâo. Esperamos que as nobres pares sejam responsáveis em seus
pronunciamentos. Quando denunciarem, que a facarn munidos de provas
cancretas, para nâo ferir a integridade, a honra de quem quer que seja.
Precisamos, em primeiro lugar, nos respeitar, para que tenhamos a respeita
do nosso colega e do povo que nos elegeu e que representamos,
temporariamente.

Esperamas que a euforia dos primeiros dias passe e dê lugar a reflexäo, a
serenidade, a responsabilidade e, principalmente, ao respeita mUtuo. Muito
obrigada, Sr. Presidente.

• Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Césaar de Mesquita.
• Deputado César de Mesquita - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, funcionários desta Casa, prafissionais da irnprensa, nossos
visitantes, quero fazer uma pergunta. Sr. Presidente, pode V. Exa., e corn V.
Exa. a Casa, entender a dificuldade em que se encontra este Deputado,
estreante na tribuna parlamentar, para ocupar a atencaa dos que aqui se
encontram, para, pela vez primeira, dizer de sua alegria e mesmo orguiho de
ter assento nesta Casa mineira de leis?

Como raras sao as opartunidades de chegar a esta tribuna, segundo o
Regimento Interno da Casa, ha V. Exa. de me permitir que acumule dois
assuntos que considero e tenho como de maxima importância.

o primeira e a fato de me encantrar em convivio fraterno e reconfortante
corn os integrantes desta Casa de glariosas tradiçoes, onde despontaram e
despontam verdadeiros baluartes da polItica mineira e do Brasil. Celeiro de
grandes e notáveis politicos, que, honrando e dignificando a poUtica-ciência e
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mesmo partidária, todos, nos momentos mais dificeis e decisivos para a Brasil
e para Minas Gerais, se fizeram e se fazem presentes, ernprestanda, corn o
fulgor de suas inteligências e a amor a causa que abraçaram, a maxima de si
mesmos e, muitas vezes, corn sacrificios de ordem pessoal, familiar,
profissional, souberam e sabem demonstrar que a causa püblica e o clamor
coletivo acham-se muitissimo acima dos interesses particulares.

E, pois, uma Casa, assirn a vejo, de homens e mulheres sérios e
comprometidos corn a causa piblica. Par isso, sinta-me bern e realizado aqui
e prameta, perante as meus pares, ser fiel ao pova mineiro, aos eleitores que
me distinguiram corn a seu voto de confianca, sendo, acima de tudo, leal ao
partido que me acolheu e me abrigou sob a sua legenda vitoriasa, a PMDB.

Fiel ao Exmo. Sr. Governador de todos as mineiras, Dr. Itarnar Franca, corn
quern marchamas passo a passo na caminhada ao Palácio da Liberdade.
Soldado da linha de frente cam a nassa emérito Governador, cujo name e
posicäo transcendem as limites das altaneiras mantanhas das Gerais, pelo
seu senso de responsabilidade, de arnor a causa püblica, pela seu
desassombro na defesa intransigente dos interesses de Minas Gerais.

Sr. Presidente, aqui nãa faço simples e pratacalarmente urn discursa
parlamentar, mas uma prafissäo de fé nos destinos do povo mineira, que
espera de cada Deputada desta Casa a exata cumprimenta do seu dever, que
a eleiçaa the impös, e, de moda especial, a trabalho pradutiva e incansável
em busca do bern-estar e da dignidade para todos as que habitam esta terra
legendária dos inconfidentes.

Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputadas, ao tango dos anas, a vida
tern nos ensinada que a nossa existência é formada de marnentos, mamentas
que marcam, dãa vida, as vezes praparcianam dares e alegrias. E ate
saudades...

Este, para mim, é urn momenta de intensa alegria, a alegria de estar aqui,
coma membra desta Casa. A ategria de canviver cam as expressães mais
legitimas da palitica mineira. A alegria de desfrutar do canvIvia amena e
agradável dos Srs. e das Sras. Deputadas. Enfim, de ser parte do Legislativa
mineira, que Ia fora de nossas fronteiras também é respeitada e admirado
pela que aqui dentra se faz, cam seriedade, caragern, dinamismo e amor a
causa püblica.

Sr. Presidente, essa alegria se torna mais intensa e vibrante pela feliz
coincidéncia de ser a minha primeira fala nesta augusta Casa, no momenta
em que a Assembléia Legislativa de Minas Gerais comemora, e corn a mais
justa e merecida razâo, a Dia Internacional da Mulher, festejado recenternente
em sessâo solene nesta Casa.
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Quero, Sr. Presidente, participar desse tributo que se presta a muiher,
hamenageando todas as muiheres, em especial a muiher mineira, por meio
das nossas calegas Deputadas, que ilustram e perlustram a nossa Casa corn
as suas simpáticas e cativantes presenças. Na pessoa de cada uma das
Sras. Deputadas presto, pois, essa homenagem, saIda do fundo do coraçâo.

A mulher, na sua luta incessante em busca de sua verdadeira e real
posiçäo, tern rnostrado ao mundo, independentemente de sua condiçâo
social, de raga, de credo ou posiçâo politico-partidária, que é capaz de atingir
o cume das grandes realizaçães, par rneio de sua apurada sensibilidade, de
sua inteligéncia fuigurante, de sua invejável capacidade de trabaiho.

Hoje, guindada aos mais altos e expressivas pastas, quer na palitica, quer
na administraçãa pübiica au privada, nas ciências, nas artes, nas letras,
rnastra ao mundo que a sua presença no cenário da vida é tao impartante e
imprescindivel quanta a do hornem. Tern a seu merecido lugar ao sal das
apartunidades, devida a sua invejável garra, a sua inteiigencia e aa seu senso
de alta e prafunda respansabilidade.

o rnunda maderna, de transiçaa de milénia, está pavaado também da
mulher-mae, da mulher-filha, da mulher-empresária, da mulher-ciência, da
muiher-pailtica, da rnulher presente no universa das leis, da ciência e das
artes.

Nâa, coma de antanha, coma simples figura decorativa e de segundo piano
au mesma de mera adarno. A sua sensibilidade apurada, aliada a inteligência
e a responsabilidade sem limites, chega, corn a final deste século, ao nova
milênia, iluminando a universo de nassas buscadas esperanças.

Na pessoa de cada Deputada desta augusta Casa, a nassa hamenagem a
muiher, de moda especial a mulher-rnâe.

Parafraseando a vate nordestino, hamenageia-as corn a que de major e
mais prafunda expressãa ja se disse sabre aquela que a Criador fez mulher:
"A mae é urn ser angelico e sublime. Tanto de amar e de piedade exprime
que a prOprio Deus näo prescindiu de tê-la".

Muito obrigado, Sr. Presidente.
o Sr. Presidente - Cam a palavra, a Deputado Ranalda Canabrava.
o Deputada Ranaldo Canabrava - Ninguém consegue vencer pela simples

fata de ser talentasa. Deus nos dá a talenta, mas é através do trabalha que se
transfarma esse talento em genialidade. Cam essas palavras, curnprimento a
Mesa da Assembiéia, o nassa Presidente, Anderson Adauto, as Srs.
Deputadas, as Sras. Deputadas, a pUblico que nos hanra corn sua presença e
as abnegadas funcianários desta Casa.

Ao acupar, pela primeira vez, esta tribuna, desejo transfarmar a
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aportunidade num ato de fé e de carnprarnissa. Que Deus me abençoe.
Minha fé nasce da convicçâa da irnportância que tern as pariarnentas na vida
das saciedades rnadernas, catalisanda as anselas do povo, calacando-se
coma instrumento perrnanente e eficaz na busca de saluçöes para as
prablernas do catidiana e na farrnulaçãa das idéias que canstraern a presente
e antecipam a futura.

E urna grande hanra estar aqui, na Casa do pova, na Casa do Pader mais
democrático do Brasil.

Participar deste colégia de hamens püblicas, que chegaram a esta Casa
Legislativa ungidas pela vantade popular para verbalizar a sentimento dos
mineiras; pader participar de decisöes escudada na experiência dos que aqui
nos antecederam, legando a esta Casa exemplas de carnpetência, altruIsmo
e de fidelidade as suas crenças - cantribuindo para a pluralismo das idéias
cam individualidade de sua inteligéncia e descortina - e cornpartilhar desta
experiência rnaitscuIa carn as que se vêem irnpelidas pela entusiasma de
participar e cantribuir d6-me a dirnensãa exata do trabaiha que surge coma
desafia, mas que tarnbérn antecipa a prazer desta convivência que já é, para
rnirn, urn privilégia.

Venha de Sete Lagaas, urna cidade que participa da vida dernacrática deste
Pals desde as albares da RepUblica.

Urn javem médica e politico setelagaana, certarnente uma das mais ilustres
biagrafias construidas par urn harnern püblico de nasso Estada - a Dr. Joâo
Antonio de Avelar -, tornau assenta a Assembléia Canstituinte e assinou a
prirneira Carta Republicana do Brasil.

E esse atávica sentirnenta de brasilidade e camprornissa politico, privilegia
de mineira e certamente a exteriarizaçâa da alma libertária dos harnens do
sertaa, que tern servida de baliza a minha conduta de hamern pUblica.

"Se pauca alcança" - coma reza a dito popular - "peleja, mas näo cansa".
Sr. Presidente, Srs. Deputadas e Sras. Deputadas, se rninha conducaa a

esta Casa representa uma alternativa na praxis palitica de minha terra - e issa
ficou sabejamente campravada pela vantade popular expressa nas urnas -,
nãa atendo a esse camprarnisso corn propOsitas rnenares. Dos rneus quase
30 mil vatas, 25 mil foram de Sete Lagaas, ande lutamos contra a poder
ecanOmica, a máquina administrativa, contra 16 Vereadares, contra caminhâo
de areia, contra pagamentas de cantas de água e Iuz, as asfaltos e contra,
ate mesrna, a dupla Zezé de Camargo e Luciano. Canseguirnos derratar a
máquina adrninistrativa e corn uma diferenca de 7 mil vatas em relacãa ao
candidata da máquina.

Traga a ideal de servir, e ele será exercitado em plenitude.
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Crelo que o desaflo da modernidade faz a funço de Deputado extrapolar o

tradicional trabalho do legislador e do intermediador de benefIcios do Governo
para a regiáo que representa.

Essas sào funçoes tradicionais, que devem ser aperfeiçoadas.
Minha proposta, entretanto, vai mais além.
Imponho-me a condição de ser, ao lado de Vossas Exceléncias, formulador

de idéias e encaminhador de iniciativas que näo contemplem, jamais, Os
pequenos interesses politicos de pessoas ou de grupos, mas alcancem os
ideals maiores do Estado e de nossa gente.

Homem do sertäo, acostumado a mergulhar os pes na terra virgem dos
descampados, ou vocacionado para a interiorização do pensamento, que
eleva a alma a quietude das noites estreladas, trago também, como
montanhés, a fronte altiva para a visäo dos cerros onde verbera o sentimento
libertário dos mineiros.

E é nesta conternplação, Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas,
que julgamos estar assistindo a urn dos mais ilustrativos momentos de nossa
histOria, como se o passado tocasse o presente para a construção de urn
futuro que tornará este Estado major em sua expressão politica, mais
respeitado em sua pujanca econãmica e mais igualitário em sua vocação
social.

Quando o Governador ltamar Franco levanta a bandeira de Minas, entrega
a cada urn de nOs - Deputados, empresários, estudantes, operários, ao
homem do campo e aos citadinos, enfim - uma mensagem que deverá ser
levada a Garcia.

Quem nâo conhece essa história?
o Presidente Mckinley, dos Estados Unidos da America, desejava mandar

ao insurreto Garcia, que se encontrava em urn lugar incerto e nâo sabido na
ilha de Cuba, uma mensagem urgente.

Seu secretário particular disse ao Presidente que apenas urn homem seria
capaz dessa missão. Ele foi charnado a Casa Branca.

E, ao ouvir que deveria entregar a carta ao General, rneteu-a sob a casaca,
fez meia volta e deixou o recinto.

Não perguntou quem era Garcia, não indagou onde se encontrava nem
pediu meios para localizá-lo. Ninguem sabe como conseguiu atravessar o
oceano, romper as barricadas dos revoltosos, vencer as ciladas da floresta e
da montanha. Mas a histOria registra que a mensagem chegou a Garcia.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, o povo mineiro está de posse de uma
"Carta a Garcia". Ela não tern destinatário identificado nem conteido definido.
Comporta, entretanto, todas as mensagens da coragem, do civismo, do
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trabalho, do orguiho, da mineiridade, que fazem deste Estado urn estuário de
vocaçöes, uma usina de idéias, urn caudal que converge para mostrar que
está mais vivo do que nunca - em nosso espIrito e em nossa ação - o ideal
dos inconfidentes.

Hoje e o Governador Itamar Franco que incorpora essa vocaçâo, quern nos
dá exemplo de coragern, quern levanta a bandeira de urna nova inconfidência.

Ele certarnente invocou, aprendeu corn Churchill, que disse: "Das virtudes,
a coragern é a primeira. Sem ela, todas as dernais - a fé, a esperanca, a
caridade, o patriotismo - desaparecem na hora do perigo. Ha momentos em
que o homem püblico tern que decidir, mesmo corn o risco de sua vida, de
sua liberdade, da impopularidade ou do exiiio. Por isso, o pusi!ânime jamais
será estadista".

E sornente será estadista aquele que, corno conceituou Milton Campos,
"tern a posição de suas idéias e nâo as idéias de sua posicão".

Neste contexto histórico, o Governador Itarnar Franco tern sido, além de
estadista, o fiel intérprete da alma, do pensamento e da acäo desternida e
patriótica de todos os mineiros. Será para todos nôs urn dever civico entender
a plenitude da posição assumida e defendida pelo Governador de Minas,
quando nâo está em cena uma simples posição partidária, mas a equacâo
politica que contempla todos os politicos mineiros que sabem que a soberania
de urn Estado extrapola qualquer conceituação pessoal, para alcançar a
plenitude do interesse coletivo.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, tenho, fundamental mente, como se ela
fosse a idéia motora de toda a minha acâo parlamentar, uma proposta-
sintese. lntitulei-a de "proposta para a sintonia".

Foi minha bandeira de carnpanha - e será meu inarredável compromisso de
ação parlamentar - não ser nesta Casa o representante de uma pessoa, de
urn grupo politico ou de uma doutrina partidária.

Serei urn intransigente defensor dos legitimos e altos interesses de rninha
terra e de minha região. Sou Deputado do povo. Mas serei, ao lado de V.
Exas., principalmente mineiro, na extensäo poiltica e humanlstica do
compromisso fundamental corn o rneu Estado.

Essa é a minha fé. Esse será o meu compromisso. Que Deus nos abençoe
e ilu mine. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Edson Rezende.
• Deputado Edson Rezende - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,

qualidade de representante do povo mineiro nesta Casa legislativa, näc
poderia deixar de rnanifestar minha indignaçâo corn as intençães que
explicitamente são veiculadas pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso,
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de privatizar o que resta do patrirnônio ptiblico brasileiro: o Banco do Brasil, a
Caixa EconOmica Federal e a PETROBRAS.

Essa proposta, na verdade, nada mais é que parte das condicoes
extrernamente dificeis impostas pelo acordo corn o FMJ e que possuern
grandes chances de aprofundar a crise que se abate sobre a economia
bras ileira.

Esse acordo corn o FMI tern como finalidade viabilizar o cumprimento das
obrigaçoes corn nossos credores externos e salvar as aplicaçoes do grande
capital financeiro especulativo. Assim, diferente da afirmaçäo do Presidente
de que a PETROBRAS, o Banco do Brasil e a Caixa Econôrnica Federal
serão vendidos, "se o Brasil achar que é born, isso não passa de urna
sinalização de que 5O os credores externos do Pals que acham muito born
poderem se apropriar da rnelhor fatia das estatais.

o programa econômico recessivo, implementado pelo Governo Federal,
tern significado o aumento do desernprego e da rniséria e não tern o objetivo
de reequihibrar a economia brasileira ou promover o desenvolvimento.

Ate agora, tudo o que foi apurado na venda de empresas estatais fol
aplicado no pagamento de dividas distantes dos interesses pübhicos, que
precisarn corn urgência de saüde, educação, moradia, alimentaçào.

Não satisfeito em entregar o patrirnônio pübhico ao apetite dos credores
internacionais, o Governo Federal prornove cortes nas areas sociais,
transfere serviços para os municipios e Estados, enquanto retérn receitas,
desrespeitando o pacto federativo e promovendo o caos social no Pals.

o acordo assinado corn o FMI no final do ano passado foi uma verdadeira
arrnadilha, que, em lugar de salvar o real, aumentou a desconfiança do
investidor-banqueiro estrangeiro e, consequentemente, manteve a fuga de
dólares. Uma politica que, matematicamente, eleva o rornbo do Tesouro, faz
a dIvida governamental explodir, aumenta a recessão e derruba a
arrecadaçao, provoca o efeito oposto ao, pretensamente, buscado pelo FMI.

Ao contrário do que se quis fazer a opiniâo pUblica acreditar, o real não
explodiu por causa da moratOria do Governo Itamar Franco, rnas, sim, porque
as contas brasileiras continuaram em deterioração, por causa da politica
inspirada pelo FMI. A saida de dOlares prossegue, contrariando as
expectativas, irreais, do Governo de que, uma vez assinado o acordo ditado
pelos banqueiros internacionais, a economia se estabilizaria e os dOlares não
so parariam de sair, corno ate voltariam.

E referenciando-se em falsas afirrnaçoes, como essa, que o Presidente da
RepbIica, agora, sai a pübhico para insinuar a venda dos Bancos federais e
da PETROBRAS. Acredito que cabe ao povo brasileiro impedir que essa
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atitude alheia aos interesses nacionais se concretize. 0 Banco do Brasil e a
Caixa Econômica Federal devern, sim, ampliar seus prograrnas de crédito, de
financiamento aos pequenos produtores rurais, de financiamento para
aquisição da casa própria, de crédito educativo e demais programas que
apontem no sentido do desenvolvimento corn justiça social, para a Naçäo
brasileira.

Senhores, essa é a nossa preocupaçâo corn a sinalizaçao da venda desses
dois Bancos püblicos, que grandes servicos prornoveram para o Pals, bern
como da PETROBRAS.

Na segunda parte do meu pronunciamento, gostaria de discutir corn os
senhores a problernática que envolve a educação, nâo somente no nosso
Estado, mas em todo o Pals.

Em recente entrevista a imprensa, o Ministro da Educaçao, Paulo Renato,
informou-nos que o deficit da União corn o Fundo de Manutençao e de
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorizaçáo do Magistério -
FUNDEF - é de R$ 900.000.000,00, apesar do orçamento prever, para 1999,
apenas R$436.000.000,00.

Mesmo afirmando que a diferenca será suprida, não dá uma explhcaçao
convincente, que nos permita ter confiança de que a educaçao é uma
prioridade, de fato, em nosso Pals, e nào apenas uma fachada poiltica para
discursos demagogicos.

Em primeiro lugar, todos sabemos que os cálculos para repasse no
FUNDEF baseiam-se em urn Gusto por aluno do ensino fundamental estimado
em R$315,00 por ano. Absurdamente, hsso significa que, em nosso Pals, urn
aluno custa R$26,00 por més e R$1,00 por dia. Esses valores, senhores,
devem cobrir despesas corn os salários dos professores, material didático-
pedagogico, manutençao da infra-estrutura e todos os outros gastos extras.

Esses valores estáo longe de significar qualidade, ao contrário, revelam a
precariedade dos indicadores educacionais brasileiros e confirmam o nosso
lugar entre os paises de pior educaçao do mundo. Revelam também o
descaso dos governos, que permitiram a perrnanência da repetência e da
evasão corno crônicos rnecanismos de exclusão social.

So para raciocinarrnos segundo a Ioghca do mercado, tao a gosto do
Governo Federal, como pensar em comparar as oportunidades oferecidas a
urn aluno de escola particular corn as do nosso aluno da rede püblica?

Apesar da insuficiência dos recursos, aplicando-se a lei do FUNDEF,
verificarnos que o censo escolar de 1998, para o ano de 1999, registrou 32
mhlhães de matrIculas no ensino fundamental em todo o Pals, o que exigiria
urna complementaçâo de, aproxhmadamente, R$950.000.000,00 do Governo
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Federal. Observern que isso não coristava na proposta orçarnentaria enviada
ao Corigresso Nacional logo após as eleicoes de outubro, que era de cerca
de R$440.000.000,00.

A intencão inequivoca do Governo Federal de promover cortes nas areas
sociais revetou-se apenas após a reeleição, ao mesmo tempo em que a crise
econOmica se expunha em toda a sua gravidade.

Analisando o orçarnento da União nos anos de 1995 a 1997, verificarnos
que o Governo Federal deixou de gastar R$9.600.000.000,00 na função
Educaçao e Cultura. Verificarnos, ainda, que os recursos da União para a
educação vérn dirninuindo de modo consistente, ano a ano, desde 1995, em
todos os programas e subprograrnas, o que nos leva a concluir que a
educação, para o Governo FHC, não passa de instrurnento de mIdia, sendo
mais e mais sucateada.

A Constituição Federal determina que a União deve gastar, pelo menos,
18% da receita liquida, excluldas as transferéncias, na educacäo. Deve
também proceder a organização do sistema federal de ensino e do apoio
técnico e financeiro aos Estados e municipios. A Emenda a Constituição n014,
que criou o FUNDEF, previu que a União deveria complernentar o Fundo
quando o valor minirno previsto por aluno não fosse atingido. Ora, assistimos
ao desenrolar de fatos inequlvocos que dernonstram o quanto a lei está longe
de sua aplicaçào.

Apesar das responsabilidades legais, o Governo Federal vern gastando
cada vez menos corn o ensino superior, como atesta a greve dos docentes
nas instituiçães federais, de rnais de cern dias, em 1998. Os valores gastos
corn o ensino superior caIram cerca de 29% de 1995 para 1998.

No Brash, urna caracteristica básica do nivel superior de ensino é o seu
baixo percentual de estudantes, cerca de 1% da populacâo, contra 3% na
Argentina e 7% no Canada.

Corn aproxirnadarnente 1.700.000 matriculas, o ensino brasileiro precisava
incluir rnais de 40% de jovens que sonharn corn essa oportunidade.

0 conhecido funil da universidade apenas revela a ponta de urn sisterna
educacional perverso e excludente.

Dados do MEC, de 1994, nforrnarn-nos que das 851 instituiçães de ensino
superior no Pals, entre universidades e escolas isoladas, apenas 57 são
federais. A grande maioria e de insthtuiçães particulares que respondem hoje
por 58,4% do total de matriculas.

Essa preocupante realidade leva-nos a tecer consideraçöes sobre o crédito
educativo. Tat rnecanismo de financiamento, suspenso ha mais de urn ano e
rneio, garantiu a muitos estudantes condiçães para conclusão dos estudos.
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Senhores, se nós, profissionais de hoje, conseguimos estudar corn o
financiarnento do crédito educativo, não poderemos dizer isso dos nossos
fllhos e dos fllhos da classe pobre, que hoje está irnpossibilitada de estudar
em escola particular, devido ao alto preço das rnatrlculas e rnensalidades.
Muitos de nOs, tenho certeza, tivernos que utilizar o crédito educativo para
concluir os estudos em cursos profissionalizantes. Entretanto, trata-se
sabidamente de urn instrurnento polêmico, que merece meihor análise,
principalmente se jutgarmos que, segundo pronunciamento recente do
Ministro Paulo Renato, novas autorizaçoes de financiamento deverão ser
liberadas pelo MEC. Esse é urn importante rnomento para discutirmos essa
questäo do crédito educativo, seu valor e a sua forma de aplicação.

Entretanto, analisando a legislação referente ao crédito educativo,
observarnos que sua institucionalização ern 1992, através da Lei n° 8.436,
entre outros procedirnentos, deterrninou que a seleçao dos inscritos passasse
da Caixa Econôrnica Federal, que antes procedia a análise socioeconôrnica
para liberacão do financiarnento, para a instituicao de ensino superior de
origern do aluno. E em que pesem as exigências legais de que fosse
constituido urn processo corn participaçao de entidades estudantis e
docentes, a realidade extrernarnente diferenciada permitlu urn
desenvolvimento de todo tipo de irregularidade em relação ao crédito
educativo, culrninando em sua suspensäo.

Não podernos escarnotear o fato de que, no quadro do ensino superior
brasileiro, o crédito torna-se urna alternativa real para muitos estudantes.
Entretanto, devernos aprofundar o debate para garantir modificaçoes na
legislaçào que perrnitarn critérios rnais justos de concessão dos
financiarnentos.

Para isso é necessário repensar as regras para selecao dos inscritos, a
qualidade da instituição de origern, as formas de participacão dos alunos e
docentes no processo, a isenção de interesses privados na concessão do
financiarnento, as condiçöes de retorno do recurso aplicado.

Pensando em aprofundar esse debate, proponho a esta Casa, através da
Cornissão de Educacâo, que realize urna audléncia pUblica corn
representantes do MEC, dos alunos, dos estabelecirnentos de ensino.
Esperamos contribuir para o aprofundamento do terna e, a partir dal, tentar
encontrar saidas possiveis para esse, entre os muitos dilemas vividos pelo
ensino superior no Brasil.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, o requerirnento foi apresentado esta
sernana na Cornissào de Educaçäo, onde os seus mernbros o aprovaram.

A irnportância do debate desse tema significa que ou discutimos a questão
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do financiamento da educaçâo ou estaremos definindo que os alunos pobres
deste Pals nâo poderão estudar. Hoje, corn o crescimento das escolas
particulares e a ausência de financiamento no ensino, tornou-se quase
impossIvel a classe media baixa ou a classe pobre estudar. Está nas nossas
mãos o debate para que o Governo Federal e o Estadual encarem a realidade
olhando para o futuro dos nossos alunos, nossos fllhos e os filhos de todos os
brasileiros. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Durval Angelo.
• Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, a quern

parabenizo pelo dia das mulheres, transcorrido na Ultima segunda-feira, ha
poucos dias tomel conhecimento de urn grave fato que aconteceu na cidade
de Lavras, o qual quero relatar como uma denincia e uma solicitacäo de
providências por parte desta Casa.

o primeiro Prornotor de Justica da cidade de Lavras, Dr. Dimas Messias de
Carvalho, desde que all chegou, em marco do ano passado, percebeu algo
estranho na execuçào penal daquela cidade. Urn bandido, de nome Marcelo,
corn várias condenaçaes por roubo de carro, estupro, agressão a advogada
no forum e tráfico de drogas - na ültima vez, foi pego corn 'sornente" 10kg de
cocalna -, cumpria a pena em regime semi-aberto. 0 Prornotor, consultando o
Tribunal de Alçada sobre as decisöes que já haviarn sido tomadas a respeito
do caso, viu que era urna concessäo indevida dada pelo Juiz local. Partindo
do principio de que todos sào iguais perante a lei, exigiu que a lei de
execucâo penal fosse cumprida.

Pois bern, a partir dal, o Promotor passou a ser perseguido, tendo sido ate
mesmo denunciado pelo prOprio Juiz, sob a alegacào de que estaria
perseguindo o "distinto senhor", estelionatário e traficante. Tanto ele quanto
seu assistente de prornotoria passaram a ser perseguidos também corn
denüncias anônimas. Agora, no mês de dezernbro, depois de receber rnuitas
ameacas, a noiva do assistente da promotoria, Humberto Arnâncio da Costa,
chamada Andrea Aparecida Pereira, foi amarrada, violentada, agredida de
várias formas, por alguem encapuzado, que invadiu sua casa. Na agressáo, 0
autor do ato deixou bern claro que os prOximos seriam o assistente da
promotoria e o prOprio Promotor, Dr. Dimas.

Na apuracão dos fatos, o inquerito chegou ate o agressor, urn ex-preso de
norne Gilton Guirnarâes, vulgo Lelecão. Vários presos da cadeia local
atestararn, em depoimento, no inquérito, que a agressáo havia sido planejada
a noite, dentro da própria cadeia de Lavras. Alérn do mais, o Promotor
continua recebendo arneacas, inclusive na casa de sua sogra, em Perdöes,
de que sua famIlia sofrerá agressöes.
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Que reflexäo devemos fazer sobre o assunto? Que a policia local, através

do Capitâo PM reforrnado Osvaldo Gonçalves, advogado, sOcio de Marcelo
Haddad, vern fazendo vista grossa e sendo omissa nessas arbitrariedades. E
urn verdadeiro absurdo a atitude da polIcia. 0 Juiz tambérn nâo tornou
providências diante do fato.

Ontern, conversei corn o digno Procurador-Corregedor do Ministério
PUblico, Dr. Márcio Eli de Andrade. Urna equipe daquela Corregedoria já foi
encaminhada para Lavras e já tornou providências junto a PolIcia Militar, para
denunciar essa ornissão da polIcia local. E tambérn já tomou providências
junto ao Vice-Corregedor, Dr. Paulo Medina, brilhante e serio
Desembargador, ex-dirigente da Associaçâo dos Magistrados do Brasil.

Estarnos trazendo esses fatos a esta Casa, porque varnos solicitar, na
próxirna semana ou, no rnais tardar, na sernana seguinte, que uma delegaçâo
desta Casa, juntamente corn a Corregedoria do Ministérlo PUblico, se
desloque ate Lavras, a firn de rnanifestar repüdio a essas conivéncias e, ao
mesmo tempo, a solidariedade desta Casa ao Promotor Dr. Dimas, exigindo
urna rápida soluçâo.

Onde vivernos? Nurna sociedade onde alguern corn posses, corn rnuito
dinheiro, consegue ter influência no nivel do Poder Judiciário e consegue se
impor pelos desmandos e pela prepoténcia. Agora, no més de rnarço, rnais
precisarnente, no dia 6 de marco, sábado, por volta das 19h3Ornin, urn
telefonerna anönirno, falando em morte e agressães a sua famulia, foi recebido
pelo Prornotor. Se urn Prornotor de Justica sofre uma situacâo dessas,
imaginern urn cidadão cornum. Irnaginem a D. Mirtes, da Cornissâo de
Direitos Humanos do conglomerado da Barragern Santa Lucia; irnaginem o
Presidente do Sindicato dos Trabaihadores Rurais de Varzelândia; imaginern
qualquer cidadão ou cidadä comum, indefeso diante de prepoténcia corno
essa.

Penso que isso nos rnostra claramente a bárbarie que, cada vez rnais, se
instala na nossa sociedade, fruto de urn processo de exclusäo social e de
submissão a urn capital sem pátria, que leva a uma desorganização total da
sociedade, a urn enfraquecimento de instituiçoes e de valores que devern ser
caros para todos nOs.

Entendernos, portanto, que deve haver uma acâo desta Casa em
solidariedade ao Dr. Dimas, exigindo a puniçâo desse bandido Marcelo
Haddad, traficante, ladráo de carros e estelionatário. 0 que mais nos agride
nisso tudo, minhas senhoras e rneus senhores, é que a Ordem dos
Advogados do Brasil, pelo fato de o cidadão ser näo advogado, mas
"adevogado", está prestando total solidariedade a esse senhor por causa do
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espirito de corpo. Que espIrito de corpo é esse que passa por cima da ética?
Pretendemos também denunciar a OAB Federal esse fato e a posiçâo que a
OAB está tendo naquela cidade.

Dizern ate que o Ministério Püblico, ou seja, o atual Prornotor, está
perseguindo, ha muito tempo, desde seu ültimo processo de fevereiro, o Sr.
Marcelo Haddad. Mas o Promotor Dr. Dimas chegou 16 no mês de marco.
Seria urn absurdo alguém imaginar que isso pudesse estar acontecendo.
Também deixamos bern claro que a nossa denUncia de uma ação isolada de
urn Juiz não se trata, em hipótese alguma, de uma posição corn relaçâo ao
Poder Judiciário. Discordamos totalmente do que o cacique do PFL nacional,
o Sr. ACM, AntOnio Carlos Magalhäes, vem fazendo hoje, quanto a perseguir
e tentar desmoralizar o Poder Judiciário em nivel nacional. Estamos nos
referindo a urn caso ocorrido em Lavras, para que o Poder Judiciário tome
providências, nunca na linha da instituição da justica, que é fundamental para
qualquer processo democrático. Pensamos que a justiça deve ser fortalecida
em Minas Gerais e em nivel nacional, e nâo enfraquecida, porque sabemos
das intençOes malvadas daquele Sr. Antonio Carlos Magalhäes. Sua intenção
e enfraquecer o Poder Judiciário, para que qualquer reforma ou prepotência
do Poder Executivo näo seja, de forma alguma, questionada pelo Poder
Judiciário. 0 objetivo dele é esse, rnas o nosso não é. Estarnos ressaltando a
importância do Ministério PUblico. No caso do Dr. Dimas, não estamos, corn
isso, excluindo a existência de pessoas no Ministério PUblico que não
rnereceriam ser Promotores ou Promotoras de Justiça. Na CPI do Sistema
Carcerário, acompanharnos bern de perto situaçOes como essa, rnas estamos
dizendo que essas instituiçOes, como tambérn o Poder Legislativo, são
fundamentais para o processo democrático. Estamos encaminhando esse
requenmento sabendo que o Dr. Dimas é conhecido do Deputado Marco
Regis - penso que tenha sido Promotor na mesma cidade ou na mesma
regiOo dele - e que tern urna foiha de serviços prestados a sociedade que
merecern ser destacados. Gostariarnos de registrar a nossa solidariedade e,
quanto aos requerimentos que apresentaremos, pedirnos o apoio de todos Os
Srs. Deputados.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Marco Regis.
o Deputado Marco Regis - Sr. Presidente, Srs. Deputados, imprensa,

visitantes que se encontrarn nas galerias da Assembléia Legislativa de Minas
Gerais, não gostariamos que este Plenário entendesse a nossa intervençao,
nesta tarde, como uma reestréia nesta tribuna, depois da dádiva de sermos
reeleitos para urn segundo mandato parlarnentar. Gostariamos que, diante da
gravidade de fatos denunciados neste momento pelo nobre Deputado Durval
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Angelo, do PT e membro da Mesa Diretora desta Casa, a nossa fala fosse
considerada urn aparte mais prolongado a fala do referido Deputado. Por
essa razão, gostaria de, honesta e sinceramente, pedir desculpas ao
Deputado Márcio Cunha, que se inscreveu antes de nós para falar, rnas,
diante da necessidade de urn aparte prolongado a fala do Deputado Durval
Angelo, tivemos a necessidade de fazer essa inscricão, atropelando a do
nobre colega Márcio Cunha. Pedimos-lhe desculpas.

ApOs essas desculpas, queremos dizer que nos sentimos excluIdos, as
vezes, pelo Regimento desta Casa ou, ate, por imposicOes da Mesa Diretora.
Deputados como nós, solitários, quase que isolados, pois fazernos parte de
bancadas que o Regimento ignora, uma vez que sO são consideradas as
constituidas por urn minimo de 5 deputados. Já tivemos a oportunidade de
cumprir aqui urn mandato e, realrnente, fomos excluIdos, pois não fizemos
parte de comissOes especiais, de comissOes de veto e de comissOes
parlamentares de inquérito, não tendo, por conseguinte, holofotes sobre
nossas cabecas para que pudéssemos aparecer para a mIdia e a população
mineira. Dal o nosso veemente protesto, e, em breve, varnos caracterizá-lo
em forma de requerimento ou de questão de ordern dirigida a Mesa da
Assembléia, para que se faca justica na Casa do Povo Mineiro. Aqueles que
forem eleitos para urn rnandato parlamentar de 4 anos, embora sozinhos,
devem dispor, pelo menos, da consideracao de poderern participar de certos
procedirnentos desta Casa.

Mas, voltemos ao terna que nos trouxe a esta tribuna. Deputado Durval
Angelo, o fato que V. Exa. aqui denunciou é da maior importãncla e
gravidade. Gostaria de começar reportando-me a urn pronunciamento que
aqui fizernos e que consta dos Anais da Assembléia Legislativa, no volume 5,
n° 11, de novernbro de 1997. Nele, nOs, aparteando o Deputado Durval
Angelo e o Deputado João Leite, então membros da CPI Carcerária, referimo-
nos ao equivoco de termos, na Secretaria de Seguranca Püblica, urn
Delegado de Poilcia. Essa presenca, como aconteceu no Governo passado,
gerou certos constrangimentos a nós, Deputados civis, porque, na verdade,
não pudemos agir corn presteza em relacao a muitas distorcoes e violências
praticadas no meio policial. TInharnos aqui, tarnbérn, urn representante da
PolIcia Civil, que tinha muito mais influência sobre o Secretário, por serem
colegas de profissão. Naquele dia, denunciava, e aqui estão as nossas
palavras: "Ternos que acabar corn o corporativisrno na Secretaria de
Segurança PUblica e, assirn, abolir casos de Delegados e policiais assumindo
a Secretaria." Por que dizIarnos isso? Porque a filosofia do Governo passado,
de estabelecirnento de parcerias no Estado, gerou urn fato distorcido em
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Minas Gerais, pois o povo já paga tributos e não pode ser onerado corn
parcerias para sustentar o Estado. Urn Estado minimo do neoliberalismo tern
que assurnir, pelo menos, as responsabilidades aqui preconizadas pelo
Deputado Edson Rezende na area de educaçâo. Além disso, tern que
assumir a segurança püblica e a saüde, ou, então, estaremos tornando-nos
uma massa arnorfa e o Estado nâo será mais mInimo, rnas virtual, inexistente.
Essa parceria da sociedade corn a segurança püblica nâo é admissIvel,
porque, na verdade, criamos, em muitos pontos do Estado, urna parceria
entre autoridades de segurança pübhca e o banditisrno. Urn dia, terei a
oportunidade de aqui denunciar parcerias de bandidos corn Delegados pelo
interior de Minas Gerais, porque sabemos que muitos Delegados estão a
caca de ladrães de galinha e de usuários ou traficantes de rnaconha,
enquanto estão comprometidos corn traficantes de algo major, corno a
cocalna, que dá muito mais dinheiro. Assim, colocarn-se em tronos corno
defensores da lei, punindo os ladröes de galinha e os usuários de maconha,
enquanto se beneficiam dos usuários da cocaina. 0 Promotor de Justica
Dimas Messias de Carvalho não fol representante do Ministério Ptblico nas
regiöes onde vivi.

Conheci, quando Prefeito da minha cidade, o representante do Ministério
PCiblico, Dimas Messias de Carvaiho. Minha mulher, que é advogada, fazia
urn curso de especializaçâo em Direito na Universidade de Alfenas, e o Dr.
Dimas também frequentava esse curso. Na época, era Promotor de Justiça
no MunicIpio de Paraguaçu. Depois, conseguiu transferéncia para a Cornarca
de Born Sucesso. Recenternente, foi transferido para a Comarca de Lavras.

Sinto necessidade de defendê-lo porque tenho o privilégio de gozar da
amizade desse membro do Ministério PUblico, instituição que, desde a
Constituiçâo de 1988, nâo deve ser confundida como uma dependência do
Poder Judiciário. Na verdade, seria hoje o quarto Poder da nossa Nacão,
porque o Ministério Püblico não está atrelado nern ao Executivo nem ao
Judiciário. E uma instituição autônoma. 0 Dr. Dimas é uma pessoa
qualificadIssima, professor universitário de Direito, zeloso de suas atribuiçöes
no Ministério Püblico, onde goza de grande apreco e amizade de seus
colegas. Tern razão quando se preocupa corn as ameacas feitas contra si
próprio, contra sua famIlia e contra pessoas de sua convivência. Foi o que
ocorreu corn o estagiário do Ministério PUblico da Cornarca de Lavras,
Humberto Amâncio, conhecido como Beto, cuja narnorada teve sua casa
invadida, foi agredida a coronhadas e arnordaçada, corno urn princIpio de
cumprimento das ameaças desse cidadâo, que, conforme o Deputado Durval
Angelo, e urn bandido, porque foi condenado ern vários processos por
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estelionato, lesöes corporais, favorecimento real e coacão no curso de
processos. Pesam, ainda, acusacöes de ser cornpanheiro de banca de
escritório de outro cidadão, o Cap. Osvaldo Gonçalves, policial militar
aposentado da PM e ex-integrante de elite dessa poilcia, como membro da
policia secreta da P2, da PMMG.

For isso, ternos o clever de denunciar desta tribuna as arneaças contra o
Promotor de Justica da Comarca de Lavras, contra aqueles que o cercam,
porque são ameacas procedentes de pessoas que têm influência naquela
cidade, de pessoas poderosas, pertencentes a urn cIrculo de amizades
tarnbém poderoso, e, possivelmente, ate de pessoas corn envolvimento corn
o narcotráfico, motivo que apontamos no inicio da nossa fala, isso é, o crime
organizado, uma grande ameaça que paira sobre os brasileiros.

Esperamos que providências sejam tomadas pela OAB-MG, por S. Exa. o
Secretário da Seguranca Püblica, Deputado Federal Mauro Lopes, e pelo
Comando da PolIcia Militar de Minas Gerais. Na verdade, se o Comando-
Geral da PM enviar para Lavras urn emissário corn poderes para apurar tais
acontecimentos, provavelmente poderá sufocar o poderio do outro militar
aposentado, que tern tráfico de influência, em virtude de haver exercido o
poder durante muito tempo naquela região. Por isso, a nossa intervenção
nesta tribuna, a fim de nos solidarizar corn o Deputado Durval Angelo e corn o
Promotor da Comarca de Lavras, Dr. Dimas Messias de Carvaiho.

Tenho certeza de que, na semana que vem ou proximamente, a Assembléia
Legislativa de Minas Gerais, por interrnédio da Cornissão de Direitos
Humanos, enviará uma representacão âquela cidade para ouvir o Promotor
de Justiça e os demais envolvidos. E que nós, outros Deputados interessados
no caso, no combate ao narcotráfico em Minas Gerais e no combate ao crime
organizado, possamos nos envolver nesse episOdio, para que seja
resguardado o Ministério Püblico e o cumprimento da justica, por intermédio
do Poder Judiciário e também nossos rnernbros do Poder Legislativo. Muito
obrigado.

2a Parte (Ordem do Dia)
1a Fase

Abertura de lnscricoes
0 Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidência

passa a 2a Parte da reunião, corn a 1a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo as comunicacoes da Presidéncia e de Deputados e a
apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscriçöes
para o Grande Expediente da próxima reunião.

Designação de Comissöes
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0 Sr. Presidente - A Presidéncia, nos termos do art. 82, XX, vai designar Os
Deputados Alvaro AntOnio, AntOnio Julio, Durval Angelo e Wanderley Avila
para representar esta Casa no sepultarnento do filho do ex-Deputado Arnaldo
Canarinho, Jáder Cota Arnaldo, a realizar-se hoje, dia 11/3/99, as 16h3Omin,
no Cernitério Parque da Colina, saindo do VelOrio no 2, onde o corpo está
sendo velado. Designo.

A Presidência vai designar Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a
Proposta de Emenda a Constituição no 6/99, do Deputado Wanderley Avila e
outros, que dá nova redação ao inciso III e acrescenta paragrafo ao art. 184
da Constituiçao do Estado. Pelo PSDB: efetivo - Deputado Antonio Carlos
Andrada; suplente - Deputado Amilcar Martins; pelo PMDB: efetivo -
Deputado Antonio Julio; suplente - Deputado Paulo Pettersen; pelo PDT:
efetivo - Deputado José Alves Viana; suplente - Deputado Eduardo Daladier;
pelo FL: efetivo - Deputado José Milton; suplente - Deputado Washington
Rodrigues; pelo PT: efetivo - Deputada Maria Tereza Lara; suplente -
Deputado Rogerio Correia. Designo. A Area de Apoio as ComissOes.

Leitura de Comunicaçoes
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicacOes

apresentadas nesta reuniäo pela Comissào de Educacâo - aprovaçâo, na sua
ia Reuniào Ordinária, do Requerimento n o 25/99, do Deputado José Henrique
(Ciente. Publique-se.); e pelo Deputado Edson Rezende - indicacào de seu
nome para LIder do PSB e da Deputada Elaine Matozinhos para Vice-LIder.(
Ciente. Publique-se. Cópia a Area de Apoio as ComissOes e as Liderancas.).

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência esclarece ao Plenário que as indicacOes para Liderança e

Vice-Liderança do PSB obedecem ao disposto no parágrafo Unico do art. 10
da Deliberaçâo da Mesa no 1.584, de 1999.

Despacho de Requerimentos
- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada urn por sua vez, nos termos do

inciso )(XXII do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos Deputados
Ermano Batista (2), solicitando o desarquivamento dos Projetos de Lei nos
652/96 e 1.673/98; Anderson Adauto, solicitando o desarquivamento do
Projeto de Lei no 1.917/98; Chico Rafael, solicitando o desarquivamento do
Projeto de Lei n o 1.301/97; Durval Angelo, solicitando o desarquivamento do
Projeto de Lei no 1.023/96; Irani Barbosa, solicitando o desarquivarnento do
Requerimento no 141/95; e Mauro Lobo, solicitando o desarquivamento do
Projeto de Lei n o 1.984/98.

o Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Olinto Godinho, em que
solicita a retirada de tramitaçäo do Projeto de Lei n o 44/99. A Presidência
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defere o requerimento, de conformidade corn o inciso VIII do art. 232 do
Regimento Interno. Arquive-se o projeto.

Requerimento do Deputado João Leite e outros, em que solicitam a
convocaçâo de reuniâo especial destinada a homenagear o Hospital Vera
Cruz pela passagem de seu 50 1 aniversário de fundaçäo. A Presidência
defere o requerimento, de conformidade corn o inciso XXI do art. 232 do
Regimento Interno, e oportunamente fixará a data.

Votaçäo de Requerimentos
0 Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de SaUde, em que solicita

seja encaminhado oficio ac, Superintendente Regional do INSS, pedindo
informacOes relativas a ocorréncia, no perlodo de 1996 a 1999, de acidentes
de trabalho, doencas profissionais e do trabalho, aposentadorias por invalidez
e concessOes de auxIlio-acidente; a reabilitacäo de segurados afastados por
acidente de trabalho; as normas técnicas adotadas para concessâo de
beneficios; a atuacâo dos medicos de empresas corn relação a essas
normas; as restriçOes de acesso dos trabalhadores ao INSS; e as acOes
regressivas movidas pela Procuradoria do INSS nos Ultimos cinco anos. Em
votaçao. Os Deputados que o aprovam permanecam corno se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Chico Rafael, em que solicita seja dirigido oficio
ao Superintendente da Telemig Celular S.A. pedindo a instalaçâo de uma
torre da empresa no MunicIpio de Campanha. Em votacão, o requerimento.
Os Deputados que o aprovam permaneçarn como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Olinto Godinho, apoiado pela totalidade dos
LIderes corn assento nesta Casa, em que solicita trarnitacao em regime de
urgência para o Projeto de Lei n o 139/99. Em votaçäo, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento da Mesa da Assernbléia que contém o Projeto Minas Unida
Vence a Crise.

- Vem a Mesa:
SUBSTITUTIVO No 1

O Estado de Minas Gerais está passando por dificuldades que podem
comprorneter drasticamente o funcionarnento de sua rnáquina administrativa,
a prestacão dos servicos pUblicos e os programas de desenvolvimento,
afetando diretarnente o atendimento as dernandas e necessidades da
populacão.

Esse quadro, decorrente, em grande parte, da politica econômica em vigor
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no Pals e do desequilIbrio nas relaçoes entre os entes da Federação
brasileira, agravou-se corn as medidas restritivas do Governo Federal contra
o Estado, diante da decretação da moratória, adotada como alternativa
ernergente e temporária para se tentar equacionar os problemas financeiros
estaduais.

Todos os Estados brasileiros estâo ameaçados pela estagnacäo econômica
e social. Minas está empenhada em rnudar essa situaçao, e esse empenho
exige do poder püblico e dos agentes politicos acães urgentes para se
encontrarem soluçoes que viabilizem a retomada do crescimento.

Corn esse objetivo, a Assembléia Legislativa está lancando o Projeto Minas
Unida Vence a Crise, que consiste numa série de iniciativas que visam a
envolver toda a populacâo do Estado na discussão e apresentaçao de
propostas para as questoes mencionadas, tendo em vista que as restriçoes
federals atingern, em efeito cascata, as administraçoes municipais e as
atividades econôrnicas em todas as regiôes mineiras.

Nos paragrafos que se seguem, estão relacionadas as principals acöes
para a irnplementação do projeto.

O evento está programado para o dia 15/3/99 e insere-se no objetivo major
de aprofundar os debates sobre a adocão de urn novo pacto federativo,
visando ao fortalecimento dos Estados e dos municIpios diante da União.
Tern como subtemas: "A União e os Estados no Quadro da Globalizaçao" e
"0 Pacto Federativo: Lirnites da Centralizaçâo e da Autonomia dos Estados".

Programa: Abertura: Sr. Itamar Franco, Governador de Minas Gerais;
Deputado Anderson Adauto, Presidente da Assembléia Legislativa de Minas
Gerais.

Expositores: Srs. Roberto Requião, Senador pelo Paraná (PMDB); Aloizio
Mercadante, Deputado Federal por São Paulo (PT); Aspásia Camargo,
Pesquisadora da FGV e Assessora Especial do Itamaraty; e José Alfredo de
Oliveira Baracho, Professor de Direito Constitucional da UFMG.

Observação: as exposiçães e o debate serão transmitidos ao vivo pela TV
Assembléia e pela EMBRATEL. Os telespectadores poderão enviar perguntas
pelo telefone 0800-310888 ou pelo fax (031) 290-7770.

Contando corn a participação de representantes do maior nümero possivel
de unidades da Federação, o Iançamento da Frente (proposta na recente
reunião de Governadores em Porto Alegre) será realizado das 14 horas as
16h3Omin, tambérn do dia 15, logo após a realizaçao da teleconferéncia sobre
o tema "Desafios da Federação Brasileira". Será dada a palavra a urn
representante por Estado. Em seguida, haverá debates corn Deputados,
Prefeitos, Vereadores, representantes de entidades e autoridades.
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Em Ouro Preto, no dia 21 de abril, será feito o Iançarnento do manifesto

"Minas Unida Vence a Crise", que apresentará urn resumo da situação do
Estado de Minas e as sugestöes de soluçâo.

O ato püblico terá urna parte festiva, corn participaçâo de grupos musicals e
cantores, que serâo convidados a participar do projeto voluntariamente.

O evento será encerrado corn pronunciamentos de grandes Iiderancas de
Minas e de outras unidades da Federação que estejam solidárias corn a
situacao do Estado, culminando corn os discursos do Presidente da
Assernbléia Legislativa, Deputado Anderson Adauto, e do Governador Itamar
Franco.

Sala das Reuniöes, 11 de marco de 1999.
O Sr. Presidente - Foi apresentado ao requerimento urn substitutivo,

assinado pela totalidade dos membros do Colégio de Lideres, que recebeu o
no 1. Vern a Mesa req uerirnento do Deputado Sebastião Costa, em que
solicita o adiamento da votacao do requerimento da Mesa da Assernbléia que
contém o Projeto Minas Unida Vence a Crise. Vern a Mesa requerimento do
Deputado Sebastião Costa, em que solicita a retirada de tramitacao do seu
requerirnento de adiamento. A Presidência defere 0 requerirnento, nos termos
do inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno. Vern a Mesa Requerimento do
Deputado Sebastiâo Costa, em que solicita a votação secreta do
requerirnento da Mesa da Assembléia que contém o Projeto Minas Unida
Vence a Crise. Vern a Mesa requerimento do Deputado Sebastião Costa, em
que solicita a retirada de tramitacão do requerimento em que solicita votacão
secreta. A Presidência defere o requerimento, nos terrnos do inciso VIII do art.
232 do Regimento Interno.Vem a Mesa requerimento do Deputado Carlos
Pirnenta, em que solicita a votacão por partes do Projeto Minas Unida Vence
a Crise. Vern a Mesa requerirnento do Deputado Carlos Pimenta, em que
solicita a retirada de trarnitacao do requerirnento em que solicita votacão por
partes. A Presidëncia defere o requerirnento, nos termos do inciso VIII do art.

C 232 do Regimento Interno. Corn a palavra, o Sr. Secretário, para proceder a
0	 leitura do Substitutivo n o i.

0 Sr. Secretário (Deputado Ermano Batista) - (- Lé o Substitutivo n o 1,
publicado nesta ata.)

• Sr. Presidente - Corn a pa!avra, o Deputado Hely Tarqüinio.
• Deputado Hely Tarqulnio - Queremos, neste rnornento, encarninhar

favoravelmente ao requerimento em norne do PSDB e em rneu nome
particular, a partir de urn Acordo de LIderes que ocorreu agora, a tarde.
Gostarlamos de cumprimentar o LIder da Maioria, o Presidente desta Casa e
todos que se envolverarn na decisão desse inIclo de divergência em relação a
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votaçäo desse requerimento, porque prevaleceu, sobretudo, o diálogo nesta
Assembléia. 0 diálogo é o exemplo em que nos mirar para modelar o nosso
comportamento de pessoas racionais e, principalmente, de representantes do
povo.

E não ficaria bern se acontecesse o que aconteceu corn relação ao
requerimento, porque ele iria desaguar, certamente, numa atividade politico-
partidária, e a instituiçâo sairia arranhada - para Os outros Poderes, ate -
como urn mau exemplo. De repente, podernos ser atropelados por pessoas
dos outros Poderes, sabendo que somos vulneráveis. E, dessa forma, através
do entendimento, através da sintonia entre os LIderes - que representam, em
suma, todos os Deputados desta Casa -, prevaleceu o diálogo e houve o
acordo, porque sabemos que, se se partir para o interior - a nossa divergência
foi principalmente corn relação a realização dos eventos no interior -, num
primeiro momento isso aparentemente não mostra problema, rnas sabemos
que no interior existem as hostilidades partidárias, existem os oportunistas e,
as vezes, ate a falta de conhecimento da própria sociedade polItica, que
corneça a hostilizar e traz problemas. 0 que vai desaguar 16 é uma discussão
corn relação a essa situaçao de endividamento de Minas, mas que
certarnente passará pela discussão do pacto federativo. 0 pacto federativo
vai envolver tarnbém a discussào das reformas tributária e fiscal, e acredito
que tudo isso tern de ser discutido primeiramente pela sociedade politica, por
aqueles que detêrn cargos, como Deputados, Prefeitos e Vereadores. Então,
seria de boa conduta, de born juizo que se discutisse no fórurn adequado,
através da Assembléia ou promovendo a teleconferência, corn o que estamos
perfeitarnente de acordo, depois de explicado as partes, e corn a ressalva de
que na solenidade de Ouro Preto vamos discutir o problerna. Terernos
tarnbém, nas teleconferências, pessoas de outros partidos. Então, queria,
mais uma vez, congratular-me corn o Presidente da Casa e corn os LIderes
por esse entendirnento. E por isso que votamos favoravelmente ao
requerimento. Muito obrigado.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Rogério Correa.
o Deputado Rogerio Correia - Sr. Presidente, colegas Deputados, queria

também, a exemplo do LIder do PSDB, Deputado Hely Tarqülnio,
cumprirnentar a Mesa pela apresentação do requerimento e tambérn
parabenizar a Presidência desta Casa e o restante da Mesa por trazer, de
forma dernocrática, a debate a Plenário, através de solicitação feita pelos
partidos da Minoria nesta Casa, pelos partidos da Oposicao, no caso o PSDB
e a PFL. Trata-se de urn requerimento e, agora, de urn substitutivo de Acordo
de Liderancas, de uma importância, no nosso modo de entender, muito
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grande. Digo isso em norne da Bancada do PT, por ser urn mornento especial
que vivemos, de crise profunda em nosso Pals, corn o que sofrern as
trabalhadores, as explorados, as oprimidos. São eles que sofrem corn a
conseqüência de urna crise que, ao contrário do que alguns tentam alardear,
deve, infelizrnente, aprofundar-se corn as medidas recentes adotadas pelo
Governa Fernando Henrique Cardoso, ern conluio corn o FMI. PolItica que
deve se agravar, ate rnesrno pelos acordos e pelos pressupostos do acordo
feito corn esse Fundo. 0 próprio Governo se responsabilizou, junta ao FMI,
ern manter urna inflacão acirna de 16% corno meta. Lernbramos que quase
sernpre as rnetas não são obtidas e, infelizmente, a alcance da inflacão
deverá, corn as rnedidas adotadas, ser ainda maior do que a anüncio dos
16,8% almejados ejá acordados corn o FMI.

Portanto, a nosso povo sofrerá defasagern e arrocho salarial novarnente,
corn uma inflacão, provavelmente, superior a 20%. De acordo corn alguns
econornistas nao socialistas, que vivern e defendern o rnundo do capitalisrno,
ha a possibilidade de a inflação chegar a casa dos 30%, 40% e ate 60%, caso
autras rnedidas não sejarn tornadas. Entâo, é evidente o sofrimento que virá
para as trabalhadores brasileiros, visto que o próprio Governo Federal não
aceita indexar salãrios, não aceita nenhurna forma de repasicão, no salãrio do
trabalhador, da inflacão que advirá dessa crise.

Em segundo lugar, a acordo pressupöe urn decréscirno do Produto lnterno
Bruto - PIB - em torno de 4%. Esse indice significa a maiar recessão que a
Brasil jã viveu ern todos as tempos. Se o indice de 4% não for alcançado ou
for superado - a que tarnbém é uma possibilidade -, haverá milhöes e rnilhöes
de desernpregados nos próximos rneses, certamente durante todo este ano.
E issa é urn sofrirnento ainda rnaior para a nosso pova.

Outros acordos foram feitos, acordos esses que estabelecem que Estados
e rnuniclpios apertern ainda rnais as cintos, dificultando a entendirnento entre
eles. Vivernos urn periodo de crise, e a possibilidade de seu agravarnento é
real, devido a postura e a politica econômica ditada pelo FMI e obedecida

Q 
pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso.

0 Governador Itarnar Franco tern tido a apoio do PT exatarnente porque
está subentendida a necessidade de urn enfrentarnento da pal Itica econômica
ern curso, enfrentamento esse necessariarnente pacifico, mas tambérn
perrneado de rnobilizacöes populares que possarn fazer aqueles que dirigern
o nosso Pals enxergar a necessidade de rnudancas e de reforrnas de fato
democráticas; reforrnas que passarn por gerar emprego e fazer crescer a
nosso Pals; reforrnas que passarn pela reforma agrária no campo, para que
as trabalhadores tenharn terra para produzir; reforrnas que passam por urna
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nova poiltica econôrnica, fiscal e tributária, que divida rendas; reformas,
enfim, de caráter democrático, que possarn apontar uma saida para a crise,
do ponto de vista dos trabalhadores e dos oprirnidos.

São essas questöes que querernos discutir, além, é claro, do endividamento
de Minas; da situação em que se encontra o nosso Estado; da renegociação
dessa divida como uma necessidade para o povo mineiro; do pacto
federativo, que tambérn pressupãe uma autonomia financeira dos Estados
para que possarn ter o papel de intervenção nos setores sociais e aliviar a
crise no Estado de Minas Gerais.

E claro que, dentro desta Casa Legislativa, ha pensamentos variados e
diversificados, e, necessariamente, temos que estar em busca de acordos.
Demos urn passo importante hoje, fazendo urn Acordo de Lideranças que
possibilita essa discussão no âmbito da teleconferência que realizaremos no
dia 15, do ato para a constituição de uma frente parlarnentar pela autonornia
dos Estados, que faremos tambérn na segunda-feira, e da participação da
Assembléia Legislativa no ato de Ouro Preto, no dia 21, que já é histórico.

Estwemos, neste Acordo, fazendo concessOes, "abrindo mao" para que a
Assembléia Legislativa participe como autora dos debates que serão feitos no
interior. Isso nâo significa, obviarnente, que qualquer partido politico, qualquer
entidade sindical e popular não possa realizar manifestacaes, atos e reuniöes
em sua cidade. Gostarlamos muito que isso acontecesse, não do ponto do
impulso da Assembléia Legislativa enquanto instituiçao, mas do ponto em que
os partidos politicos, as entidades sindicais, os sindicatos, os movimentos
organizados possam levar essa discussão para o nosso povo no interior, de
forma que, conhecendo a dimensão dessa crise, ajude-nos na busca de
soluçoes adequadas ao conjunto dos trabaihadores brasileiros.

Nesse sentido, em nome do PT e em nome também do Acordo de
Lideranças, gostaria de encaminhar favoravelmente a aprovação do
substitutivo de Lideranças apresentado por todos os partidos desta Casa.
Muito obrigado.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.
o Deputado Carlos Pimenta* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero

encaminhar este requerimento, agora ja absolutamente mudado; mudado
dentro de urn acordo feito entre todos os partidos, entre a Minoria ea Maioria;
quero dizer que em nenhum momento a Oposição desta Casa, nOs, do PSDB
e do PFL, chegamos a discutir o mérito do projeto. Entendemos que a
proposta apresentada pelo Presidente desta Casa, Deputado Anderson
Adauto, e uma proposta, acima de tudo, responsável: a inserção do Poder
Legislativo no processo de orientação, de discussão desse grave problema
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que o Estado de Minas está vivendo. Nôs nos reservamos o direito de fazer,
no mornento necessário, a discussão do mérito do projeto.

No entanto, o projeto estava dividido em quatro partes. A primeira parte
seria realizada na próxima segunda-feira, dia 15, corn uma teleconferéncia,
corn a participacão de ilustres autoridades, pessoas responsáveis, capazes
de dar respostas as indagaçöes do Estado e da Nacao. Seria, na verdade,
uma posicão oficial do Poder Legislativo do Estado de Minas Gerais diante
dessa crise que estamos vivendo.

Corn relacao a esse item, é necessário dizer que em nenhum momento nôs
nos colocamos contrários a ele. Fizemos apenas a alegaçäo de que, nessa
teleconferência, no assento a mesa, reivindicariamos que pelo menos uma
figura ilustre, corn conhecimento, pudesse participar, ligada a Oposicao desta
Casa, para que se estabeleca o contraditOrio.

Fomos plenamente acatados na nossa proposta e na segunda proposta:
que, após essa teleconferëncia, fosse desencadeado esse movirnento, corn a
participação de outras autoridades de outros Estados, acredito eu de outros
Poderes Legislativos de todo o nosso Pals, porque não adianta apenas o
nosso Estado iniciar urn movimento dessa envergadura, chamando a atenção
para a discussão do federalismo, a discussão do papel dos Estados nesse
pacto federativo, sern que haja outras opiniöes e outras participacöes.
Parece-me que o processo, ate então, está bern conduzido, e nOs
depositamos na Mesa Diretora da Casa, na pessoa do Presidente Anderson
Adauto, a nossa confianca em que isso venha a acontecer num nIvel bastante
elevado e mostrando a todo o Pals a posição dos Deputados e do povo do
Estado de Minas Gerais, legitimamente representado pelos 77 Deputados.

Corn relacão ao terceiro item, que seria uma proposta de se levar a
discussão para o interior do Estado, entendemos que, após a turbulência
inicial e maior corn as posiçöes contrárias, tanto de elementos da Uniào corn
relaçâo ao Estado como do Estado corn relaçao a União, antevIarnos, como
antevemos, que as coisas se estão encaixando na ordem natural da
discussão, que se tern travado entre Minas e a Uniäo.

Entendemos que a economia já dá mostra de certa pacificação, certa
estabilizacão. Os ânirnos politicos já se acairnam urn pouco rnais, em funcão
de uma discussâo rnaior, em funcão de uma unidade major para nosso Pals e
em função de nossos Estados, particularmente de Minas Gerais. Ao levarmos
essa discussào para o interior, tenho certeza absoluta de que, como
temlamos, poderia haver urn retrocesso nesse processo de estabilizacâo
polItica, econOrnica e social de nosso Pals. Assirn, fizernos a proposta de que
esse item fosse retirado ou, pelo rnenos, que a discussão fosse adiada para
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outra ocasiäo, para que, al sirn, a Assernbléia pudesse fazer-se presente nos
grandes centros, nas grandes cidades, em urn clima totalmente diverso do
que estamos vivendo. Quero louvar a atitude das Lideranças desta Casa - da
Oposiçao e da Situacao -, na pessoa principal do nosso Presidente e da Mesa
Diretora, que tinha e tern a responsabilidade desse projeto - que era de sua
iniciativa, mas que, apOs esse entendimento, passa a ser de iniciativa
institucional de toda a Assembléia Legislativa, legitirnando urn ato, porque a
Mesa pode nos representar nos atos legais, mas a instituiçâo tern de se fazer
presente, corn a participação da maioria absoluta, pelo menos, dos mernbros
da Casa.

Quero Iouvar também o desprendirnento e a predisposiçao ao diálogo da
Liderança da Maioria, na pessoa do Deputado Paulo Pettersen, nosso
particular amigo, na pessoa do Lider do Governo nesta Casa, Deputado
Alberto Pinto Coelho, e nas pessoas dos Lideres de partidos, porque quern
venceu foi o Legistativo, foi a unidade, foi a forca do diálogo, que tern de
prevalecer sobre qualquer circunstância e acirna de qualquer interesse
pessoal ou polltico-partidário.

Finalmente, o quarto item é aquele que preve urna manifestaçâo no dia
malor de nosso Estado, 21 de abril, corn posicionamentos sérios e
responsáveis e corn a prévia participaçào de todas as bancadas e tendéncias
na discussäo de corno transcorrerá esse fato importante do dia 21 de abril.
Manifestarnos nosso apoiarnento ao substitutivo e colocarno-nos inteirarnente
abertos ao diálogo. Falo em nome da Minoria, ou seja, em nome do PSDB e
do PFL, corn a aquiescência dos LIderes desses partidos, para que
possamos dar nossa contribuição e fazer corn que Minas Gerais lute
legitimarnente por seus direitos, dentro da ordern constitucionat e do
entendimento. Muito obrigado.

* - Sem revisäo do orador.
o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Paulo Pettersen.
o Deputado Paulo Pettersen - Infelizmente, estarnos acompanhando o

desdobrarnento que, nas ültimas semanas, nos ültirnos dias, tern tornado
corpo neste Parlarnento.

Por urn lado, fico feliz, porque nâo podernos negar a histOria do nosso
Estado; não podernos negar o procedirnento dos maiores estadistas que aqui
passaram; não podemos subestimar o diálogo, que foi a pavimentaçao para
se chegar ao cerne de urn projeto que, rnesmo aditivado pela Minoria, teve no
seu cunho e no seu bojo urn alcance tarnbém proporcional ao da Maioria.
Ternos aqui, nesta Casa, que pensar urn pouco rnais; que deixar as
questiCinculas do passado para nos firrnarmos no presente, que hoje aflige a
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sociedade mineira e a nosso Pals.

Não poderiarnos nos dar ao luxo de deixar de fora essa Minoria, que tern
responsabilidade tanto quanto a Maioria, porque tern nesta Casa a mesrna
representatividade. Muitas vezes, sornos mat interpretados aqul, porque
talvez os tirnites que nos fogern alcancem menor irnportância, transformando-
se tambérn nurn acontecirnento que é do interesse da nossa sociedade.
Quando essas dividas pairarn, quando se processa e se estabelece urn
entendirnento, rnostrarnos, rnais urna vez, que o parlarnento rnineiro, na sua
plenitude, nunca fugirá ao charnamento maior, mais irnportante, mais
imediato, que e a que a sociedade espera de cada urn de nOs.

Quero ser solidário, rnais urna vez, corn a Minoria. E quero que o Sr.
Presidente desta Casa, que comecou rnuito bern os seus trabaihos, esteja
voltado para a responsabilidade, para operacionalizar a dernocracia, que é a
capacidade e a virtude de receber os impactos que talvez V. Exa. nâo queira,
que talvez nôs todos näo queirarnos. Mas a democracia e rnaior do que nós.
Este parlarnento ha de dar primazia ao forte pelo qual devemos caminhar ao
ado da sociedade e das suas agruras. Neste rnornento, Sr. Presidente, Srs.
Deputados, varnos nos sornar a essa totalidade para ver Se, deveras,
venceremos essa crise que aflige a nossa sociedade. Para isso, temos que
estabetecer a hurnildade, a desprendirnento e a bern comum.

Dentro desses propósitas, cotoco-me corno mais urn ao lado de vocês para
empunhar essa bandeira, para nos entrincheirar contra as adversidades que
ora afligem a nossa sociedade. Nesse caminho, a Assernbléia de Minas e as
parlarnentares mineiros se sobressairão para dar a exemplo a este Pals, para
que possarnos juntas vencer essa crise que está nos roubando a emprego,
impedinda que a setar produtiva permanentemente se desenvolva. Se
ficarrnos calados e arnissas, vamos pagar ern breve por aquilo que näo
queriarnas: ficar silenciosos ou nãa ter a iniciativa que a sociedade espera e
nos cobra.

Hoje, corneçamos dentro desse desdobrarnento acordado aqui. Amanhâ,
tenho certeza, a Maioria e a Minoria sairão por todos as rincães de Minas,
não apenas nos lirnites aqui acordados, mas por todo este Estado, para levar
o esctarecirnento, a entendimento. Serernos as responsáveis peta discussão
e pelo debate do que passa pela sociedade rnineira e no nosso Estado.

Isso tambérn é responsabilidade nassa. Tenho certeza de que haveremos
de tracar ou de renovar neste Estado uma nova filosafia, para encontrarmos
urna solução, em curto prazo, para as problemas que nos afligern. Tenho
certeza de que a rnapa do nosso Estado será desenhado pela forca jovern
deste parlarnento. Eles, sern sombra de divida, serão a tirnaneira para
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erradicar ou tentar erradicar definitivamente os problemas e a crise. Hoje esta
Assembléia acorda para dar urn basta e urn chute nessa miséria, em busca
do progresso que a sociedade espera de nOs. Sr. Presidente, Srs. Deputados
que formam este parlamento, temos de dar o exemplo ao Brasil, porque
Minas nunca ficou fora dos acontecimentos nas horas em que este Pals mais
precisou. Nâo será agora, corn este parlamento totalmente renovado, de
pessoas inteligentes e que sabem o que querem, e de grande alcance, que
ficaremos fora. Sr. Presidente, Srs. Deputados, tenho certeza de que esse foi
o primeiro passo, outros virâo, e Minas será, sem sombra de düvida,
respeitada no cenário nacional.

o Sr. Presidente - Corn a paiavra, o Deputado Sebastião Navarro Vieira.
o Deputado Sebastião Navarro Vieira - Sr. Presidente, gostaria de transferir

o encaminhamento desta votaçao ao ilustre membro da nossa bancada,
Deputado Rémolo Aloise.

Antes, gostaria de prestar a rninha homenagem ao espirito democrático e
conciliador de V. Exa., ao Lider do Governo e aos LIderes dos demais
partidos de base e sustentaçao do Governo nesta Casa, pelo born
entendirnento. Acredito que todos nOs, hoje, aprendemos uma lição. Talvez
estejarnos tambérn dando uma Iição: através do diálogo e da busca do
entendimento, as objetivos serão alcançados.

Gostaria de solicitar a V. Exa. a transferéncia do encaminhamento ao
Deputado Rémolo Aloise, em nome da Bancada do PFL.

• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Rêmolo Aloise.
• Deputado Rêmo!o Aloise - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, caro Lider Deputado Sebastião Navarro Vieira, neste rnornento
agradeço-Ihe a maneira tao gentil corn que, como companheiro do PFL, deu-
me esta incumbência de vir a esta tribuna para expor a nossa posição diante
da aprovação do substitutivo que estamos discutindo.

Em primeiro lugar, gostaria de trazer os rneus cumprimentos a Mesa desta
Casa. Como Deputado de terceiro mandato, ja membro de duas Mesas, tenho
de dizer, em breves palavras, que, uma vez mais, a Mesa acertou e mostrou,
corn desprendimento e corn suprapartidarismo, que está preocupada corn as
problemas do Estado. lrei urn pouco rnais além, Sr. Presidente: essa questão
näo é so de Minas, e também do Brasil. Essa questao é do Pals, porque, se
Minas, neste mornento, encontra-se em dificuldade, tenho certeza absoluta de
que os outros Estados tarnbém se encontrarn coma Minas. Este é urn
momento de dificuldade, sabemos que precisarnos tomar uma diretriz, urn
carninho. Essa abertura não é sO de Minas, está explicito no requerirnento
que Os outros Estados estarão aqul presentes para defender as suas
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posicoes e expor, diante desta Casa, a sua situacão. Assim, Minas, uma vez
mais, através deste Poder e desta instituicão, abre as suas portas para o
Pals, mostrando que é dessa maneira que se faz a dernocracia e que se
mostram as dificuldades em que nos encontramos.

Parabéns a Mesa desta Casa, as Liderancas - maiores e menores - e aos
LIderes do Governo e dos partidos. So podemos dizer que mostrararn a
grandeza no inIcio desta 14a Legislatura. 0 respeito é o princIpio de que todos
nOs, parlamentares, nâo podemos abrir mao, e hoje, nesta Casa, quando, no
Salão Vermelho, a Oposição e a Situacâo discutiam, percebemos que tudo
caminhava para a inviabilizaçâo desse projeto. Entretanto, devido ao born-
senso daqueles que, no momento exato, sabern conversar, estamos, nesta
tarde, corn o nosso dever de parlamentar curnprido. So posso dizer que esta
Casa sempre caminhou para o entendimento nas horas difIceis, e, mais uma
vez, este partamento está de parabéns. Tenho a certeza absoluta de que 0
Brasil inteiro, no dia 15, estará voltado para esta Casa, devido a grandeza e a
qualificaçâo dos temas que seräo discutidos, para sabermos que rurnos seräo
tornados. Muito obrigado.

* - Sern revisâo do orador.
• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Alberto Pinto Coelho.
• Deputado Alberto Pinto Coelho - Sr. Presidente, Srs. Deputados, nâo

you-me alongar porque os que me antecederarn já ressaltararn os aspectos
relevantes do encaminharnento do substitutivo. Todavia, gostaria de ressaltar
a visão da Mesa Diretora desta Casa, que, em born momento, propOs esse
projeto tao importante e significativo para o momento que estamos vivendo.
Se o projeto não teve a tramitacâo mais adequada nesta Casa, assirn
ocorreu, corn toda a certeza, no afã de que näo perdéssemos a momento e a
oportunidade de realizar tais eventos. Entretanto, como não podia deixar de
ser, esse projeto acabou sendo respaldado pelo Plenário corno urn todo e por
todos os partidos que compOem este Poder Legislativo. Nesta oportunidade,
queria tambérn dizer que este Plenário continuará a ser o cenãrio do debate,
do embate e do contraponto, porque aqui temos Situacäo e Oposicão. Mas,
corn toda a certeza, o exemplo dado nesta data é o de que, quando os
interesses de Minas falarem mais alto, corn toda a certeza haveremos de
buscar a entendirnento, a sintonia e a convergéncia para que tais interesses
jamais sejarn ultrajados. Muito abrigado.

o Sr. Presidente (Deputado Durval Angelo) - Em votacâo, a Substitutivo n°
1 ao requerirnento da Mesa da Assembléia que contém a Projeto Minas Unida
Vence a Crise. Os Deputados que o aprovarn perrnaneçam coma se
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado o requerimenta da
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Mesa da Assembléia na forma do Substitutivo n o 1, ficando prejudicada a
Emenda n o 1. Cumpra-se.

Declaraçoes de Voto
o Deputado Márcio Cunha - Sr. Presidente, Sr. Secretário, Sras.

Deputadas, Srs. Deputados, companheiros e companheras, votei, como
votamos todos nOs, favoravelmente a ernenda substitutiva, consubstanciada
no acordo do Colégio de Lideres, do qual participaram todos Os partidos que
tern assento nesta Casa.

Sr. Presidente, gostaria de fazer algurnas consideraçöes rápidas. A primeira
delas é que esta Casa, hoje, se engrandece corn esse acordo, corn esse
entendimento e, sem dUvida alguma, isso é motivo de alegria para todos,
porque, a despeito de não nos absterrnos de nossas opiniöes, foi possivel
propiciarmos acordos, nos quais todos foram respeitados. Respeitou-se a
opiniâo da Minoria e a da Maioria. Assirn, esse projeto foi submetido ao
Plenário.

Sr. Presidente, faco questão absoluta de dizer, rnais urna vez, ao Deputado
Mauro Lobo e aos Deputados do PSDB que este Deputado, enquanto
Presidente da Comissão de Fiscalizaçâo Financeira, em nenhurn momento
teve a intençäo de induzir a erro o nobre Deputado Mauro Lobo. Naquela
oportunidade, expliquei para o Plenário que, ao referir-me ao Colégio de
LIderes, falava justamente na composicão das Lideranças que sustentam o
Governo nesta Casa. Naquela oportunidade, tarnbém, tinha a compreensào, e
ainda tenho, de que o projeto aprovado e, sern dUvida alguma, uma
demonstraçäo de que a Assembléia Legislativa acompanha e está
preocupadIssima corn a situacâo por que passa o Estado de Minas. Mais do
que isso, Sr. Presidente, protocolel no dia de hoje - justamente esperando a
aprovaçâo desse projeto - uma rnocão de repüdio ao Presidente do Senado
Federal, que se esquivou de suas rnaiores obrigaçöes. 0 Senado Federal,
como todos sabem, constitucionalmente, representa os Estados Federados e,
portanto, tinha a obrigaçao de ouvir Minas, neste mornento. Mas não o fez,
declinando de sua maior competência. Nesse sentido, esta Casa nâo pode
admitir urn desrespeito constitucional, urn desrespeito as instituicães que
temos a obrigação de salvaguardar.

Portanto, quero dizer aos Deputados que esta Casa está de parabéns.
Devernos uma satisfaçâo ao povo de Minas, temos de explicar a situacáo por
que Minas, hoje, passa. Ontem, durante a sabatina do ex-Secretário Joäo
Heraldo, fiz urna pergunta a respeito daquilo que ele imaginava fazer, caso
seu partido ganhasse a eleiçào, para pagar cerca de R$109.000.000,00 por
mês, divida que, efetivamente, näo compreendo. Cheguei ate a brincar,
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dizendo que aquilo parecia mágica, que nern o Mister M seria capaz de
desvendar. Se nOs, Deputados, tenios essa dificuldade de cornpreensão,
irnaginem o nosso povo. Por isso, temos a obrigacão de discutir a situacao de
Minas Gerais corn a sociedade. Muito obrigado.

o Deputado Edson Rezende - Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero fazer
declaração de voto ao requerirnento anterior. Quero dizer da irnportãncia que
a Assembléia Legislativa dá a esse terna. Na verdade, não vivemos urna
crise, estarnos vivendo o eclodir de urn projeto econOrnico, politico, social e
neoliberal da receita de organisrnos internacionais, que culmina na explosäo
de urn problerna seriIssirno que todos estamos vivendo. Itamar Franco abriu a
cortina para que vIssernos o que estava acontecendo atrás dela. Ele so fez
isso, foi o ator para abrir e desvendar aquilo que estava escondido ate 3 de
outubro. Nesse sentido, a Assembléia de Minas Gerais, pela sua Presidencia
e corn o apoio de seus parlamentares, dá urn grande passo. Vivemos urn
problema, e hoje o irnportante é discuti-lo, nào nos preocuparmos se é o
Governador do Estado, se é Fernando Henrique Cardoso, quais sao os
atores, o importante é a crise brasileira, que näo é sO rnineira. Essa crise
deve ser discutida nâo sornente corn os parlarnentares, rnas corn todo o povo,
que pensa e sofre corn o resultado das polIticas econômicas adotadas pelo
Presidente Fernando Henrique Cardoso. E nesse sentido que nosso voto é
favorável nessa primeira discussão.

Corn relacao a interiorizacão dessa discussão, Os partidos desta Casa,
preocupados corn essa questâo, devem levá-la a suas regiOes, suas cidades.
E digo: o PSB já comeca a fazer isso no dia 27 de marco, quando estarernos
em Barbacena fazendo a primeira discussão dessa problernática, que é a
rnoratOria decretada pelo Governador Itamar Franco, mas especialmente para
a discussão dos problernas de Minas e do Brasil corn relacäo as polIticas
adotadas anteriormente.

2a Fase
o Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Esgotada a hora destinada

a 1a Fase, a Presidência passa 2a Fase da Ordern do Dia, corn a discussão
e a votacão da rnatéria constante na pauta.

Discussão e Votação de ProposiçOes
o Sr. Presidente - Discussâo, em 10 turno, do Projeto de Lei n° 23/99, do

Deputado Paulo Piau, que altera dispositivo da Lei n° 13.194, de 29/1/99. A
Comissäo de Justica conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão
de Melo Ambiente opina por sua aprovacão. Em discussäo, o projeto. Não ha
oradores inscritos. Encerra-se a discussäo. Em votacâo, o projeto. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
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Aprovado. A Comissão de Meio Ambiente.
Declaraçao de Voto

o Deputado Márcio Cunha - Tenho certeza de que tanto eu quanto 0
Deputado Rogerio Correia e os Deputados que tern base politica em Belo
Horizonte tern todo interesse na aprovaçao desse projeto.

E importante lembrar a luta antiga, e lembro-me do Deputado Irani Barbosa,
que foi Vereador junto comigo em 1982, e o que fizemos pela canalização do
ribeirão Arrudas. E depois que viabilizamos a canalização do Arrudas,
passamos para o grande sonho, que é a sua despoluição. Mas,
evidentemente, o Arrudas é urn afluente, o importante são as bacias
hidrográficas.

Sr. Presidente, sem düvida alguma os Deputados de Minas Gerais, e al falo
por toda a Casa, tern o maior interesse na continuação desse projeto e na
garantia desses recursos. E nesse sentido que aprovamos esse projeto, corn
a certeza de que a questao do PROSAM tern que, efetivarnente, ter
continuidade.

o Sr. Presidente - Vern a Mesa requerimento do Deputado Hely Tarquinio,
em que sol;cita, na forma regimental, a palavra pelo art. 70 do Regimento
Interno, para, nos termos de seu § 1, transferi-la ao Deputado Ermano
Batista. A Presidéncia defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 30
minutos.

o Deputado Errnano Batista* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhores
das galerias, funcionários da Casa, profissionais da imprensa, ocupo esta
tribuna para a prática de urn ato que considero de justiça. Quero fazer a
apologia da Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG -, urn fantasma
que deu certo.

Quando o Prof. Aluisio Pimenta, em marco de 1991, assurniu a reitoria da
UEMG, a convite especial do Governador Hélio Garcia - seu ex-aluno de
Quimica no Colegio Santo Agostinho -, soube que sua funçao seria de "reitor-
organizador". Corn o nivel de Secretário de Estado, assurniria a UEMG, uma
Universidade "multicampi", criada por dispositivo constitucional, localizada em
Belo Horizonte e mais nove cidades do interior onde havia fundacöes de
ensino superior criadas a época do Governo Magalhaes Pinto.

Seguindo o preceito constitucional, haviam optado por participar da
estrutura da universidade em Belo Horizonte a FUMA, atual Escola de
Design; o Curso de Müsica, hoje Escola de Müsica; a Escola Guignard; e 0
Curso de Pedagogia, hoje Faculdade de Educação da UEMG. No interior, as
fundaçoes que optaram por fazer parte da UEMG situavam-se em Campanha,
Carangola, Diamantina, Divinópolis, ltuiutaba, Lavras, Passos, Patos de
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Minas, Teófilo Otôni, Uberaba e Varginha. Ao todo, 12 unidades, isto é, 12
"campi" constituirarn a UEMG, sendo que Teôfilo OtOni se desligou mais tarde
e Uberaba não foi incluida por não dispor, na epoca, de uma fundacão.

0 Prof. Alulsio Pimenta, durante 17 anos, colaborou na criação e na
reforma institucional de cerca de 30 universidades na America Latina.
Estudou corn detalhes o processo de criacão das universidades estaduais
dos Estados Unidos, dentro de urn processo de interiorização do ensino
superior e do estabelecimento de uma ativa parceria corn a setor rural. Foram
criados naquele pals os charnados Land Grant Colleges. São instituicöes de
ensino superior apoiadas por doacao de terrenos ("land grant") por parte do
Governo Federal aos governos estaduais, para a criação delas.

Esses Land Grant Colleges deram origem aos sistemas estaduais de
universidades "multicampi", amplamente voltadas para estudo e apoio a
programas regionais, sem se descuidarern do pensamento e da ação
universal. A maioria dos Estados norte-americanos é dotada, atualmente,
desse sistema "multicampi", ao lado de universidades particulares. Nos
Estados Unidos não existem universidades federais.

No Brasil, a primeira universidade "multicampi" de que tenho conhecimento
foi a UNESP, em São Paulo, corn 16 "campi". Em urn espaco de 15 anos, ela
foi constitulda pela agregacão de instituiçôes preexistentes, coma no caso de
Minas, e e, hoje, das mais importantes universidades do Pals, corn urn
orçarnento superior a R$400.000.000,00 por ano.

Dentro do mesmo procedimento, foram criadas universidades estaduais
"rnulticampi" em outros Estados como Santa Catarina, Paraná, Bahia, Cearã,
Rio Grande do Node, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Pará.

Minas Gerais vinha corn atraso, mas trazia uma grande vantagern: a UEMG
era criada por representação direta do povo mineiro, sua Assernbléia
constituinte, ou seja, por exigência da Constituicão mineira.

Muitos pensaram que assumir essa tarefa seria quase urna loucura ou
vestir a roupa de Dorn Quixote. Cerca de 20 dias depois de sua nomeação, a
revista "Veja" publicou urna reportagem em que dizia: "0 ex-Ministro da
Cultura, Alulsio Pimenta, 67 anos, ganhou urn presente. Foi nomeado Reitor
da Universidade Estadual de Minas Gerais". E, jocosamente, dizia: "0 curioso
é que a universidade é uma ficção acadêrnica. So existe no papel, e seu
(inico funcionário e o Reitor".

Essa reportagem, ainda que maldosa, deu ao ilustre professor coragem e
ânimo para a luta. Em verdade, ele era o ünico funcionário. Não tinha sede
nem orçarnento, rnas tinha urn grande potencial, do qual rnuitos não se dão
conta: os alunos, os professores, os funcionários das fundaçães, a
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comunidade do interior, tao abandonada, apesar de tao valorosa. Ele trazia na
came o exemplo de urn estudante pobre que teve que trabalhar duramente
para fazer seu curso universitário e que, juntamente corn os dez irmãos, veio
estudar em Belo Horizonte, e nenhum voltou a sua localidade de origem.

Coriseguiu uma reitoria provisória, convocou os dirigentes das fundaçaes,
os alunos e a comunidade. Visitou amplamente as cidades-sedes, discutlu e
pediu apolo aos Prefeitos, as Câmaras Municipais, aos Deputados de todas
as regiães. Todos colaboraram, indiferentemente de fihiacão partidária ou
ideologia. A UEMG era, e deve ser, urn projeto suprapartidário, a menos que
resulte em fracasso.

Estabeleceu, então, uma estratégia: fazer a universidade a qual batizou de
UEMG sair do papel, passando por dma de todas as dificuldades. Faze-la
presente para que pudesse se apresentar e nâo ser uma ficcão.

A expectativa era grande. Esperava-se que as fundacöes fossem logo
absorvidas e a Universidade se tornasse gratuita de imediato. Foram
realizados levantamentos e verificou-se que, apesar da qualidade hurnana de
dirigentes, funcionários e alunos, as faculdades eram desprovidas de boas
bibliotecas e laboratOrios de nivel universitário - fato que, diga-se de
passagem, ainda acontece corn a maioria das faculdades e escolas do interior
de nosso Estado e do Pals. 0 nUrnero de professores corn mestrado e
doutorado era mInimo. Muitos dos cursos eram ministrados nos fins de
semana.

Havia, entretanto, ern cada fundacão uma expenência adquirida corn luta,
sem o apoio oficial. Apesar de a Governador Hélio Garcia assumir a
compromisso de apoiar a UEMG, seus colaboradores nas areas de decisào,
temos que reconhecer, nào cumprirarn as promessas, criticavam, corno fez a
revista "Veja", a "fantasia" de Aluisio Pimenta.

Foram reunidas as comunidades locais, especialmente o corpo discente, e
foi proposto aos alunos que continuassem a contribuir com as mensalidades.
Tinha-se por base legal um parecer da Consultoria-Geral do Estado, uma vez
que as unidades ja recolhiam mensalidades dos alunos, antes de fazer parte
da UEMG.

A estratégia era organizar a Universidade do ponto de vista acadêmico,
mesmo sem a absorcão definitiva das unidades. Pretendia-se: 1 - estabelecer
um programa de capacitaçao dos professores utilizando bolsas da CAPES, do
CNPq e, posteriormente, da FAPEMIG; 2 - racionalizar a administracao,
dando-Ihe cunho institucional; 3 - equipar as bibliotecas e modernizá-las; 4 -
informatizar as unidades de Belo Horizonte e do interior; 5 - melhorar as
condicoes de ensino e te,-rninar corn os cursos de firn de sernana; 6 - criar
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laboratOrios e melhorar as existentes; 7 - criar novos cursos atendendo ao
interesse das regiöes; 8 - desenvolver prograrnas de pesquisa voltados ao
desenvolvimento regional; 9 - criar programas de extensão universitária e de
serviços a comunidade; 10 - criar alternativas de financiamento ate que Os
cofres do Estado de Minas e a burocracia dos setores das Secretaria do
Planejamento e da Fazenda entendam a importância da Universidade; 11 -
desenvolvem acöes complementares, como emendas ao orçamento federal,
verbas do MEC, destinadas a melhoria de bibliotecas e equipamentos, e,
especialmente, a prestação de serviços as secretarias de Estado, as
Prefeituras e parcerias corn a setor privado.

Para isso foi criada a Fundaçao Renato Azeredo, entidade de direito privado
que vem desenvolvendo impartante papel de apoio a programas da UEMG.
Foi estabelecido urn cronograma de absorçâo das unidades pela Lei n°
11.539, de 1994 - resultado de arnplo debate corn as Secretarias de
Administraçao, da Educaçao, da Fazenda e do Planejarnento e a
Procuradoria-Geral do Estado.

Nesse estágio, assumiu a govemno a Dr. Eduardo Azeredo, corn a
comprornisso de apolar a consolidaçao da UEMG. A Lei n° 11.539, de 1994,
determinava que as unidades fossem absorvidas, a que significava absorvem
Os professores e funcionários e destinar verbas pama a funcionamento e
equipamento da Universidade.

Em 1995, a Decreto n° 36.897 determinou a absorçao das unidades de
Passos e ltuiutaba, a que, no entanto, ate o momenta nâo se concretizou. A
absorçäo das dernais unidades está aguardando, ate hoje, condiçöes
propicias. Mas nâo se pode aguardar somente a ação do Estado e cruzar as
bmaços. E preciso tomar a inidiativa, ir a luta em prol da interiorizaçao do
ensino superior e da concretizaçâo da UEMG. Esse era a anseio da nossa
juventude.

Estabeleceu-se uma estratégia. Criararn a UEMG, mesma corn a pauco
apoia financeiro dos cofres do Estada, rnas corn a apolo da comunidade. E
deu certo. Primeirarnente, criou-se urn grupa de dirigentes, professores e
alunas que assumiram a UEMG, corn urn projeto do alto interesse de Minas.
Hoje ela é reconhecida nacional e internacionalmente e tern vida pmOpria, nào
é urn fantasma. Estabeleceu-se o "campus" universitaria em Bela Horizonte,
cam urn Diretor-Geral eleito em lista triplice e nomeado pelo Reitor, a mesmo
acontecendo cam as Diretores das faculdades. Os professores e funcionários
do "campus" de Bela Horizonte sao nameados pelo Reitar. Os Conseihos de
Legislaçao Superior, a Conselho Universitario e a Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensao estäo em pleno funcionamento. Os diplomas dos
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formandos, em todas as unidades, são assinados pelo Reitor e pelos
Diretores, corn reconhecimento do MEC.

A Universidade criou novos cursos em todas as unidades e tern 16 mu
estudantes de graduação e mais 5 mil de pôs-graduação "lato sensu". Já
irnaginararn, Srs. Deputados, que hoje a UEMG tern 21 mil alunos? Mantém
urn rnestrado interinstitucional corn a Universidade Federal de Ouro Preto e o
CETEC-MG, em Engenharia dos Materiais. Acaba de firmar urn convênio corn
a Universidade Federal UNI-RIO para promover cursos de pós-graduaçao na
area de rnüsica. Mantérn urn mestrado de "design" automotivo em parceria
corn a FIAT e a FIEMG. Em parceria corn a Universidade Federal de Santa
Catarina, a FAPESMIG-UEMG, "campus" de Varginha, está desenvolvendo
urn mestrado a distância, de ampla repercussão nacional.

A UEMG melhorou enormernente. As instalaçOes fIsicas dos dirigentes dos
diferentes "campi" possuem urna das rnaiores redes de Internet ern Minas
Gerais, ern pleno funcionarnento, o que Ihe perrnitirã estabelecer arnpla
liderança no ensino a distãncia. Desenvolve razoável programa de pesquisa e
amplo e vitorioso programa de extensão universitária a servico da sociedade.

Seria longo detalhar aqul Os prograrnas hoje desenvolvidos pela UEMG,
mas são, sern düvida, importantes na interiorização do ensino superior
püblico estadual dirigido ao desenvolvirnento regional de Minas.

Existe muito o que fazer ainda. Mas a UEMG traz em si a têrnpera do
caboclo, o que faz dela urn dos grandes instrurneritos de Minas.

Larnentaveirnente, tudo conspira e trabaiha contra os homens e muiheres
do interior, rnas, quando as pessoas se assustarn, estão presentes e
prestando grandes beneficios, chegando mesmo a Presidência da Repüblica,
como foi o caso de JK - rnenino pobre de Diarnantina, que venceu todas as
dificuldades e sacudiu este Brasil como Governador de Minas e Presidente da
RepCiblica -, dando passos avançados para que sejarnos urna grande Nação.

E agora, Sr. Presidente e Srs. Deputados, o ex-Ministro, ex-exilado,
professor, mas, acirna de tudo, urn fanático da educaçao, AluIsio Pirnenta,
surgido das escarpas agrestes da histórica Pecanha, moldado na forja
hurnilde, mas precisa, do povoado de Nelson de Sena, em São João
Evangelista, aiquimista hodierno, encontrou a pedra filosofal, pereguinando 0
rnundo no tempo da ditadura, para transformar a então fantasia de alguns na
realidade concreta de todos os mineiros: a Universidade do Estado de Minas
Gerais - UEMG -, urn fantasma que deu certo.

0 Deputado Márcio Cunha (em aparte) - Nobre Deputado, em rneu nome e
ern nome da nossa bancada, gostaria de curnprirnentar V. Exa. pelo seu
discurso. Ouvi-o atentarnente e fiquei satisfeito por vários rnotivos, entre eles
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por ser, realmente, urn discurso de conteüdo e belIssirno. V. Exa. resgatou,
sem düvida alguma, a luta de rnuitos pela irnplantaçao dessa universidade
que, hoje, é honra e gloria para nOs, mineiros.

A UEMG vern corn dificuldades por não ser urna universidade virtual, rnas
real. Nesse sentido, quero reconhecer o trabaiho do Prof. AluIsio Pimenta,
que, como V. Exa. muito bern lernbrou, nasceu no Distrito Nelson de Senna,
em São João Evangelista. Alias, antigamente - não sei se V. Exa. sabe - era
chamado de Pintos. La tambérn nasceu rneu sogro. 0 Prof. AluIsio Pimenta e
parente da minha esposa, e, por isso, temos acompanhado, de certa forma, o
desenvolvirnerito da UEMG.

Fico muito feliz ern saber do interesse de V. Exa., porque ja havia
conversado corn o Lider do Governo para desarquivarrnos o Projeto n°
1.901/98, do Governo passado, que autoriza a doacao de alguns irnóveis em
oito municIpios. 0 meu interesse especifico, Sr. Deputado, é, sem dUvida,
Belo Horizonte, por ser urn Deputado, Vereador de então, especialrnente
votado nas regiães Nordeste e Leste da cidade, no Bairro Cidade Nova.

Fomos surpreendidos, certa feita, corn a intencão do Governo do Estado de
implantar, em frente ao CETEC, ao lado da SOBENCA, na Av. José Càndido
da Silveira, uma delegacia, descaracterizando por cornpleto as vocacOes
daquela região. Sr. Deputado, juntamente corn aquela comunidade, corn a
Ação Social da ParOquia Santa Luzia, do Cidade Nova, fomos atras do
Deputado Miguel Martini, do Deputado Osmânio Pereira, que também são
votados naquela comunidade, e conseguimos, além de impedir que para Ia
fosse uma delegacia, urn decreto de doação assinado pelo Governador
Eduardo Azeredo, que estabelecia que 29.000rn2 naquela região fossem
separados para a implantacão de urn "campus" da UEMG.

Mas, mais do que isso, precisamos desse projeto hoje, porque é necessario
legalizar essa doacão e precisamos dar, em garantia, esses imôveis, para
que possamos contrair empréstimos para a implantacao definitiva e real de
diversos "campi", entre eles esse sobre o qual falei, por que tenho tanto
interesse e carinho.

Portanto, nobre Deputado, parabéns pela riqueza do seu pronunciamento e
pelo seu interesse. Tenha certeza V. Exa. de que estarernos juntos, para,
realmente, tornar a UEMG urna escola não virtual e para que o sonho de
muitos possa se tornar efetivamente urna realidade.

Nesse sentido, quero dizer a V. Exa. que ja conversei corn o Prof. Boson,
que é uma pessoa extrernamente preparada e que vai ao encontro de nossas
aspiraçOes, e corn ele irernos trabaihar para tornar, de fato, essa universidade
uma grande realidade para todos nós, mineiros. Agradeco mais urna vez a V.
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Exa.
o Deputado Ermano Batista* - Muito obrigado, Deputado Márcio Cunha. 0

seu discurso, como sempre, judicioso e substancioso, valorizou muito o meu,
e folga-me saber que podemos contar corn V. Exa. nessa empreitada, que é
do povo mineiro.
o Deputado Marco Regis (em aparte) - Caro Deputado Ermano Batista,

gostaria de cumprimentá-lo pelo brilhantisrno corn que V. Exa. abordou o
terna da UEMG.

sto não me surpreende, porque V. Exa. tern urna farta bagagem politica e
urn elevado grau de intelectualidade, mas, acima de tudo, alegra-me e tenho
certeza de que alegrará náo sO esta Casa, nesta altura da reunião, corn um
Plenário ja reduzido, rnas também aqueles que acompanham a transmissâo
desta reunião pela TV Assembléia. Todos vamos nos regozijar pela sua
postura de defensor da UEMG, criada através do art. 81 do Ato das
Disposiçoes Constitucionais TransitOrias da Constituiçao rnineira, promulgada
em 21/9/98.

V. Exa. está de parabéns, porque, ao defender a UEMG, defende aquilo
que ha pouco defend iamos - a universidade pUblica. Essa tendência rnoderna
ou, meihor dizendo, o modisrno de hoje, que prega o Estado rninimo, deveria,
pelo menos, preservar a educaçâo, inclusive a de 30 grau.

Acrescento que cornungo o sentimento de V. Exa. expresso em suas
palavras elogiosas a esta figura histOrica e rnarcante que é a do Prof. Aluisio
Pirnenta. Trata-se de urn obstinado educador e patriota que merece o
reconhecimento de todos nOs, independentemente de partido politico ou de
corrente ideolOgica, porque é urn homem voltado para o ideal da educaçâo.

Parabéns, Deputado Ermano Batista, pelas palavras brilhantes proferidas
nesta Assembléia Legislativa.
o Deputado Ermano Batista* - Agradeço ao Deputado Marco Regis,

primeiro, pelos adjetivos que V. Exa. me dispensou, fruto de sua bondade e
de sua sensibilidade, e, depois, pela determinaçâo que V. Exa. tern sempre
rnostrado na defesa da educaçäo neste Pals e neste Estado. So educando é
que conseguiremos a plena liberdade e a plena autonomia.

o Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Nobre Deputado Errnano
Batista, antes mesmo de ingressar nesta Casa, de que tanto me orguiho,
desde longa data, sempre admirei o grande trabalho corn que V. Exa. vem
defendendo o povo mineiro. Tenho acompanhado a atuaçäo de V. Exa.,
sempre firrne e forte, a qual, sem divida nenhurna, dá a rnim, como Deputado
estreante, muito ânimo e rnuita vontade de servir ao meu povo.

Ouvi atentamente o profundo pronunciamento de V. Exa., que, sem dUvida,
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deverá merecer do povo mineiro e - por que não dizer? - desta Casa o major
respeito. Parabenizo V. Exa. por trazer para este Plenário sua brilhante
argumentacäo sobre o papel que nossa Universidade, sem dUvida, orguiho de
nosso Estado, tao bern representa na educacão do Brasil. Parabéns. Que V.
Exa. continue sernpre, nessas pegadas firmes e fortes, trazendo ao
Legislativo conhecimentos de tao grande importância para a cultura do povo
mineiro. Muito obrigado.
o Deputado Ermano Batista* - Muito obrigado, Deputado Dalrno Ribeiro

Silva. Suas palavras caem como bálsarno a nos refrescar na fadiga diana. E
irnportante que, nesta Casa, se deem as mãos, para que possamos propagar
a educaçäo. Quem sabe, no futuro, sejamos chamados "benditos", como
disse Castro Alves: "0, bendito o que semeia I Iivros, livros a mancheias / e
manda o povo pensar. / 0 livro, caindo n'alma, / é gerrne que faz a palma, / é
chuva que faz o mar". Muito obrigado.

* - Sem revisâo do orador.
o Sr. Presidente (Deputado José Braga) - Vern a Mesa requerirnento do

Deputado Alberto Pinto Coelho, em que, na forma regimental, solicita a
palavra pelo art. 70 do Regimento Interno, para tratar de assuntos relevantes
e urgentes. A Presidëncia defere o requerirnento e fixa ao orador o prazo de
20 minutos.

o Deputado Alberto Pinto Coelho - Sr. Presidente, Srs. Deputados, passado
o momento da emoçäo que tornou conta das discussöes, apOs o pedido de
rnoratOria das dIvidas do Estado, apresentado pelo Governo Itamar Franco, já
podernos, hoje, no inlcio do terceiro mês do novo Governo Estadual, apoiar-
nos na razâo para comprovar a lucidez e o acerto dessa decisäo politico-
administrativa tomada pelo Governador do Estado.

Os fatos subsequentes fizeram e estäo fazendo o Governo da Uniâo descer
alguns degraus do seu pedestal olimpico, na Praca dos Trés Poderes. Para
muitos, a excessiva centralizaçäo do poder nos dá, muitas vezes, a sensaçâo
de viverrnos, no Brasil, sob urn regime imperial de fato. Agora, e a partir dos
fatos conhecidos de todos, o poder central dispöe-se ao diálogo e a
negociacão dos IegItimos interesses e necessidades dos Estados membros,
que formarn e dâo sustentacão, de fato e de direito, a Federaçao brasileira.

Ninguém pode colocar em dUvida, honesta e sensatarnente, que o encontro
que reuniu em Brasilia, no més passado, o Sr. Presidente da Reptblica e os
Governadores de Estado teve causa e origern na corajosa decisäo politico-
administrativa do Governador Itamar Franco. Este já é, hoje, podemos
afirrnar, urn fato histOrico, que será urn marco na reconstrucão do pacto
federativo em nosso Pais.
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As medidas decorrentes das propostas apresentadas naquele encontro irão

beneficiar, indistintamente, todos as Estados brasileiros, incluindo,
naturalmente, Minas Gerais, na cláusula constitucional que obriga a igualdade
de direitos entre todos as entes federados. Mais uma vez, Minas serve ao
Brasil, corn dignidade e espirito de independência.

Vamos recapitular, em breve sIntese, as medidas que, em funcão das
novas relacães que estâo sendo estabelecidas entre a Governo Federal e as
Estados da Federação, em razão da moratóna mineira, estão sendo
consideradas.

Depois do encontro inicial com a Presidente Fernando Henrique, essas
medidas foram avancadas, como sabemos, na primeira reunião da Comissão
de Governadores - constituida para dar continuidade a esses entendimentos
corn as autoridades econômicas federais -, realizada no dia 5 deste més, corn
as seguintes definicöes:

- Revisão do conceito de receita liquida dos Estados, em que receitas como
as do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEF - e as
repasses do SUS, que são transferências federais corn destinacao especIfica,
deixarão de ser consideradas ganhos em caixa. Deixando de ser
contabilizados, a caixa de Minas Gerais registrará ganhos da ordem de
R$420.000.000,00.

- 0 Governo Federal está promovenda uma revisão de critérios para a
cálculo do desempenho das receitas estaduais, ou seja, a base utilizada pela
União para estabelecer quanta cada Estado deve receber como
ressarcirnento pela perda originada corn a isenção do ICMS para produtos
básicos e semi-elaborados destinados a exportacâo, determinada pela Lei
Kandir. Esse instrumento fiscal, como sabem as senhores, já acarretou a
Minas Gerais, pela renncia fiscal cornpulsória, prejuizo superior a
R$1 000.000.000,00. 0 Governo Mineiro propöe que esse valor seja abatido
das parcelas da divida, com deduçâo inicial sobre o total da divida do Estado,
de R$600.000.000,00.

- Criaçâo dos Fundos Estaduais de Previdéncia, buscando atenuar a
situacão dos Estados na critica questâo previdenciária, que em Minas Gerais
alcança urn deficit de R$1.000.500.000,00 e compromete 40,5% da folha corn
as aposentadas. Presentemente, a Governo itamar Franco está examinando
dais estudos feitos pelo Banco do Brasil e pela Caixa Econãmica Federal
nesse sentido;

- Outra proposta do encontra de Brasilia é a envia ao Congresso, pelo
Executivo Federal, de projeto fixando regras para a utilizacão de recursos
decorrentes de depOsitos judiciais. Esta iniciativa permitirá aos Estados
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brasileiros trocar esses recursos de depOsitos judiciais por titulos estaduais,
valor que alcança, em Minas, conforrne iriforrnaçoes do Tribunal de Justica do
Estado, a montante de R$400.000.000,00;

- Na próxima rodada de negaciaçães entre Uniäo e Estados, marcada para
o dia 26 deste més, deverão estar consolidadas essas e autras propostas,
incluida a que envolve precatOrios relativos a dividas trabaihistas, entre outras
pravidéncias em curso.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, para ressattar a importãncia dessa nova
composição de forças entre Estados e Uniâo, queremos registrar, aqui, as
palavras de uma das principais autoridades econômicas do próprio Governo
Federal, a ilustre mineiro e Ministro de Orçamento e Gestão, conterrâneo do
ilustre companheiro Deputado Daimo, Professor Paulo Paiva. Ele considera
essas propostas, corn seus desdobramentos e resultados, uma excelente
oportunidade de criação de urn espaco para uma adrninistração solidária do
Pais.

Notem bern a expressão empregada pelo Sr. Ministro: avanço para uma
administração solidária do Pals. Mas haveria - perguntamos - espaco para a
criação de uma administraçâo solidária do Pals se a Governador Itamar
Franca náo tivesse exposta a caótica estado das finanças püblicas dos
Estados e municipios brasileiros, dando inicio a toda esse processo de
diátago e negociação entre as Estados e a União?

De igual forma, a situaçao das dividas dos municipias para corn a União
passa também a receber autra tratamento. Além da medida provisOria
recenternente anunciada, que, nurn primeiro momenta, coma questianau a
ilustre Prefeito de Bela Horizonte, Dr. Celia de Castro, so veia atender aos
interesses de instituiçOes financeiras e de meia dezena de municipios, a
Governo Federal se dispãe a adotar nova modelo para as cantratas de
refinanciamento das dividas dos municipios. Isso será feito rnediante a
extensão do seu prazo para 30 anas, através de contratos a serem firmados
cam a Banco do Brasil, conforme acaba de anunciar a Secretário do Tesouro
Nacianal, Dr. Eduardo Guimarães.

Essa abertura para urn nova acordo das dividas mobiliárias dos municipias
- que sornam urn total de R$24.000.000.000,00, dos quals
R$17.500.000.000,00 agora paderão ser refinanciados - tambérn obedece as
mesmas razOes, au seja: coube ao Governo Itamar Franca romper essa
ciranda que vinha acarrendo nas cantas ptibticas do Pals, nelas prevalecenda
uma espécie de joga de faz-de-conta, isto e, faca de canta que the devo, e
faco de canta que Ihe paga...

Foi essa situaçãa de inadimplência arnpta, geral e irrestrita, partanto, que foi
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tornada pUblica graças a seriedade e a honestidade corn que o Governador
Itarnar Franco exerce o poder, corno urna exigéncia ética e moral que a si
mesmo se impOe.

No fundo de todos esses acontecirnentos, podemos antever o carninho
aberto para a construçao de urna autêntica unidade federativa no Brash, terna
que esta Assembléia Legislativa estará colocando na agenda do debate
nacional no próxirno dia 15, corn o lançarnento da Frente Parlamentar em
Defesa da Autonomia dos Estados. Minas, unida em si mesrna e também
unida ao Brasil, vencerá esta crise junto corn toda a Naçao.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, se Minas está prestando urn grande serviço
ao Brasil, o Governo Itarnar Franco corneça a implantar em nosso Estado urn
novo modelo de administraçao pUblica.

Do amplo e esciarecedor documento recentemente divulgado pelo Governo
do Estado, sob a titulo "A Verdade sobre as Dividas Herdadas, as Tentativas
de Diálogo corn a Governo Federal e as Medidas de Ajuste Emergencial
Adotadas pelo Governo de Minas Gerais", podernos extrair elementos
conclusivos sobre a nova rnomento politico-administrativo que estarnos
vivendo em nosso Estado.

Sim, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Minas experimenta urn novo padrão
de qualidade administrativa. Estão em plena execução os ajustes necessários
a uma nova etapa do desenvolvirnento politico, econôrnico e social do Estado.

Em curio e rnédio prazos, as mineiros sentirão as positivos efeitos das
providências e das rnedidas já adotadas pelo Governador Itarnar Franco.
Como se afirma naquele docurnento, no prirneiro dia de governo, foi
determinada urna contenção de gastos da ordem de 30% - e foi cumprida.
Foram determinados cortes de 25% nos serviços terceirizados - e foram
curnpridos. Fez-se cair a custeio critico a menos da rnetade, corn sacrifIcios
imensos, mas necessários nessa delicada transição.

E tudo isso vern sendo feito sem nenhuma iniciativa de se demitirern,
indiscrirninadamente funcionários, sern se sacrificarern aposentados, mas
cortando gastos onde podern, devem e precisam ser cortados, corno vem
fazendo, em articulação corn outras Secretarias, fundaçoes e autarquias do
Estado, a Secretaria de Adrninistraçào, sob a orientação do Secretário Sãvio
Souza Cruz.

Do lado da arrecadação, por sua vez, estão em curso medidas de aplicação
imediata, visando ao aumento da receita do Estado.

As diretrizes e determinaçoes politico-adrninistrativas do Governo Itamar
Franco, de ajuste emergencial, são incisivas, claras e transparentes, na
seguinte ardern: 1- saneamento financeiro; 2- contenção de gastos; 3-

459
austeridade fiscal; e 4- aumento da receita.

As rnedidas ja adotadas pelo Governo de Minas, Sr. Presidente, Srs.
Deputados, vém proporcionando uma econornia mensal de R$23.000.000,00
nas despesas do Estado. Considerando a soma desses valores no exercicio
anual, da ordern de R$302.000.000,00, ternos praticamente dois terços do
total da arrecadacão mensal do Estado.

Ternos, igualrnente, integrando esse elenco de medidas destinadas a
recuperar a racionalidade administrativa e a própria governabilidade do
Estado, já em fase final de estudos, como dissernos, urn amplo processo de
revisão das renüncias fiscais - ou dos chamados incentivos fiscais concedidos
pelo Estado; essa revisäo deverá ser feita mediante entendimentos corn esta
Casa nas mudanças que necessitarern de autorização legislativa, a fim de se
adequar a conjunto desses incentivos a nova realidade sôcioeconômica do
Estado.

No campo da educacão, Sr. Presidente, Srs. Deputados, estão sendo
implementadas acöes em plena sintonia corn a Carla dos Educadores
Mineiros, corn 15 acöes ja desencadeadas pelo Secretário MurIlio Hingel.
Queremos destacar a grande iniciativa que representa a implantacao do
Sistema Mineiro de Educação, em articulacâo corn o Conselho Estadual de
Educacão, a UNDIME e as Universidades do Estado de Minas Gerais e de
Montes Claros, a serem vinculadas a Secretaria da Educação.

Foram renovados entendimentos corn o Banco Mundial para introduzir
alteracães no projeto educacional mineiro, financiado corn recursos daquela
instituicão, no programa PrO-Qualidade. Mediante a utilização da TV
Interativa, corn participacäo da Rede Minas, foi institucionalizado, em cantata
aberto corn todas as escolas de Minas, a FOrum Mineiro Permanente de
Educacaa, visando a construção da Escola Cidadã, corn a envolvimento da
comunidade em projetos de rnelhoria da educacäo escolar. F já teve inIcio,
corn a participação de todos as segmentos interessados, urn amplo estudo
sabre a pIano de cargos e salários na area da educacaa. E urn nova censo
escolar do Estada - instrumenta importantissimo para a planejamento do
Programa Educacional Mineiro - já está sendo concluIdo na ültima semana
deste mês.

No cam pa dos transportes, tivemos nesta Casa, corn a presenca do Diretor-
Geral do DER-MG, Dr. AntOnio Bortoletti, uma arnpla e clara visão do
Programa Rodoviário Mineiro, a ser implementado pelo Governo Itamar
Franco, corn a previsão de investimento da ordem de US$550.000.000,00.
Esse prograrna prevê pavimentaçào e restauracão de 2.200km de estradas, a
conclusão da duplicação da Fernão Dias, cabendo destacar a prioridade
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conferida a duplicação da BR-381, entre Belo Horizonte e Joào Monlevade, e
sua extensão ate Governador Valadares. Esse programa nào poderá, de
forma alguma, ser prejudicado em funcäo do processo de renegociação da
divida estadual junto a Uniäo, mesmo porque, como dissemos de inicio, essa
reriegociaçäo alcanca hoje todos os Estados brasileiros e se aplica
constitucionalmente a Minas Gerais.

Também no setor de obras pUblicas, como nos informou o Diretor-Geral
indicado para o DEOP, Dr. Marcos Terra, obras essenciais estâo tendo sua
continuação assegurada, incluindo o Pronto Socorro de Venda Nova, o tote 1
das obras do Arrudas, corn recursos do PROSAM, bern corno as reformas em
curso de unidades do sistema penitenciário e as 64 obras em prédios
escolares do Estado.

Corn a lUcida, serena e objetiva exposição feita nesta Casa pelo Sr.
Secretário da Fazenda, Dr. Alexandre Dupeyrat, comprovamos o
extraordinário esforço que vem sendo realizado na promoção do saneamento
financeiro do Estado, além das acöes articuladas entre as Secretarias da
Fazenda, do Pianejamento e de Coordenaçao Geral da Administração e
Recursos Humanos para promover a racionalizaçäo da despesa pUblica em
Minas Gerais.

Tudo isso demonstra, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que comeca em
Minas urn novo padrâo de qualidade administrativa.

Sr. Presidente, nobres colegas Deputados, manifestamos nossa mais
profunda convicção de que o Governo Itamar Franco, no piano politico
nacional e na administração do Estado de Minas Gerais, pelos atos e fatos
aqul mencionados, está prestando uma histórica contribuição a causa
democrática ern nosso Pals, reabrindo o debate sobre as grandes questães
nacionais e dando, a partir de Minas, urn auténtico exemplo de honradez e de
seriedade no exercicio do poder.

A primeira e principal destinatária dessa contribuição e desse exemplo é,
direta e indiretamente, a sofrida população brasileira, que espera - e por
quanto tempo mais haverá de esperar? - por urn governo rnais humano e
rnais comprometido corn o resgate de nossa imensa divida social.

Essa, sim, é a mais grave de todas as dividas; a que exige solucoes de
urgência, presente que está na distribuiçâo da renda, na questao da terra, no
atendirnento a saUde, no acesso a educação, na alirnentação e na habitação,
nas oportunidades de trabalho e no valor do salário, enfim, em todos os
indicadores sociais do Brasil.

Lutar por urn novo projeto nacional e bern governar Minas Gerais, eis o
comprornisso inarredável que o Governador Itarnar Franco assumiu corn a
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vatorosa gente de Minas Gerais, compromisso que rege seu pensamento e
sua ação Politico-adrninistrativa em nosso Estado, no alto cumprimento de
seu mandato como Governador dos rnineiros. Muito obrigado.

o Deputado Márcio Cunha (em aparte) - Nobre Deputado Alberto Pinto
Coelho, em meu norne e no da Bancada do PMDB desta Casa, gostaria de
cumprirnentar V. Exa. pelo seu discurso, especialnienfe pelo relato sucinto,
porérn cronolOgico e correto, sobre esse inIcio de Governo. NOs, do PMDB,
que, nesta Casa, estamos compondo a chamada base do Governo, ternos a
compreensâo exata do momento difIcil que Minas está vivendo.

Portanto, em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar V. Exa. pelo trabaiho
que vern desenvolvendo, pela dificil, árdua, mas honrosa tarefa de ser Lider
do Governo nesta Casa. Sabernos que isso não e fácil, pois somos 77 lIderes,
e cada urn de nós representa milhares de rnineiros, que esperam, no
exercicio de nosso mandato, encontrar soiuçOes e, na pior das hipôteses, a
perspectiva de uma vida melhor. Então, a nossa responsabijidade é muito
grande, nias a de V. Exa. e, sem düvida, maior ainda. Receba, pois, em rneu
norne e no da Bancada do PMDB, nossos votos de congratulaçOes, nosso
respeito pelo seu trabalho e nossa solidariedade.

o discurso de V. Exa., do qual solicito urna cópia, faz urn relato fiel da
situaçao que estamos vivendo, além de conter urn torn importante, isto é, a
conciliação. Ontern, durante o debate corn o ex-Secretário João Heraldo, dizia
que, no meu entendimento, o Governo anterior cometeu dois grandes
pecados. Urn deles, charnel de venial, porque, concurs ivamente, o Governo
Federal e o grande culpado no que se refere a questão administrativa. Foi
também cornetido urn pecado mortal, ou seja, o pecado politico, pois o
Governador Azeredo nào impôs ao Brasil a importância das terras de Minas
Gerais. Embora isso não seja, da nossa parte, urn discurso de retaliação,
temos de olhar para a frente, porque as pessoas esperam soluçöes.

Considero muito importante explicar o que estamos vivendo, porque as
dificuldades pelas quais estamos passando são muitas. Hoje, e a cada dia
rnais, tenho orguiho do nosso Governador, que teve a coragem, a
sensibilidade e a sensatez de declarar a moratOria, não decretar a moratória,
o que já vinha sendo feito pelo Governo anterior. Conforme V. Exa. citou, o
DER-MG e urn exemplo disso. Por meio de uma noticia publicada num jornal,
tomarnos conhecimento de que urn Juiz estava interditando uma estrada por
faita das mnirnas condiçoes de uso. 0 DER-MG precisa ter recursos para
fazer o mInimo necessário, ou seja, a manutenção das estradas. No entanto,
desde outubro do ano passado, nern isso estava sendo feito. Realmente, a
situação está terrIvel.
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o Governador, então, declarou a moratOria, e nào como publicararn alguns

velculos de comunicação - nos quais Minas foi realmente humdhada - que
iriamos dar o calote. Definitivamente. 0 Governador nunca falou em calote,
nem sequer em rnoratOria, mas falou sobre as dificuidades, dizendo que
pagaria, sim, mas aquilo que fosse possivel, porque o prOprio ex-Governador,
por rneio de uma mensagem enviada em 1997 a esta Casa, declarou a
dificuidade para pagar aquela dIvida. Portanto, devemos reconhecer, na
figura do nosso lider maior, o Governador do Estado, alguem que realmente
pensa em Minas Gerais. Aiém disso, anteviu, corn urna clareza que temos de
elogiar, o que iria acontecer.

o nosso Governador é urn homern de 68 anos de idade, já foi Presidente da
Repübiica, Senador por 16 anos, Prefeito de sua cidade e não tern
determinadas vaidades. Eie sabia que ir âquela reunião de Governadores
corn o Presidente seria para sair em fotos de jornais e para criar urn fato
politico. Portanto, enganam-se aqueles que dizem que o Governador não
quer diálogo. Ele quer o diáiogo, sirn, mas quer conversar sobre aquilo que
interessa a Minas. Ele é Governador de Minas, não vai Ia para ser garoto-
propaganda, para desfilar ao lado do Presidente da RepUblica, porque,
definitivamente, não precisa disso e nào tern mais esse tipo de vaidade.

E foi dito e feito. Ontem ouvimos o reiato do Dupeyrat, e depois do João
Heraido, de que o Rio Grande do Sul, conforme tinha visto em alguns jornais,
não está conseguindo absolutamente nada do que tinha previsto, ate porque,
se o Rio Grande do Sul conseguir aiguma coisa, Minas Gerais tranquilamente
vai conseguir.

o Governador está no caminho certo, está iücido. A cada vez que expomos
para a população a situação real do Estado de Minas Gerais, o povo
compreende ainda mais que o nosso Governador tern a iucidez e a sensatez
de estar preservando os vaiores da nossa terra e da nossa gente. Parabéns,
nobre Deputado Alberto Pinto Coelho.

o Deputado Alberto Pinto Coelho - Quero fazer urn agradecimento as
palavras elogiosas de estimulo do Deputado Márcio Cunha, que chega a esta
Casa trazendo uma bagagem rnuito grande e que, corn seu brilho, ja começa,
corn toda certeza, a despontar, pelo seu denodo a causa pUblica. Muito
obrigado.

o Deputado Ermano Batista (em aparte)* - Nobre Deputado, quero, antes
de tudo, parabenizar V. Exa. pelo seu pronunciamento, pela sua postura, pelo
seu comportamento. Realrnente, é de admirar. E isso nos alegra muito e
enobrece sobremanerra esta Casa. 0 discurso de V. Exa. é rico de conteUdo,
tern muitos pontos positivos, rnas me perrnito ressaltar urn ponto que reputo
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corno o rnais irnportante: foi o rnomento em que V. Exa. convoca Minas, na
expressão de V. Exa., a unir em si e a unir-se corn o Brasil. Minas tambérn é
Brasil, Minas é mernbro desse corpo que gostarnos, que arnarnos e que
defendernos. A hora, Exceiência, é de uniäo, a hora é de somar, não é de
dividir. A divisão e o isolarnento são práprios de trogloditas e nâo de
estadistas. V. Exa. é urn estadista. Meus parabéns. Vamos nos unir e
defender os interesses de Minas acirna das questoes partidarias. Muito
obrigado.

o Deputado Alberto Pinto Coelho - Aproveitando a sobra de tempo, quero
agradecer as paiavras que, vindas do Deputado Ermano Batista, têm urn
significado muito grande para todos nós, pelo seu exemplo nesta Casa, pela
sua demonstracâo de competência e de hornem pübiico que é. Muito
obrigado.

* - Sern revisão do orador.
Encerrarnento

o Sr. Presidente - A Presidência verifica, de piano, a inexistência de
"quorum" para a continuacão dos trabaihos e encerra a reunião, convocando
os Deputados para a reunião de debates de amanhã, dia 12, as 9 horas,
ficando desconvocada a extraordinária de logo mais, as 20 horas. Levanta-se
a reuniào.

ATA DA 1  PARTE DA 8a REUNIAO ORDINARIA, EM 9/3/99
Presidência dos Deputados Anderson Adauto e José Braga

Sumário: Composiçao da Mesa - Destinacão da ia parte da reunião -
Execucao do Hino Nacional - Registro de presença - Paiavras da Deputada
Elaine Matozinhos - Palavras da Deputada Maria José Haueisen - Palavras
da Deputada Maria Tereza Lara - Paiavras da Sra. Noeme Barros Guirnarães
Bernardes - Palavras da Sra. Patricia Boson - Apresentaçao musical - Leitura
de poema - Palavras do Sr. Presidente.

Corn posicão da Mesa
0 Sr. Presidente - A Presidëncia convida a tomar assento a mesa as

Exmas. Sras. Patricia Boson, Secretária Adjunta de Ciência e Tecnologia,
representando o Govenador do Estado; Marta Maria de Lima Alexandre,
Presidente da Federação Mineira de Muiheres; Noerne Barros Guimarães
Bernardes, titular da Delegacia Especializada de Crimes contra a Mulher;
Exrno. Sr. Márcio Barroso, Secretário da Seguranca Püblica; e a Exrna. Sra.
Deputada Elaine Matozinhos, autora do requerirnento que deu origern a
homenagern.

Destinacão da ia Pane da Reunião
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o Sr. Presidente - Destina-se esta parte da reunião a homenagear o Dia

Internacional da Muiher, comemorado ontem, dia 8 de marco.
Execução do Hino Naciorial

o Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir a execuçäo
do Hino Nacional.

- Ouve-se a execução do Hino Nacional.
Registro de Presenca

o Sr. Presidente - A Presidéncia registra a presença da Sra. Maria de
Lourdes Prata Pace, Presidente do Conseiho Estadual da Muiher.

Palavras da Deputada Elaine Matozinhos
o Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputada Elaine Matozinhos, autora do

requerirnento que suscitou esta homenagem.
A Deputada Elaine Matozinhos - Exmos. Srs. Deputado Anderson Adauto,

Presidente desta Casa; Patricia Boson, Secretária Adjunta de Ciência e
Tecnologia, representando o Exrno. Sr. Governador do Estado, Dr. Itamar
Franco; limas. Sras. Marta Maria de Lima Alexandre, Presidente da nossa
Confederaçâo de Mulheres do Brasil, regional Minas Gerais; Noeme Barros
Guirnarâes Bernardes, Chefe da Divisão de Poilcia Especializada da Muiher,
do Idoso, da Crianca e do Adolescente; Exmos. Srs. Márcio Barroso
Dorningos, Secretário Adjunto da Segurança PUblica; Adaucléver Lopes,
Chefe de Gabinete do nosso Secretário de Seguranca PCiblica, Dr. Mauro
Lopes; Rosilene Alves de Souza, titular da Delegacia Especializada de Crimes
contra a Muiher; Rafaela Giglioti; Margarete de Freitas Assis Rocha; Silvana
Fiori Rocha de Resende; Claudia Maria de Pádua Campos Avelar; Nelci
Peixoto; Gisele Damásio Duarte; Enilson Caldeira Pereira, dignissimo titular
da Delegacia do Idoso; Dagualberto Alves Batista; Joyce Carmo da Mota; Ana
Claudia Oliveira Perri, da Delegacia Especializada de Orientação a Menores;
Joana Margareth, Delegada do Dl; nosso professor, Emerson Tardieu Pereira
JUnior, Coordenador do Centro de Atenção as VItimas de Violência, da
FUMEC; policiais lotados na Divisâo de Policia Especializada da Mulher, do
Idoso, da Crianca e do Adolescente; Dr. Oto Teixeira, DD. Chefe do
Departamento de Investigaçoes da Secretaria de Seguranca PCjblica;
queremos também registrar as lideranças presentes e, de forma muito
especial, as de mulheres, que, hoje, lotaram as galerias em comemoraçào ao
nosso dia: a companheira Maria de Lourdes Prata Pace, Presidenta do
Conselho Estadual da Mulher; a Dra. Livia Pio de Abreu, Presidenta da Liga
das Mulheres Eleitoras do Brasil; Neusinha Santos, Presidenta do Conselho
Municipal dos Direitos da Muiher; do Sindicato dos Empregados do Comércio
de Belo Horizonte, Regiáo Metropolitana, as nossas companheiras Marli
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Mercedes Freitas, Diretora de Assuntos Sindicais, e Conegundes Sebe;
Denise Santos do Nascimento, Presidenta da Associacão Comunitária do
Bairro Sapucaias, de Contagern; Andrea Alves PatrIcio, Presidenta da
Associacâo Feminina Comunitária do Barreiro e fllha da D. Rosa, nossa
homenageada; D. Otália Beatriz de Moura, Presidenta da Associação das
Mulheres do Bairro Betânia; LUcia, a nossa companheira do sindicato dos
panificadores, representando o Presidente da CGT Wagner Alves Pereira;
Anésia ildete Fonseca, Presidenta da Associação Comunitária Feminina do
Bairro Copacabana e Adjacências; Maria Gomes, Presidenta da Associacão
Feminina do Bairro Tupi; Maria das Graças, Presidenta da Associacao
Feminina Comunitária do Vale do Jatobá; Iraildes, Presidenta da Associacào
Comunitária da Vila Itamarati; Pro-Associação Feminina do Conjunto Darcy
Ribeiro, de Contagem; Maria JUlia, Presidenta da Associaçâo Feminina da
Vila Bernadete e Adjacéncias; Luci Goncalves da Silva, lideranca feminina do
Bairro Nova Cintra; o nosso companheiro, amigo de lutas, Canela; mulheres
do Bairro Céu Azul, que vieram em companhia da nossa querida amiga Sônia
Diamantina Duarte Reis; a nossa companheira Maria Helena, da Associaçâo
dos Bairros Mariano de Abreu, Boa Vista; Darci Pereira da Silva, liderança
feminina do Bairro Barreiro de Cima; Isabela Cândido Maciel, Vice-Presidente
da União Municipal dos Estudantes Secundários de Belo Horizonte; Cida
Porto, Presidenta da Associação Feminina de Ribeiräo das Neves; Eliane de
Oliveira, do Sindicato das Costureiras; Sras. Deputadas; Srs. Deputados;
senhoras e senhores, desculpem-me se não tivemos a oportunidade de
nomear todas as liderancas, mas é exatamente pela exigUidade de tempo.

Antes de iniciar a minha fala, para fazer uma homenagem as bravas
companheiras de luta, mártires de nosso ideal de igualdade, fraternidade e
plena cidadania, que foram queimadas e por cuja causa comemoramos o Dia
lnternacional da Muiher, gostaria de pedir urn minuto de silêncio.

Foram muitas. Foram tantas as que sofreram humilhacöes, foram
discriminadas e repudiadas na luta pela conquista de nossos direitos. De uma
so vez, 129 gloriosas mulheres tombaram naquele fatidico 8 de marco de
1857, em Nova lorque, numa indUstria têxtil. E näo so por elas, mas também
por elas, estamos aqui, reverenciando a elas e a todas nOs, que continuamos,
juntas, corn a mesma garra, empunhando a bandeira da igualdade e da
cidadania.

Mas este dia é tarnbém de muita alegria e comemoraçäo. E fácil para todas
nos verificarmos, pelos caminhos que temos trilhado, quanto temos
conseguido. Num exercicio de imaginacáo, como se nOs pudéssemos voltar o
tempo urn século, vamos viajar pelo passado, pelo ano de 1899. Nessa
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época, ou urn pouco antes, näo nos era permitido realizar urn ato como este,
pelo menos nesta Casa, porque ainda não tinharnos o direito de votar e ser
votadas.

Tanto resistia a sociedade em reconhecer a nossa cidadania, que somente
no ano de 1879 o governo do Brasil abriu as portas do ensino universitário
para as muiheres que queriam prosseguir seus estudos. Assim mesmo, as
que assim o faziam estavam sujeitas a pressöes e desaprovaçaes
generalizadas. Ate 1880, as primeiras muiheres formadas em direito
encontravam dificuldades em exercer sua profissâo. Para se ter urna idéia,
somente naquele ano de 1899 uma muiher advogada, Dra. Myrthes de
Campos, foi admitida num Tribunal de Justica para defender o seu cliente. Já
faz 100 anos ! As primeiras médicas formadas no Pals sofrern restriçoes
idênticas nos hospitais.

Viajando urn pouco mais no tempo, entremos neste século e varnos
descobrir que em 1910 a Prof. Deolinda Daltro funda no Brasil o Partido
Republicano Feminino. Mas apenas cartorial, porque ainda nern tinhamos o
direito de votar. Sete anos depois, a jovem biOloga Bertha Lutz publicava
numa revista carta denunciando o tratamento dado ao sexo feminino e
propunha a formaçâo de uma associacâo de mulheres, visando canalizar Os
esforços isolados na luta pela conquista de nossos direitos.

Ainda viajando nesse "tünel do tempo", veremos que so a partir de 1920 os
Estados Unidos da America admitem o voto feminino.

Em 1922, a companheira Bertha Lutz consegue o seu intento e funda no
Rio de Janeiro a Federaçäo Brasileira pelo Progresso Feminino.

Dez anos depois, no Governo de GetUlio Vargas, conseguimos
definitivamente conquistar o direito, o sagrado direito, de participar das
eleiçoes. E, na eleicão parlamentar e constituinte do ano seguinte, era eleita a
primeira Deputada: a paulista Carlota Pereira de Queiroz. Depois de nOs, 0
Japão, a Franca e a ltália aprovam o sufrágio feminino, em 1945.

E importante observar que, somente em meados deste século, em 1951, a
Organização Internacional do Trabaiho aprova a isonornia de trabalho entre
homens e muiheres para funçaes iguais.

Mas deixernos aquele que foi urn passado longinquo. De là para Ca, muita
coisa rnudou. De uma forma geral, a sociedade tern conquistado espacos
sigriificativos quanto aos direitos humanos, em diversos setores. Entretanto,
nOs, mulheres, continuarnos sendo tratadas de maneira diferenciada, sendo
vitimas de discriminaçoes nas diversas atividades em que atuamos, sejam
elas familiares, profissionais, educacionais, culturais ou poilticas.

Estamos comemorando hoje o nosso dia, não apenas como
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reconhecimento e jübilo, mas como urn dia de luta e de denüncias de todas as
formas de discriminação e preconceito contra as mulheres.

E e por conta desse nosso constante trabaiho e militância, na Ultima metade
deste século, que os movirnentos de mulheres conseguiram avanços
significativos no reconhecimento de seus direitos. Na década de 80, após o
longo periodo de ditadura, os movimentos femininos se arnpliaram e a
questão da muiher passou a ser vista corn maior atenção.

Conquistamos a criacão dos SOS MULHER, em resposta a violência
doméstica, aos estupros e homicIdios. Homicidios estes que, praticados pelos
maridos, companheiros e namorados, tinham seus autores absolvidos na
Justica, sob a alegação da tao discutida "legitirna defesa da honra".

Em 1985, a Policia Civil brasileira, atendendo a reivindicacão dos órgãos e
das entidades representativas do sexo ferninino, entendeu que o caminho
lógico para enfrentar esse tipo de violência era a criação de unidades policiais
especializadas no atendimento a mulher vItima de violéncia em todas as suas
formas. Surge, então, em São Paulo a primeira Delegacia Especializada de
Atendimento a Muiher.

Em novembro de 1986, é criada, em Minas Gerais, a Delegacia
Especializada de Crimes Contra a Mulher, de Belo Horizonte, por cuja
implantação tenho orguiho de ser a responsável e também por ter sido sua
Delegada Titular por 11 anos. 0 rápido crescirnento das Delegacias de
Muiheres mostra que elas estão aptas para atender, analisar, e solucionar Os
casos de violéncia contra a rnulher.

O trabalho desenvolvido conta corn a aprovação das vItimas, corn o
reconhecimento da sociedade, dos grupos ferninistas, bern como das
carnadas mais conservadoras da população.

E agora estamos em 1999. Final de século e antevéspera do terceiro
milênio. Momento presente, momento futuro!

No presente nao podemos ainda baixar a guarda. Temos pela frente muitas
missöes a cumprir na luta por melhores condiçães de vida, pelo cumprimento
de nossos direitos e de cidadania. Direito a assistência a saUde integral para
Os 14% de gestantes brasileiras que não tern nenhum acompanhamento pré-
natal (nas areas urbanas, esse Indice é de 7,6%, e, na area rural, é de 30%);
direito a assistência a saüde preventiva para as muiheres que morrem de
cancer de mama e de cancer cérvico-uterino e para as muiheres que, a cada
dia, são mais contaminadas pela AIDS por seus parceiros (em 1985, para
cada 99 hornens infectados pelo HIV, havia uma muiher contaminada. Dez
anos depois, essa relação jà era de uma mulher para cada quatro homens
infectados); direito a igualdade salarial para as muiheres que percebem, na
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massa salarial, 46,2% a menos que Os homens; segundo dados do IBGE-
PNAD, do total de pessoas que tern rendimento ate 1/2 salário minirno, 61,9%
são muiheres; direito a respeito e dignidade para corn as 9.900.000 de
familias brasileiras hoje chefiadas por mulheres - representando 28% das
familias brasileiras -, que, em sua maioria, enfrentam a dupla jornada de
trabalho; para os 41,1% que as mulheres hoje representam na população
economicamente ativa de nosso Estado. Essas rnulheres tern direito a
moradia e a construcão de casa em mutirão. A Confederação das Mutheres
do Brasil, hoje, tern mais de 11 mil casas construidas por mães chefes de
familia; direitos a cidadania para todas as mulheres do mundo, onde ha
1.300.000.000 pobres, e 70% deles são mulheres e também são mulheres
mais de 2/3 dos 930 milhães de analfabetos adultos existentes no planeta.

Este e o nosso presente. Ainda amargo, sem düvida, mas que não nos
amedronta quando buscamos, determinadamente, aquilo que é justo, ético e
de conformidade corn a let. E, corn esta determinação, trabalhamos e
bataihamos para conseguir. Somos guerreiras, sim. E é esse espirito
combativo que alimenta nossa bataiha pelo direito de sermos cidadãs.
Sernpre estivernos em todas as campanhas que houve na história recente de
nossa Nação.

Fol marcante nossa participação na derrubada da ditadura, quando tantas
fllhas e flihos nossos se fizeram mártires; na luta pela volta de nossos
companheiros e companheiras que estiveram exilados durante aquele triste
periodo; na conquista da anistia; na brithante campanha das Diretas Já; na
elaboração de nossas Constituiçoes Federal, Estadual e das Leis Orgãnicas
Municipais. Enfim, nossas conquistas se ampliam, e nossa luta continua neste
simbOlico dia.

Ainda ontern realizamos grandes rnanifestaçoes dernonstrando nossa garra
e presença na Praca Sete, na Praca da Estacão, na FUMEC - onde o Prof.
Emerson Tardieu lancou a belIssima revista "Plural", que trata da prostituicão,
trajetOria e vida das profissionais do sécuto, na Delegacia de Muiheres - corn
a Dra. Roselene, corn o Dr. Aluisio, corn o Dr. Márcio Dorningos -, corn as
rnulheres de Santa Luzia, na Cãmara Municipal de Nova Lima.

Levamos ao Governador Itarnar Franco nosso apoio e solidariedade nos
ernbates que ele vem travando corn o Governo Federal, exigindo o respeito
para corn o nosso Estado. E hoje estarnos neste parlamento do Estado, nesta
magnifica solenidade, junto corn esta excepcional bancada feminina, a maior
da história de Minas, corn as cornpanheiras Elbe Brandão, Maria José
Haueisen, Maria Tereza Lara e Maria Olivia.

Estamos agora presentes nesta luta que se trava, na major crise econôrnica
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e social de que se tern noticia neste Pals. A importància desse fato histôrico e
da nossa participação talvez venha a ser contada, como agora fazemos, ao
final do próximo século. Verão os que viverem. Ou sobreviverem - não so pela
crise, mas pelo prOprio tempo.

O Presidente Fernando Henrique Cardoso, que no Governo anterior já nos
tinha encarninhado para urna das rnais desastradas aventuras corn a sua
polItica neoliberal, tern proporcionado as farnIlias brasileiras total
desagregacao quando, através de urna politica econôrnico-financeira suicida,
provoca o rnaior Indice de desempregojá registrado neste Pals.

Isso é conseqüência direta da irresponsabilidade de seu primeiro governo,
quando executou o seu dever de casa de se inserir na globalização
cornandada pelos paises capitalistas ricos e pelas regras ditadas pelo FMI.

Segundo alguns, cerca de 860 empresas já foram desnacionalizadas, ou
corno querern dizer, entregues para os grandes conglornerados
internacionais. Empresas rentáveis, é claro, ou corn grande potencial de
mercado. E a que preço?

O Sr. Fernando Henrique Cardoso, por conta da liberalização do rnercado
mundial, operacionalizou uma abertura das importacöes, por conta de baixar
as preços dos produtos nacionais, que trouxe como conseqüência a
quebradeira da indüstria nacional.

Não precisarnos aqui falar em cifras, em quanto o Brasil deve ou quanto ele
ou nós perdemos por dia em divisas, que saem por meio do tat capital
especulativo. Nôs sentimos em nossa came, em nossos lares, em nosso
trabalho as conseqüências disso. Sentimos e sabemos que, quanto as
questöes sociais, o Sr. Presidente da Repüblica tern-se preocupado pouco.

Na area da saUde o que vemos é a desrnonte total da rede fisica,
profissionais desmotivados por falta de infra-estrutura adequada e baixos
salãrios e, o pior, os cortes de recursos preciosos, que são usados para
pagar a agiotagem internacional. Corn isso, fica cada vez maior o contigente
de desassistidos nos postos de saUde, hospitais e policlinicas. No entanto,
cada vez mais surgern os mal-afamados pIanos de saUde privados.

No setor da educacão, o mesmo acontece. Rede fisica destruida, nUmero
de vagas sempre menor que a demanda, extinção de cursos, universidades
püblicas a beira do fechamento por falta de recursos ou pela aposentadoria
precoce de seus mestres, desiludidos corn a situação do ensino técnico sem
incentivo. Ou seja, a educaçâo no Brasil está a beira do caos.

O desemprego, deste nem se pode falar. Não ha urna farnilia, hoje, no Pals
que não tenha urn membro desempregado. Demite a setor püblico, demite o
setor privado, este corn major voracidade. As cidades já não possuem mais
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espaco para o grande contigente que, da noite para o dia, vira ambulante ou
"torero", corno forma de auferir alguns trocados que Ihe permita levar o
sustento para casa.

As instituicães sociais pUblicas ou aquelas que dependem de recursos
financeiros do Estado no dia-a-dia diminuem o nUrnero de assistidos ou
mu itas vezes fecham.

Desse modo, creches, asilos, abrigos e diversas outras instituicoes
assistenciais descomprometem-se, deixando màes e pals desesperados.

Essa é a politica implantada pelo Governo Federal de FHC. E, agora, o
Presidente volta suas baterias contra o Governo de Minas Gerais, contra o
povo de Minas Gerais. Quebra o pacto federativo e sitia o Estado, bloqueando
os recursos financeiros constitucionais a que o Estado tern direito. 0 bravo
povo mineiro, que tern a frente do Governo o erninente Governador Itamar
Franco, soube enfrentar tal situacão e disse urn basta a politica de
rnendigagem que era a prática de tratarnento aos Estados Federativos do
Brasil.

E uma luta a mais que nãs, mulheres, devemos enfrentar juntamente corn
todas as classes produtivas do Estado: funcionários pUblicos, empresários,
donas de casa, profissionais liberals, autônomos e politicos. Mineiras e
mineiros de estirpe, na defesa de nossa Minas Gerais e de nosso
Governador. E nós, muiheres, nào vamos fugir a essa batalha.

E não fogem dessa nova bataiha muiheres da estirpe das grandes
cornpanheiras que aqui homenageamos neste 8 de marco, as quais
representam todas as rnulheres do mundo, todas as rnulheres mineiras e
todas as muiheres do Brash: a Dra. Noeme Barros Guimarães Bernardes e D.
Rosa Alves Patricho, esta como preito de gratidao, "post mortem".

A Dra. Noeme Guimaraes Bernardes, agora norneada pelo Secretário da
Seguranca Piiblica, Dr. Mauro Lopes, presente nesta solenidade, é hoje a
Chefe da Divisão de PolIcia Especializada de Muiheres, do Idoso, da Criança
e do Adolescente. Nascida em Patos de Minas, é formada pela Faculdade de
Fhlosofia, Cléncias e Letras daquela cidade e bacharela em Direito pela
Faculdade de Direito Milton Campos. Sua luta em favor das muiheres vitimas
de violência sempre foi uma constância em seu trabaiho na Delegacia de
Muiheres de Betim, onde contribuiu para oferecer conforto as muiheres que
ali buscavam proteçao.

Posteriormente, urn ano após, a Dra. Noeme foi designada para prestar
serviços na Delegacia de Muiheres de BH, onde, juntamente corn essa
Deputada e corn as demais bravas delegadas e companheiras das mais
diversas carreiras e dos companheiros policiais que cornpunham o efetivo
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daquela delegacia, dela fizemos modelo em nivel nacional e internacional.

Mercê de seu exemplar desempenho, é agora, corn justica, a responsável
pela Chefia da Divisâo, em nossa Capital. Sua vida é urn exemplo de garra,
honradez e probidade.

D. Rosa Alves foi uma muiher-guerreira, lider de movimentos sochais da
região do Barreiro, tendo participado e liderado inürneros atos em favor da
causa feminina e por meihores condiçoes de vida para Os moradores dos
bairros da região do Barreiro.

D. Rosa Alves foi uma das fundadoras da Federaçao Mineira de Mulheres e
fundadora da Associacao Feminina do Barreiro. Onde havia uma causa social
relevante, all estava a guerreira D. Rosa. Não era necessário charná-la duas
vezes para ir a Brasilia tratar de reivindicaçöes para alguma causa que
precisasse de sua ajuda e de sua presença. Nós todas [he agradecemos o
muito que fez e prestamos-Ihe esta hornenagem póstuma, por intermédio de
sua filha, Andrea Alves Patricio.

Finalizando, querernos dizer o quanto estamos felizes por estar nesta Casa
e estarmos recebendo tantas mulheres que tern em comum a causa do
mundo mais justo e fraterno, corn igualdade de direitos e respeito mütuo.
Prestamos aqui nossas homenagens para todas nôs: mäes, esposas, fllhas,
trabaihadoras em empresas ou Orgaös püblicos e privados, professoras,
profissionais liberals e autônomas, executivas, parlamentares e a todas as
mulheres e homens que pensam em urn mundo sem discriminacâo e que sâo
contra qualquer forma de violência, o que, para nOs, significa o
reconhecimento de nossos direitos e de nossa individualidade como seres
humanos.

0 nosso preito de gratidäo a todos os que colaboraram para a realizacáo
desta solenidade, e que o Grandioso Deus continue a nos dar forca e
sabedoria para continuarmos nos nossos trabaihos e na tuta pelos direitos de
todas as mulheres do mundo, muito especialmente da mulher rnineira.

Meu abraco fraternal a todos aqui presentes! (- Palmas.)
Gostariamos, Sr. Presidente, também de registrar as presenas do Cornité

Prô-Melhoramento dos Bairros Santa Marta e Santa Martinha, de Ribeirão das
Neves; de nossa cornpanheira Maria L(icia Alves Dias, da ParOquia Nossa
Senhora do Rosário, de Ribeirão das Neves; e das nossas cornpanheiras
Cristiana Faria e Belkiss Faria, da Pastoral Social.

Gostariamos, neste ato, de homenagear a nossa companheira, colega e
amiga, Dra. Noerne Barros Guimarâes Bernardes, corn o diploma desta Casa.
(- Palmas.)

Gostarlamos, ainda, de convidar a Sra. Andrea Alves Patricio para que
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possa receber a homenagem pOsturna a D. Rosa Alves. (- Palmas.)

Registrarnos, tambérn, a presenca dc nossa amiga e companheira
Aparecida Moura, que aqui representa a nossa Deputada Federal Maria
Elvira.

Paiavras da Deputada Maria José Haueisen
o Sr. Presidente - A Presidência informa aos Deputados que, par

liberalidade, concederá a palavra apenas as Deputadas, para que facarn as
suas consideraçoes, na condicäo de homenageadas. Corn a palavra, a
Deputada Maria José Haueisen.

A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente da Assernbléia
Legislativa, Deputado Anderson Adauto; senhoras que fazem parte da Mesa;
Sr. Secretário; senhoras homenageadas; senhoras companheiras e amigas;
companheiros e amigos homens presentes, que nos prestigiam; sem düvida
nenhuma, para nós, esta data é rnuito importante. E preciso nos lembrarrnos
de que a sacrifIclo das muiheres tecelãs - que foram mortas porque
reivindicaram - produziu resultados. A mode trágica daquelas muiheres
obrigou a criação do Dia Internacional da Muiher. Corn certeza, não foram
elas as prirneiras que perceberam a opressão, pois a opressão a muiher é
milenar. A história da Grécia nos mostra que, já naquele tempo, o pals,
considerado berço da democracia, oprimia suas muiheres. As muiheres
gregas organizavarn as banquetes, cozinhavam para seus maridos, que
constantemente tinham convidados. No entanto, do banquete as mulheres
consideradas de bern nào participavam. Somente aquelas que erarn
consideradas mulheres de vida iivre participavam das festas, dos banquetes.
A mtsica e a teatro nos relatam a histOria das muiheres de Atenas, muiheres
corajosas, que deram a grito de libertação. Na BIblia, que é a Iivro da
iibertação, encontrarnos vários trechos nos quais percebemos claramente a
opressão. A rnulher fol a culpada da faiha de Adão. A mulher era considerada
urn objeto entre bois, cabras e devia ser escrava do seu senhor, a homem.
Mesmo no Nova Testarnento encontramas trechos que revelam a opressão a
rnulher. Segundo a apOstoio Paulo, se a rnulher não entendesse alguma coisa
nas assernbiéias, devia perrnanecer em siléncio e, ao chegar em casa, devia
procurar a marido para obter esclarecimentos sabre a que não havia
entendido. Nem passava pela sua cabeca que alguma muiher poderia ser
mais inteligente ou mais campetente do que a seu marido e ate entender a
que ele não entendera.

Estamos vendo que ha de chegar o momenta em que esse Dia da Mulher
vai terminar. Não que não gostemos das homenagens que recebernos nesse
dia, corn tantas curnprimentos, tanto sinai de atenção de muiheres e de
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homens que compreendern a nossa luta. Mas esse dia ha de terminar, porque
somente as oprimidas tern a seu dia, coma a muiher, a crianca, a professor, a
professora, a bancário, a trabaihador rural, a negro. Enfim, são as oprimidos.
Portanto, quando a nossa opressão terrninar, não mais precisaremas desse
dia para reivindicaçoes e, corn certeza, estaremos junta corn nossos
companheiros, as homens, para festejar a luta de tantas séculos.

Minhas arnigas, falamos sobre a opressãa, mas se avaliarmos
historicarnente, perceberemos que essa opressãa, corn a resistência das
muiheres, está diminuindo.

Qualquer urn de nOs, mulher ou homem, que esteja acornpanhando esta
faia, pade lernbrar-se da sua vida, lembrando-se, quern sabe, do seu avô e da
sua avó, do pai e da mae, dos irmãos e irmãs e, hoje, dos flihos, sobrinhos e
sobrinhas. E vamos perceber que ha urn avanço perrnanente, que hoje as
muiheres, as fllhas, as adolescentes, as javens e as rapazes ja não estão
mais no mesmo pe e no mesmo sinai de apressâa em que estavarn nossas
avás, verdadeiras escravas, submissas aos seus maridas. Então, é sinai de
que estamos avançando no tempo histOrico. E preciso que nos, muiheres, nos
conscientizemos da nossa importância e valor e busquemas a independéncia
a partir da nossa famIlia, a partir da sociedade em que estamos.

E muito impartante também que nos, muiheres, entrernos na poiltica, na
poiltica vista nurn sentido bern amplo: nos sindicatos, associaçöes,
movimentos de bairro e entidades. São muitas as muiheres que aqui estão
representanda suas assaciaçães e entidades. Estão todas prestanda urn
grande beneficio a sociedade e a muiher, de modo especial. Mas é precisa
tarnbém que abracemos a luta politica partidária. Já ha uma lei que nos
favorece: as partidas politicos tern que reservar 20% das vagas em época de
eleição para as muiheres, para que eias tenham espaco. E se não houver
mulheres que queiram ocupar essas vagas, elas nãa podem ser preenchidas
pelos hornens, para que ninguém se aproveite da situação e diga: "não houve
quern quisesse, par isso nOs, homens, ocuparnos as vagas". Não podemas
deixar que essas vagas sejam desperdicadas. Mas é clara que a lei par si so
será inUtil, se não lutarmos para ocupar essas vagas. E muito born que nesta
Casa ja sejamas cinco parlamentares, hauve época em que não havia
nenhuma, depois urna, duas, três, e haje somas cinco. E sinaI de que
estamas avançando.

Parabéns para todos nós. Parabéns para as nossos amigos e
carnpanheiros, as hornens que entendem a nossa iuta. Que Deus nos ajude
para que todos tenhamos vida, e vida em abundãncia. Muito obrigada. (-
Palmas.)
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Palavras da Deputada Maria Tereza Lara
o Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputada Maria Tereza Lara.
A Deputada Maria Tereza Lara - Sr. Presidente desta Casa, Deputado

Anderson Adauto, a quem agradeço todo o carinho que teve conosco por
ocasião do Dia Internacional da Mulher, assim como muitos companheiros,
Deputados homens, que realmente foram carinhosos, nos ofertando fibres e
mensagens; Dra. Patricia Boson, Secretária Adjunta de Ciência e Tecnologia,
representando o Governador Itamar Franco; Dra. Noeme Barros, titular da
Delegacia Especializada de Crimes contra a Muiher, e Sra. Marta Maria de
Lima, Presidente da Federaçäo Mineira de Mulheres nas pessoas das quais
cumprimento todas as muiheres aqui presentes; Márcio Barroso, Secretário
Adjunto de Estado e nossa companheira, Elaine Matozinhos, a quem
cumprimentamos por essa iniciativa de estar homenageando, corn a nossa
participação, todas as muiheres mineiras. Cumprimentamos também as
sindicalistas e todas aquelas rnulheres que, anonimamente, constroem 0
Estado de Minas Gerais.

Sabernos que o rnomento é de crise, mas é neste mornento de crise que o
papel da mulher torna-se cada vez mais importante. Se desde o Antigo
Testamento as mulheres muito se destacaram nessa luta, hoje sabemos que
corn esse projeto econôrnico, esse projeto neoliberal implantado no Pals pelo
Governo Federal, é preciso que as rnulheres possam dar respostas, não sO
questionando, mas apresentando projetos alternativos, para que a soberania
do nosso Pals possa ser verdadeirarnente respeitada e para que, tambérn,
possarnos construir uma sociedade corn mais qualidade de vida, urna
sociedade mais igualitária, mais justa e mais fraterna.

Nesse sentido, ternos que superar as divergéncias partidárias e hornens e
mulheres, sobretudo a rnulher corn sua sensibilidade para a questão social,
participar e ir a luta. As palavras de ordern hoje são: participar e se organizar
para que possamos unir forcas e, corn isso, construir um Pals meihor. Estou
vendo, aqui, cornpanheiras da nossa cidade, Esmeraldas, de Belo Horizonte,
de Contagem e de tantas outras cidades de Minas Gerais. Temos não so que
conquistar outros direitos, de igualdade no carnpo do trabalho; mas tambérn
que preservar direitos adquiridos. Apenas para citar urn fato, em 16 de
dezembro do ano passado, pela Emenda Constitucional n o 20, no seu art. 14,
o nosso salário maternidade está sendo lirnitado ao rnáxirno de R$1.200,00.
Sabernos que a grande maioria de nossas companheiras, mulheres deste
Pals, não recebe nem urn salário mInimo. Se näo ha empregos, temos que
lutar por projetos de geração de renda, rnas tambérn temos que preservar Os
salários de professoras e outras profissionais que lutaram a vida inteira e que,
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as vezes, recebem R$1.500,00, R$2.000,00, e que, na época em que mais
precisam, quando vão receber mais urn filho, vêem seus direitos sendo
lesados. Isso e muitas outras coisas nos deixam aqui corn esse cornprornisso
de, juntas, estarrnos lutando e acreditando que este Estado e este Pals tern
saida. E por isso que estamos aqui. Queremos, mais urna vez, dar urn abraco
especial a cada urna das mulheres que aqul estão e a todas que lutam por
esses direitos. Muito obrigada. (- Palmas.)

Palavras da Sra. Noeme Barros Guimarâes Bernardes
o Sr. Presidente - Corn a palavra, a Sra . Noerne Barros Guimarães

Bernardes, titular da Delegacia Especializada de Crimes Contra a Mulher.
A Sra. Noerne Barros Guimarães Bernardes - Exmo. Sr. Deputado

Anderson Adauto, Presidente da Assembléia Legislativa; Exa. Sra. Patricia
Boson, Secretária Adjunta de Ciência e Tecnologia, representando o
Governador do Estado, Dr. Itarnar Franco; Exrna. Sra. Marta Maria Alexandre,
Presidente da Federação Mineira da Mulher; Exmo. Sr. Dr. Márcio Barroso,
Secretário Adjunto da Segurança Püblica; Exma. Deputada Elaine
Matozinhos, autora do requerirnento que deu origern a esta solenidade;
delegadas, rninhas cornpanheiras de trabalho da Delegacia de Mulheres;
meus colegas, delegados do Menor e do Idoso, rneus amigos policiais, Prof.
Emerson Tardier, aqui presente, e todos os movirnentos engajados na nossa
causa. Tambérn, se a Casa me permite, gostaria de salientar a presenca do
Dr. Wellis, Deputado Estadual pela minha cidade, Patos de Minas, meus
amigos e farniliares. E para mirn gratificante estar recebendo esta gloriosa
homenagem, justamente na data que simboliza, anualmente, o dia maior de
nossa condicão ferninina, o dia 8 de rnarço, Dia Internacional de todas nós,
mulheres. Da rnesma forma, penso corn tristeza que fol necessário instituir
este dia corno forma de denunciar a sociedade as discrirninacöes e os
preconceitos por que passarn as mulheres no mundo. E, rnais perverso ainda,
a violéncia sofrida, hoje, por tantas pessoas que tiverarn a sorte de nascer e
tornar-se mulher.

Tornando-se muiher como mães, companheiras, esposas, namoradas,
trabalhadoras, enfirn, tornando-se cidadãs, em todas as suas dirnensöes.

Receber, pois, esta distinção nesta Casa de Minas - e junto corn todas
vocês - aumenta muito rnais a minha responsabilidade, da rnesrna rnaneira
que me revigora e me impulsiona a prosseguir na minha hurnilde tarefa de dar
suporte as rnulheres mineiras que são vitirnas de violência, como titular da
Divisão da Delegacia de Mulher, do ldoso, do Menor e do Adolescente.
Cresce minha responsabilidade, mas cresce tambérn rninha satisfacão por
saber que Minas Gerais possui diversas localidades que já contam corn a
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estrutura de urna delegacia de muiheres, corn profissionais competentes e
dedicados a causa do combate a violência contra a rnulher. Delegacias que,
hoje, são respeitadas pela populaçao e muto bern recebidas por todas
aquelas que nos procuram em busca de urna soluçao para os seus
probtemas, para urn aconseiharnento, para uma confidéncia. Estamos Ia para
receber qualquer mulher que necessitar de urna palavra amiga e,
principalmente, do nosso carinho.

Mas quero agora fazer urn gesto e urn registro que julgo da major relevância
para as mulheres de Minas Gerais: a sanção pelo Exmo. Sr. Governador, Dr.
Itarnar Franco, da Lei n° 13.188, de 20 de janeiro de 1999. A compreensão do
Dr. Itarnar Franco tern aqui que ser colocada - e muito bern colocada,
aplaudida, regozijada - porque tao logo ele assumiu, tao logo deu o prirneiro
passo para a Casa da Liberdade, em 20 de janeiro deste ano, nos deu urn
instrumento legal, da mais alta valia, que é esta lei, que dispöe,
principalmente, sobre a proteçao, o auxilio e a assistência as vitimas de
violência no Estado e dá outras providéncias e que diz, em seu art. 1 1: "0
Estado oferecerá proteção, auxiiio e assistência as vitirnas de violência, por
meio dos órgãos ou das instituicães competentes, nos termos desta lei". Os
dernais dispositivos da lei são urna pérola, uma jOia rara a brilhar, das minas
de Minas Gerais, Os quais garantem, a partir de agora, o apoio integral do
poder pUblico, oferecendo condiçoes efetivas de suporte as vItimas de
violéncia em geral e, no nosso caso, a todas as muiheres mineiras.

Mas, vejarn, nesta lei, em seu art. 8 1, ha urn ponto - para o qual chamo a
atenção de todas aqui presentes, desta Casa e de todos os Deputados - que
merece reflexão, porque ternos urn prazo de 120 dias para sua
regularnentaçao. Todos nós aqui presentes, parlarnentares, lideranças,
movimentos de muiheres, partidos politicos, sindicatos e ONGs, engajados
nesse rnovimento, ternos de nos unir e estar presentes formal e
informalmente no processo de regularnentaçao dessa lei, porque estaremos
participando e colocando os pontos que mais de perto nos tocarn, corn as
especificidades prOprias de quem vivencia e trabalha pela cidadania da
mulher, pela igualdade de direitos e pela fraternidade entre homens e
muiheres. E necessária a sua regularnentaçao e o seu cumprirnento. E
necessário que isso seja levado ao conhecimento de toda a nossa populacão,
porque eta é a prirneira parte interessada nesse trabaiho.

Gostaria, neste momento, de ressaltar que se encontra a disposiçao de
todos, aqui, o texto dessa lei, e todos poderão apanhá-lo, na salda, para
estudá-lo e cornpreendê-lo mais.

Vamos, então, unidos, juntos, solidários, corn o mesmo empenho, corn a
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nossa participacão, trabalhar em prol de Minas Gerais, sabendo que o
Governo Itamar Franco já deu, ontem, a dernonstração do carinho que nos
dedica e, com certeza, saberá receber nossas contribuiçöes e as de toda a
sociedade. Digo, corn o mais profundo respeito, que nosso desejo e,
exclusivamente, o de ajudar o nosso Governador a rnelhor governar o nosso
Estado.

Profundamente agradecida e me dispondo a estar presente em todos os
mornentos da luta em favor dessa causa, quero parabenizar esta Casa e os
parlamentares da 14' Legislatura, em especial a Deputada Elaine Matozinhos,
minha grande amiga, peta homenagern prestada a mulher mineira. Gostaria,
agradecendo a todos os presentes, de terminar corn uma citacão da minha
amiga Deputada Elaine Matozinhos, pela sua experiência e sabedoria no
combate a violência contra as mulheres, colocada em seu trabalho
apresentado na Reunião Interamericana de Consulta sobre a Mulher, em
Washington, ocasião em que representou o Brasil e Minas Gerais e a
Delegacia de Mulheres recebeu urn titulo honroso de reconhecimento de seu
trabalho em nivel nacional e internacional: "De qualquer forma, vale a pena
recordar que a violëncia contra a mulher não é coisa do passado, ao
contrário, faz parte do nosso cotidiano. Conseqüentemente, somos nós que
podemos transformar a nossa sociedade, através de urna polItica instituidora
de novas relacoes, baseadas na igualdade de classe, de sexo e de cor.
Sociedade da qua] a violência tenha sido, finalmente, proscrita em suas vãrias
modalidades e armadilhas".

Em nome de todas as minhas colegas e de todas as mutheres e de todo o
meu coracão, rnuito obrigada. (- Palmas.)

Palavras da Sra. Patricia Boson
O Sr. Presidente - ApOs as palavras da Dra. Noerne Barros, vamos ouvir a

Dra. Patricia Boson, Secretária Adjunta de Ciência e Tecnologia, que falará
em nome do Exrno. Sr. Governador Itamar Franco.

A Sra. Patricia Boson - Exmo. Sr. Deputado Anderson Adauto, Presidente
desta Casa, na pessoa do qual gostaria de cumprimentar todas as
autoridades presentes; Exma. Sra. Deputada Elaine Matozinhos, a quern
gostaria de parabenizar pela iniciativa; Exma. Sra. Noeme Barros, na pessoa
da qual gostaria de cumprirnentar todas as lideranças, todas as bravas
mulheres lutadoras presentes nesta Casa.

Representar o Dr. Itamar Franco me é muito confortável, porque o Sr.
Governador tem dado, desde os seus prirneiros dias de trabaiho,
demonstracoes muito claras de respeito pelo trabalho da muiher,
demonstraçöes essas citadas pela Deputada Elaine Matozinhos e pela Dra.
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Noeme Barros. Entre e!as se inclui a nomeação de muiheres para cargos de
responsabilidade no Estado. Minha presenca como Secretária Adjunta de
Ciência e Tecnologia, cuja titular também é mulher, demonstram essa
confiança na nossa capacidade de trabaiho e em nossa competéncia. A
Deputada Elaine Matozinhos ja citou o fato, e acho que o grande dia da
mulher será aquele em que nao haverá o Dia Internacional da Mulher, ficando
patente a nossa condição de igualdade corn os homens. Entretanto, penso
que a muiher sempre terá urn dia especial, porque sua prOpria história é
especial. Podemo-nos certificar disso em várias passagens da Biblia.

Concentro-me em duas delas. E através do simbolo da mulher que o
pecado é introduzido. Eva, ao oferecer a maçã a Adão, afasta o homern do
Paraiso, mas e através da muiher que vem a salvaçao. Nossa Senhora,
quando disse sim a missão a ela imposta, trouxe ao rnundo a salvação. E a
histOria da liderança ferninina está muito clara em relaçao a isso. Todas as
lideranças citadas, todas as lideranças aqul presentes não lutam so pela
causa da muiher, não lutam so pela igualdade da muiher, a luta pode ate
iniciar por al, mas acaba corn a Deputada lutando por urna sociedade mais
justa para hornens e para mulheres. Então acho que não precisamos de mais
urn dia de luta, mas urn dia apenas de hornenagem, e é isso que espero que
aconteça. Obrigada. (- Palmas)

Apresentação Musical
o Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a assistir a

apresentação da cantora Luciana Almeida, que entoará a cançäo "Ao Meu
Redor".

- Ouve-se a canção "Ao Meu Redor", cantada pela Sra. Luciana Airneida.
o Sr. Presidente - Esta Presidência agradece a apresentação da cantora

Luciana Almeida.
Leitura de Poema

o Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir o poema "As
Trés Arvores", de Mirtes Matias, que será recitado pela Sra. Sueli Amãncio.

- Ouve-se a poesia "As Trés Arvores", recitada pela Sra. Sueli Amãncio.
o Sr. Presidente - A Presidéncia agradece a participaçäo da Sra. Sueli

Amãncio.
Palavras do Sr. Presidente

Exmas. Sras. Patricia Boson, Secretária-Adjunta de Ciência e Tecnologia,
representante do Govenador do Estado; Marta Maria de Lima Alexandre,
Presidente da Federação Mineira de Muiheres; Noeme Barros Guimarães
Bernardes, titular da Delegacia Especializada de Crimes contra a Muiher;
Exmo. Sr. Márcio Barroso, Secretário da Segurança Püblica; Exma. Deputada
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Elaine Matozinhos, autora do requerimento que deu origem a homenagern,
senhoras, senhoritas, jovens, caros Deputados, imprensa, a cornemoracão,
este ano, do Dia lnternaciona! da Mulher coincide corn momento
particularmente significativo para a sociedade brasileira, na qual nossas
patrIcias se inserem - como, alias, sempre o fizeram ao longo da história - ao
oferecer-nos contribu ição cuja importância d ispensa comentários.

Muito antes de se oficializar o 8 de marco como seu dia, as brasileiras já se
destacavarn no contexto da nacionalidade. Desde a era colonial, passando
pelo lmpério, ate o perlodo republicano, grandes vultos femininos nos
honraram corn sua participaçâo na construcäo da Pátria brasileira. Al estão as
heroinas da lnconfidência MarIlia de Dirceu e Barbara Heliodora e al estão
Anita Garibaldi e Ana Néri, para citar apenas algumas que rnarcararn época.
Mas a obra da mulher brasileira nunca se limitou a determinadas areas, prova
é que se impuserarn nas letras, nas artes, como profissionais liberais, em
todos os ramos de atividade no mundo moderno.

Devemos reconhecer que a presença feminina ainda encontra barreiras,
que se refletern na vida familiar e no campo profissional. A violência
doméstica e a discriminaçao no trabalho são fenômenos que ocorrem em
nosso meio, como fruto da cultura patriarcal, que teima em subsistir em
alguns segmentos da sociedade. Mas devemos também notar que a mulher
tern contabilizado inegáveis avancos em seu favor.

Essas conquistas, a par da fibra de que tern dado mostra, dão-nos certeza
de que a muiher brasileira não nos faltará no momento da transicào. As
desigualdades acumuladas ao longo dos anos, as injusticas geradas por
sistema social imperfeito, a conjuntura econOmica voltada para o interesse de
alguns, em prejuIzo de muitos, são fatores que nos levararn a crise atual. E
contra essa situacão que Minas Gerais se levanta e o faz também pela acão e
pela atuacão de nossas caras coestaduanas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais dá exemplo positivo
da valorizacâo feminina entre nOs. Aqui temos as nobres colegas Deputadas
Elaine Matozinhos, Elbe Brandão, Maria José Haueisen, Maria Olivia e Maria
Tereza Lara trabaihando conosco corn talento, civismo e dedicaçâo.
Cumprimentamos afetuosamente cada uma delas, agradecendo-Ihes por
abrilhantarem a Casa do povo rnineiro, que tao bern representam.

Desejamos, igualmente, endereçar uma palavra de apreço as funcionárias
do Palácio da lnconfidência, do EdifIcio Tiradentes e da Escola do Legislativo,
nossas zelosas colaboradoras nas lides parlamentares. A nossas mães,
companheiras e filhas, a mensagem carinhosa de todos nOs. E a muther
mineira e brasileira, a saudaçáo e o voto de confianca deste Legislativo: rnais
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uma vez, lembramos que o Brasil não encontrará o caminho se desmerecer a
obra feminina. Muito obrigado.

A Presidência manifesta seus agradecimentos as autoridades e aos demais
convidados pela honrosa presença.

TRAMITAcAO DE PROPOSIçOEs
PARECER SOBRE 0 VETO TOTAL A PROPOsIçAO DE LEI N o 13.880

Comissâo Especial
RelatOrio

O Governador do Estado, no uso da atribuicào que Ihe corifere o art. 90,
VIII, c/c o art. 70, II, da Carta Estadual, opôs veto total proposicão em tela,
que dispöe sobre o Iancarnento de esgoto e de águas residuârias em cursos
d'agua e dá outras providëncias.

As razöes do veto foram encaminhadas por rneio da Mensagem n o 305/98,
publicada no "Diário do Legislativo" em 24/12/98.

Constitu Ida esta Corn issäo, nos termos do art. 222, c/c o art. 111, I, "b", do
Regimento Interno, compete-nos examinar o veto e sobre ele emitir parecer.

Fundamentacão
Ao opor veto total a Proposicão de Lei n o 13.880, que dispöe sobre o

Iançamento de esgoto e de águas residuais em cursos d'água, o Governador
alega que a proposta contraria o interesse püblico, pois reitera normas já
existentes na legislacao estadual sobre a matéria.

Nas razöes expressas para o veto, argumenta-se que o art. 10 da
proposiçâo, ao condicionar o lançamento de esgotos e águas residuais a
observância de padröes de efluentes indicados para cada local, estabelece
normas já reguladas pela Lei n o 7.772, de 1980, e, de forma especIfica, pela
Deliberação Normativa n o io do Conselho Estadual de Poiltica Ambiental -
COPAM.

O art. 21 da proposicão, que condiciona o licenciamento ambiental dos
respectivos projetos de obras a previsäo do sistema de tratamento de
efluente, estaria, também, contemplado pela citada lei.

Quanto a exigência, constante no § 2° desse mesmo artigo, de que nos
projetos de drenagem de águas piuviais sejam previstas medidas técnicas
para a retençao dos resIduos sOlidos, corn o estabelecimento da
granulornetria da fração detrItica a cargo do COPAM, afirma-se que tal
disposiçäo ja é inerente ao piano de controle ambiental, obrigatôrio para
projetos dessa natureza e que define as medidas para cada caso.

De fato, entendemos que tanto a Iegislação ambiental da Uniäo quanto a de
Minas Gerais tern normas reconhecidamente avançadas de protecao,
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conservaçâo e meihoria do meio ambiente. A Resoluçào n o 5/88 do Conselho
Nacional do Meio Ambiente - CONAMA - trata especificamente do assunto, ao
exigir a obrigatoriedade de licenciamento para obras de saneamento.

Por sua vez, a Lei no 7.772, de 8/9/80 - a lei ambiental básica de Minas
Gerais - estabelece, em seu art. 3 0: 'Os resIduos liquidos, gasosos, sólidos
ou em qualquer estado de agregaço da matéria, provenientes de atividade
industrial, comercial, agropecuária, doméstica, püblica, recreativa e de
quaiquer outra espécie, so podem ser despejados em águas interiores,
superficiais e subterrâneas, ou lançados a atmosfera ou ao solo, desde que
näo excedam as limites estabelecidos pela autoridade competente, nos
termos do regulamento desta el".

Para o controle dessas atividades, esse documento legal remete ao
COPAM a competéncia para formular as normas técnicas e estabelecer as
padröes de proteçâo, conservação e meihoria do meio ambiente, bern como
para exigir do empreendedor a Iicença ambiental dos empreendimentos
potencialmente poluidores. Por meio do licenciamento, será apresentado para
análise a reiatório de impacto ambiental, podendo a poder püblico interferir
nos projetos delineados e exigir medidas técnicas e pianos de controle
ambiental corn a finalidade de mitigar ou minimizar as impactas ambientais
negativas.

Dessa forma, nao é necessário reiterar a legisiaçao no que diz respeito as
referidas normas de controle ambiental, basta aplicã-ias.

Conclusâo
Pelo expasto, apinamas pela manutençâo do Veto Total a Proposiçao de

Lei no 13.880.
Sala das Comissöes, 11 de marco de 1999.
Eduardo Daladier, Presidente- Fábio Avelar, relator - George Hilton.
PARECER SOBRE 0 VETO TOTAL A PROPOS1cAO DE LEI N O 13.930

Corn issâo Especial
Relatôrio

Por meio da Mensagern n o 313/99, a Sr. Governador do Estado encaminhou
a esta Casa as razães pelas quals opôs veto total Proposiçào de Lei no
13.930, a qual fixa prazo para expediçäo de documentos do sistema estadual
de ensino.

Cabe a esta Comissäo apreciar a matéria, em cumprimento ao disposto no
"caput" do art. 222 do Regimento Interno.

Fundarnentaçäo
A proposiçào de lei vetada estabelece a prazo de dez dias üteis para que as

escolas da rede estadual de ensino ernitam a docurnentaçâo necessária a



hi
482

transferéncia de seus alunos, corn vistas a evitar possiveis transtornos na
regularizaçâo da vida escolar dos que se encontram sob a dependência de
tais documentos.

Nas razöes do veto, o Governador argumenta que a matéria de que trata a
proposição ja está suficientemente disciplinada pelo órgão normativo do
sistema estadual de ensino - o Conseiho Estadual de Educaçào -, que, por
resoluçâo, autoriza a matrIcula condicional de aluno nas escolas estaduais
mediante a apresentacäo de deciaracâo de transferência fornecida pela
escola de origem.

Acresce, ainda, que se trata de matéria de natureza administrativa, cuja
responsabilidade cabe ao Poder Executivo.

No temos, portanto, objecães a apresentar as razöes aqui exaradas.
Con ci usâo

Pelo exposto, opinamos pela manutenção do Veto Total a Proposição de
Lei no 13.930.

Sala das Comissöes, 11 de marco de 1999.
AntOnio Carlos Andrada, Presidente - Jorge Eduardo de Oliveira, relator -

João Paulo - Eduardo Daladier.
PARECER SOBRE 0 VETO TOTAL A PRoPosIçAo DE LEI N O 13.977

Corn issOo Especial
RelatOrio

Valendo-se da atribuiçào que Ihe confere o art. 90, III, c/c o art. 70, II, da
ConstituiçOo Estadual, o Governador do Estado opOs veto total a ProposiçOo
de Lei no 13.977, que estabelece condicão para a aquisiçOo de bens móveis
por Orgäo ou entidade da administraçOo pUblica estadual.

Por meio da Mensagem no 318/99, encaminhou o Chefe do Executivo a
apreciaçâo desta Casa as razOes do veto.

Constitulda esta Comissão Especial, nos termos do art. 222, c/c o art. 111,
I, "b", do Regimento Interno, compete-nos apreciar o veto e sobre ele emitir
parecer.

FundamentaçOo
Originada do Projeto de Lei n o 1.479/97, do ex-Deputado José Bonifácio, a

proposiçOo visa a coibir o uso de rnadeiras provenientes de desmates não
autorizados, por rneio da exigência de comprovaçOo da origem da madeira,
quando da aquisiçâo de bens máveis por OrgOo ou entidade da administração
pUblica estadual. A proposicOo foi encaminhada ao Governador, que lhe
negou sanção, alegando motwos de ordem constitucional e de interesse
pOblico.

Nas razOes do veto, o Governador alega que as medidas adotadas pela
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proposição poderiam restringir a participaçao no processo licitatôrio de
empresas sediadas em outros Estados da Federaçao, criando, assim,
situacâo de desigualdade entre os licitantes. Alega, ainda, que, ao restringir a
participaçao de licitantes, estaria prejudicado o interesse pOblico, pois a
adrninistracOo estaria sendo privada de propostas que poderiam ser mais
vantajosas.

A questao comporta uma análise sob dois aspectos principais: urn de mérito
e outro constitucional.

Quanto ao aspecto constitucional, nota-se que a proposiçOo realmente
apresenta irnperfeiçOes. Exige-se que o vencedor de Iicitaçäo, realizada por
Orgao ou entidade da administraçâo pUblica estadual para a aquisiçâo de
bens móveis que tenham a madeira como matéria-prima ou componente
principal, apresente comprovação de que a madeira utilizada provém de
desmatamento autorizado. A Carta Magna prevê, em seu art. 37, XXI:
"ressalvados os casos especificados na iegislaçOo, as obras, servicos,
compras e alienaçaes seräo contratados mediante processo de licitaçao
pOblica que assegure igualdade de condiçOes a todos os concorrentes, corn
cláusulas que estabelecarn obrigaçOes de pagamento, mantidas as condicOes
efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual sornente permitirá as
exigéncias de qualificaçao técnica e econômica indispensaveis a garantia do
curnprimento das obrigaçOes". A proposiçao mostra-se, dessa forma,
contrária ao preceito constitucional e a prOpria Lei de LicitaçOes (Lei no 9.444,
de 26/11/87), já que faz exigéncia que ultrapassa a da qualificaçOo técnica e
econOmica dos concorrentes.

Sob o ponto de vista do mérito, a proposiçOo tern por objeto Ultimo a
protecao ao melo ambiente, preceito consagrado no art. 225 da Constituico
da RepUblica. Contudo, a comprovacão da origern da madeira, conforme
prevê o projeto, poderia ser entendida como desnecessária, porque tanto a
legislaçOo federal como a estadual prevêem que o desmate somente poderá
ser feito mediante autorizaçao do Orgão competente. Assim, a medida viria a
dispor sobre rnatéria já regulamentada.

Conclui-se, entOo, que a proposicao, apesar de louvável quanto a seus
objetivos, suscita dOvidas quanto aos seus aspectos constitucionais e
operacionais, podendo realmente criar óbices a participaçâo de empresas
instaladas em outros Estados, o que impediria a adrninistraçao de selecionar
a melhor proposta no processo IicitatOrio.

ConclusOo
Pelo exposto, somos pela manutenção do Veto Total ProposiçOo de Lei no

13.977.
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Sala das Comissöes, 11 de marco de 1999.
Eduardo Daladier, Presidente - George Hilton, relator - Fábio Avelar(voto

contrário).
PARECER SOBRE 0 VETO TOTAL A PROPOSIcAO DE LEI N O 13.979

Comissâo Especial
RelatOrio

Valendo-se da atribuiçào que Ihe confere o art. 70, inciso III, da Constituição
do Estado, a Governador opôs veto total a Proposiçao de Lei n o 13.979, que
autoriza o Poder Executivo a doar ao Municiplo de Itamogi o imóvel que
especifica.

Nos termos do art. 111, "b", do Regimento Interno, foi constituida esta
Comissão Especial para apreciar a matéria, o que será feito a seguir.

Fundamentaçao
O Chefe do Executivo estadual fundamenta a decisão de opor veto total a

proposição em epigrafe invocando razöes de interesse püblico.
O fato é que, diz aquela autoridade, a liberaçao patrimonial de que trata a

proposta legislativa foi a exame no momento em que a Secretaria de
Recursos Humanos e Administraçáo, por sua recomendação, realiza a
cadastro imobiliãrio do Estado, visando a uma correta destinação de todos as
imôveis disponiveis. E por issa mesmo, continua a argumentacäo, não é
aconselhável, no curso dos trabalhos, qualquer movimentaçao de dommnia,
uma vez que a medida busca não sO resguardar a patrimônia imobiliário,
como também indicar o caminho de seu melhor aproveitamenta no interesse
da comunidade.

Diante dessa nova circunstância, queremos expressar o nosso
entendimento de que a proposta efetivamente tornau-se intempestiva, ficando
configurada, pois, a pertinência do veto que Ihe foi impasto.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela manutençâa do Veto Total a Proposicâo

de Lei no 13.979.
Sala das Cam issOes, 11 de marco de 1999.
Dalmo Ribeiro da Silva, Presidente e relator - Paulo Piau - Bené Guedes.
PARECER SOBRE 0 VETO TOTAL A PRoPoslcAo DE LEI N O 13.990

Comissão Especial
RelatOrio

O Governador do Estado, no usa da atribuicâo que Ihe confere a art. 90,
VIII, c/c o art. 70, II, da Constituiçaa do Estado, opôs veto total b Proposiçao
de Lei no 13.990, que estabelece normas para a abate de animais destinados
ao consumo e dá outras providências.
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As razOes do veto foram encaminhadas a apreciacäo desta Casa por meia

da Mensagem no 319/99, publicada no "Diana do Legislativo" de 29/1/99.
Constitulda esta Comissão, nos termos do art. 222, c/c a art. 111, "b", do

Regimento Interno, cumpre-nos analisar o veto e sabre ele emitir parecer.
Fundamentacâo

A Propasiçãa de Lei n o 13.990, ao estabelecer normas para a abate de
animals, visa, precipuamente, a tarnar abrigatória a usa de métados
cientificos, de forma a proibir, nos matadouros, matadouros-frigorIficos e
abatedouros instalados no Estado, a emprego de qualquer meia cruel de
abate de animals destinadas ao consumo humano. 0 Governador do Estado,
nas razöes do veto, alegau motivos de interesse pUblica, embora
reconhecesse a caráter humanitário de que se reveste a projeta de lei que
deu origem a prapasta.

De fato, é bastante meritOria a intençâo de se prategerem os animals contra
abusos e maus-tratos, proporcianando-Ihes morte menos dolorosa, a que,
ademais, contribui para a melhoria da qualidade da came ofertada a
populacaa. Contudo, a medida já se encontra, de certa forma, regulamentada
na Iegislacão brasileira. 0 Decreto Federal no 30.691, de 1952, corn as
rnodificacães introduzidas pelo Decreto n o 2.224, de 1997, que institui a
Regulamento da lnspecaa Sanitária dos Produtos de Origern Animal -
RISPOA -, traz as normas gerais sabre a matéria e determina que as animals
devern ser insensibilizados previarnente ao sangramento, de forma que
estejam inconscientes ou atordoados par ocasiäo do abate propriamente dita.

Outro argumenta utilizado para se negar sancaa a praposiçâo é a de que a
abrangência da iniciativa parlamentar estaria restrita aas pequenos e aos
médios estabelecimentas que praticarn a camércia intermunicipal de carnes,
as ünicas sujeitas a flscalizaçao estadual. E que a Iegislacâa federal sabre a
assunta determina que a comércia interestadual ou internacional desses
pradutas, praticado par grandes frigarIficas, estã submetido a inspecâa
federal, enquanta as estabelecirnentos que exercem apenas a camércia local
sujeitam-se a fiscalizacäa municipal.

Corn issa, as pequenos e as médias estabelecimentas teriam seus custos
aperacianais aumentados injustamente, corn a edificaçaa au adaptacâa de
instalaçöes, bern coma corn a aquisiçãa de equipamentas de custo elevada e
de difIcil manutencãa.

Conclusâo
Diante do expasto, apinarnos pela manutencàa do Veto Total a Praposiçaa

de Lei no 13.990.
Sala das Cam issöes, 11 de marco de 1999.
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Eduardo Daladier, Presidente e relator - Fábio Avelar - George Hilton.
PARECER SOBRE 0 VETO TOTAL A PROPOsIçAO DE LEI N o 13.992

Comissão Especial
Relatório

O Governador do Estado, usando da atribuiçâo que Ihe confere o art. 90,
VIII, c/c o art. 70, II, da Constituição Estadual, opôs veto total a Proposição de
Lei no 13.992, que autoriza o Poder Executivo a doar o imOvel que especifica
ao Municipio de Patrocinio.

De conformidade corn o disposto no art. 222 do Regimento Interno, cabe a
esta Cornissão apreciar a rnatéria.

Fundamentaçâo
A proposição vetada refere-se a doacão de imOvel destinado a construçäo

da sede do Conselho de Desenvolvirnento Comunitário da Fazenda Esmeril.
Apesar de rneritOria tal finalidade, pondera o Governador que recomendou a

Secretaria de Recursos Hurnanos e Administraçao adotar providências corn
vistas a realizaçao do cadastro irnobiliário do Estado, tendo em vista o seu
meihor aproveitamento.

Ponderamos, por outro lado, tratar-se de projeto de lei autorizativo, que
faculta ao Governador de Estado usar o poder discricionário para decidir pela
doação do imóvel na data que achar rnais conveniente.

Pelo exposto, entendemos näo ser necessário aguardar o firn dos trabalhos
mencionados para que seja conferida autorização legal a pretendida doacao.

Conclusão
Em vista do aduzido, somos pela rejeição do Veto Total a Proposiçao de Lei

no 13.992.
Sala das Comissöes, 11 de marco de 1999.
José Henrique, Presidente - Bené Guedes, relator -Paulo Piau - Dalmo

Ribeiro Silva.
PARECER SOBRE 0 VETO TOTAL A PRoPosIçAo DE LEI N o 13.995

Comissão Especial
RelatOrio

0 Chefe do Poder Executivo, no uso da atribuição que Ihe confere o art. 90,
VIII, c/c o art. 70, II, da Constituiçâo do Estado, opôs veto total a Proposição
de Lei no 13.995, que dispoe sobre o pagamento de pensão pela Caixa
Beneficente da Guarda Civil e da Inspetoria de Velculos de Belo Horizonte -
CBGC.

Por meio da Mensagem no 339/99, encaminhou S. Exa., a apreciação desta
Casa, as razöes do veto.

Na forma do disposto no art. 222, c/c o art. 111, "b", do Regimento Interno,
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foi o veto distribuldo a esta Comissão Especial, para receber parecer.

Fundamentação
A proposição objeto do veto em tela pretende disciplinar o pagamento de

pensöes as viüvas dos ex-contribuintes da Caixa Beneficente da Guarda Civil
e da Inspetoria de VeIculos de Belo Horizonte - CBGC.

As pensionistas dos ex-guardas civis e inspetores de velculos, vinculados a
entidade previdenciária mencionada, passariam a receber proventos
correspondentes aos vencimentos do servidor falecido, retroagindo os efeitos
da lei a 21/9/89.

Ao mesmo tempo, segundo os termos do art. 2 0 do projeto aprovado por
esta Casa Legislativa, o pagamento das pensães devidas pela CBGC seria
realizado pela Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administracão.

A proposta em análise torna-se pertinente na medida em que corrige uma
grande injustiça que se cometeu corn as viivas dos ex-guardas civis e fiscais
de trânsito. Muitas dessas viUvas percebem, a tItulo de pensão, valores
irrisOrios, de acordo corn o disposto na Lei no 552, de 22/12/49, enquanto,
para outras, o referencial usado para se estabelecer o valor do benefIcio fol o
vencimento percebido pelo servidor quando se encontrava na ativa.

Nada mais consentâneo que admitir que todas as pensionistas facarn jus a
uma parcela correspondente aos vencimentos do servidor quando este
exercia as suas atividades profissionais, dada a necessidade de se
assegurar, apôs o falecirnento do chefe da famIlia, o mesmo padrão de vida,
já que poucas serão as alteracoes relativas a manutençao dos seus
dependentes, após a morte do servidor.

Levando-se em conta o fato de que são poucas as pensionistas em
situacão de peniria entre as viüvas dos ex-guardas civis, não se deve dar a
matéria o enfoque pretendido pelo Chefe do Poder Executivo.

A despesa que vier a ser gerada corn a aprovacão da proposta é pouco
relevante, notadamente se considerarrnos a justica que se está fazendo aos
ex-contribuintes da CBGC, que tantos servicos prestaram ao Estado.

Entendernos oportuna, portanto, a rejeicão do veto governamental a
proposição em tela, corno Unico instrumento capaz de atender aos reclamos
das viüvas, que, ha anos, procuram convencer os membros desta Casa
Legislativa dos seus direitos e da justica que representa a aprovacão da
proposta de iniciativa parlamentar.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela rejeicão do Veto Total Proposicão de

Lei no 13.995.
Sala das Cornissöes, 11 de marco de 1999.



W
488

Glycon Terra Pinto, Presidente - Ermano Batista, relator - Bilac Pinto -
Marcelo Gonçalves.

PARECER SOBRE 0 VETO TOTAL A PRoPoslçAo DE LEI N O 14.008
Comissão Especial

RelatOrio
No uso da atribuição que Ihe é conferida pelo art. 90, VIII, c/c o art. 70, 11, da

Constituicão do Estado, o Governador opôs veto total a Proposiçao de Lei no
14.008, que autoriza o Poder Executivo a reverter ao Municipio de
Itamarandiba o imOvel que especifica.

Cabe, entao, a esta Comissão Especial examinar a matéria, em
cumprimento ao disposto no art. 222 do Regimento Interno.

Fundamentaçäo
Coma foi exposto em sua mensagem, a Governador do Estado viu-se

obrigado a não sancionar a proposição de lei em análise, para resguardo do
interesse pUblico.

Dessa maneira, visando a urn melhor aproveitamento dos imóveis do
Estado, recomendou a Secretaria de Recursos Humanos e Administraçao se
flzesse novo cadastro do patrirnônio imobiliário.

Embora reconheçamos as elevados motivos que determinaram a oposicao
do veto, entendemos que, por se tratar a proposição de lei de autorizaçäo
legal, visando a permitir ao destinatário realizar ou nâo a negOcio jurIdico, a
promulgação da rnatéria nâo ferirá a interesse piblico. Após a conclusâo do
referido cadastro, a Governador poderá verificar a oportunidade ou não da
alienaçào do bern, e a fará se atender ao interesse ptThlico.

Conclusâo
Pelas razöes expostas, opinamos pela rejeição do Veto Total a Proposiçao

de Lei n° 14.008.
Sala das Comissöes, 11 de marco de 1999.
José Henrique, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Bené Guedes -

Paulo Piau.
PARECER SOBRE 0 VETO TOTAL A PROPOSIçAO DE LEI N o 14.023

Corn issão Especial
Relatório

0 Governador do Estado opôs veto total a Proposiçâo de Lei n° 14.023, que
autoriza a Poder Executivo a doar ao MunicIpio de Alvinópolis a irnOvel que
especifica.

Em cumprimenta do disposto no art. 222 do Regimenta Interno, cabe a esta
Comissão apreciar a matéria.

Fundamentacaa

489
A praposiçäo vetada refere-se a doacâo de imOvel destinado a construção

de praça püblica, a que nos parece atender aos anseias dos moradores de
AlvinOpolis.

Em conformidade corn suas atribuiçöes, a Governador afirma que seu veto
está fundado em razães de interesse pUblico, pais recomendou pessoalmente
a Secretaria de Recursos Humanos e Administracäo elaborar a cadastro
imobiliário do Estado para seu melhor aproveitamento.

Assim, para se processar corn maior seguranca a Iiberacâo dos irnOveis,
seja para doaçoes de interesse pUblico, seja para vendas ou permutas, a
Chefe do Executivo considera ser rnais prudente aguardar a cumprimento das
medidas que excluiräo as imôveis necessários ao servica püblico.

Embora reconheçamos os elevados motivas que determinaram a opasicâa
do veto, entendemos que, por se tratar a proposiçâo de mera autorizacao
legal, visando a permitir ao destinatário realizar au não a negócia juridico
proposta, a prornulgacäo da matéria não ferirá a interesse püblico. Concluido
a referido cadastro e verificada a opartunidade ou nao da alienação do bern, o
Chefe do Executivo, caso concorde em que a imôvel servirá mais ao interesse
püblico se integrar a patrimônio municipal, já estará devidamente autorizado a
efetivar a transacão.

Por tais razöes, enteridemos ser inoportuna a iniciativa do Governador.
Conclusão

Dessa forma, opinamos pela rejeicâo do veto total oposta a Proposicâo de
Lei n° 14.023.

Sala das Corn issöes, 11 de marco de 1999.
José Henrique, Presidente - Paulo Piau, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Bené

Guedes.
PARECER SOBRE 0 VETO PARCIAL A PR0P0SIçA0 DE LEI N O 14.026

Corn issão Especial
Relatãrio

O Chefe do Poder Executiva, no usa da atribuição que Ihe confere a art. 90,
VIII, c/c a art. 70, Il, da Constituição do Estado, opôs veto parcial a
Proposicâo de Lei n° 14.026, que acrescenta parágrafos ao art. 10 da Lei O

1.515, de 1956, a qual dispöe sabre declaracao de bens de cidadãos que
exerçam cargo e funcão püblica, e d6 outras providências.

Par rneio da Mensagem n° 340/99, encaminhou S. Exa., a apreciacão desta
Casa, as razães do veto.

Na forma do dispasta no art. 222, c/c a art. 111, "b', do Regimento lnterno,
foi a veto distribuldo a esta Comissäa Especial, para receber parecer.

Fu ndarnentaçao
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o art. 31 da proposição objetiva acrescentar alinea ao art. 10 da Lei no

1.515, de 1956, a fim de estender aos servidores da Policia Civil a
obrigatoriedade de prestarem declaraçâo de seus bens.

o Governador opOs veto ao referido preceito sob o argumento de que 'não
foi observado o principio da isonomia, a igualdade assegurada na
Constituiçao da RepUblica, ao se impor ao simples servidor da Policia Civil, no
artigo 3°, obrigação não imposta aos demais servidores das outras areas da
atividade pUblica".

Atualmente, nos termos do art. 10 da referida lei, c/c o art. 10 da Lei no
10.048, de 1989, são obrigados a prestar declaraçao de bens:

- o Governador, o Vice-Governador, quando em exercicio, e o respectivo
chefe de gabinete;

- os Secretários de Estado, o Comandante da PolIcia Militar e seus
respectivos chefes de gabinete;

- os Deputados a Assembléia Legislativa de Minas Gerais;
- os diretores de Bancos e de sociedades de economia mista em que o

Estado seja o rnaior acionista e do lnstituto de Previdéncia dos Servidores do
Estado;

- os diretores da Loteria do Estado, os chefes e diretores dos
departamentos, tanto autônornos, como subordinados, bern como todos os
dirigentes ou responsáveis pelos órgãos, repartiçöes e entidades
paraestatais;

- Os Secretários Adjuntos da administraçâo pUblica estadual, os Prefeitos e
Vice-Prefeitos Municipais, quando em exercIcio, e os auxiliares diretos do
Prefeito Municipal;

- cônjuges e parentes consangüineos e afins do primeiro grau do
Governador do Estado e do Prefeito Municipal e respectivos substitutos,
quando em exercIcio.

Verifica-se, portanto, que a obrigatoriedade de declaraçao de bens alcança
nào somente agentes politicos, como também servidores pUblicos e parentes
consangüIneos e afins de determinadas autoridades.

o legislador, usando de seu poder discricionário, determinou as hipóteses
em que tal obrigatoriedade se aplicaria, considerando, obviamente, que o
exercicio abusivo de determinados cargos ou funçães pUblicas poderia
propiciar a obtenção de vantagern ilicita a seus titulares.

E fato notOrio que a função policial, se exercida contra a lei, por suas
próprias peculiaridades, propicia sobrernaneira a obtençào de vantagens
ilicitas. Assirn, a extensão da obrigatoriedade de declaraçao de bens aos
servidores da PolIcia Civil não se afigura inconstitucional, já que não afronta o
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princIpio da isonomia ou qualquer outro principio contido na Carta Magna.

Por outro lado, o art. 40 da proposiçâo, vetado também pelo Chefe do Poder
Executivo, estabelece que, em caso de instauração de processo penal contra
servidor da Policia Civil, este será imediatamente afastado de seu cargo ou
atividade e assim permanecerá ate o trânsito em julgado da decisão judicial.

Opôs-se veto ao referido dispositivo, sob a justificativa de ser ele
inconstitucional, por ferir o disposto no art. 5 0 , LVII, da Constituição Federal, e
de contrariar o interesse ptbIico, uma vez que não especifica se se trata de
acão penal püblica incondicionada, exclusivamente privada ou
personal issirna.

Contudo, não assiste razão ao Governador do Estado.
o art. 4° da proposição determina täo-somente o afastamento do cargo ou

da atividade do servidor da Policia Civil contra o qual tiver sido instaurado
processo penal. E necessário frisar que tal afastamento nâo implica punicão
ou expulsäo do servidor. PeIo contrário, o objetivo dessa medida é possibilitar
que Os processos penais se desenvolvam corn total isenção, o que, rnuitas
vezes, sornente pode ser alcançado se o servidor acusado estiver afastado
de suas funçoes.

Ademais, o referido afastamento não implica, como coriseqüência
subjacente, a imputaçao de culpa ao servidor, de forma que essa medida não
fere o disposto no art. 5 0, LVII, da Carta Magna.

Por outro lado, a referência do legislador a "processo penal" foi usada de
forma genérica, englobando, obviamente, a acão penal püblica
incondicionada, a privada e a personalIssima, não havendo por que dizer que
O dispositivo vetado contraria o interesse püblico.

Conclusão
Em face do exposto opinamos pela rejeição do veto parcial a Proposição de

Lei n° 14.026.
Sala das ComissOes, 11 de marco de 1999.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Ermano Batista, relator - Marcelo

Gonçalves - Bilac Pinto.
PARECER SOBRE 0 VETO TOTAL A PROPOSIçA0 DE LEI N o 14.027

Relatório
O Governador do Estado, no uso da atribuição que Ihe confere o art. 90,

VIII, c/c o art. 70, II, da Constituiçäo mineira, encaminhou a esta Casa
Legislativa a Mensagem n° 341/99, por meio da qual opoe veto total a
proposição de lei em epigrafe, que altera o § 1 0 do art. 19 da Lei n° 9.381, de
18/12/86, que institui o Quadro de Pessoal das Unidades Estatuais de Ensino
e dá outras providéncias.
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Publicadas as razöes do veto em 29/1/99, foi a matéria distribuida a esta
Comissão Especial para receber parecer.

Fundamentação
0 veto oposto incide sobre o inteiro teor da Proposiçâo de Lei n o 14.027,

que altera o § 1 0 do art. 19 da Lei n o 9.381, de 1986, que institui o Quadro de
Pessoal das Unidades Estatuais de Ensino e dá outras providências. A
alteraçäo proposta consiste na inversào da ordem estabelecida nos incisos I e
II do § 1 0 do art. 19 da lei citada, corn a redaçao dada pela Lei n o 9.938, de
1989, de forma a permitir o rernanejamento, em primeiro lugar, do excedente
corn menor tempo de servico püblico estadual e em segundo lugar, daquele
corn menor tempo de servico na escola.

Sob a perspectiva do Governador do Estado, a proposiçào incorre em vIclo
de inconstitucionalidade porque afronta o art. 66, III, "c", da Constituiçäo
mineira, segundo o qual e matéria de iniciativa privativa do Governador do
Estado, entre outras, o regime jurldico Unico dos servidores dos órgàos da
adrninistração direta.

De fato, ao modificar o critério de remanejamento dos servidores pübticos
integrantes do Quadro de Pessoal das Unidades de Ensino, que se vincula a
Secretaria da Educaçâo, a proposição está, na verdade, dispondo sobre
direitos e deveres desses servidores para corn o Poder Executivo, matéria
relativa, portanto, ao regime juridico ünico dos servidores pUblicos dos órgãos
da administraçâo direta.

Aos argurnentos apresentados por S. Exa. aditamos o vlcio de
inconstitucionalidade decorrente da afronta ao art. 90 ,VI, também da Carta
mineira, que enumera entre as atribuicaes do Governador do Estado a
competéncia privativa para dispor, na forma da lei, sobre a organizaçâo e a
atividade do Poder Executivo.

Por oportuno, trazemos ao conhecimento dos membros desta Cornissão o
pacifico entendimento do Supremo Tribunal Federal de que "a iniciativa das
leis que versem sobre o regime jurIdico dos servidores ptiblicos revela-se,
enquanto prerrogativa conferida pela Carta PolItica ao Chefe do Poder
Executivo, projeção especifica do princlpio da separação de Poderes" (ADIn
n° 248-RJ).

Diante, pois, das razöes apresentadas, que rnilitarn em pro] do respeito e do
acatamento das normas constitucionais e legais regedoras da ordem social,
polItica e administrativa do Estado, a manutencâo do veto a proposiçâo de lei
em análise mostra-se justa e meritória.

Conclusäo
Em face do exposto, opinamos pela manutenção do Veto Total a
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Proposição de Lei n° 14.027.

Sala das Comissöes, 11 de marco de 1999.
AntOnio Carlos Andrada, Presidente - Eduardo Daladier, relator - Joâo Paulo

- Jorge Eduardo de Oliveira.
PARECER SOBRE 0 VETO TOTAL A PROPOSIcA0 DE LEI N° 14.028

Comissâo Especial
RelatOrio

No uso da atribuiçao que the confere o art. 90, VIII, c/c o art. 70, II, da
Constituição Estadual, o Governador do Estado opOs veto total a Proposiçäo
de Lei n° 14.028, que estabelece a competência do Instituto de Previdéncia
dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG - para arrecadar e
apticar as contribuiçOes sociais de que trata o parágrafo Onico do art. 149 da
Constituição da Repüblica.

Nos terrnos do art. 222 do Regimento Interno, foi constitulda esta Comissão
Especial para apreciaçâo da matéria, o que passamos a fazer, nos limites de
nossa competéncia.

Fundamentação
A Proposiçáo de Lei no 14.028 defere ao IPSEMG competência para

arrecadar e aplicar as contribuiçoes sociais de que trata o parágrafo Onico do
art. 149 da Constituicao da RepOblica.

O Governador do Estado opOs veto total a proposicâo, sob o argurnento de
vlcio de constitucionalidade, tanto de ordern formal quanto de natureza
material.

Consoante os termos da mensagem encaminhada a Assembléia Legislativa
na qua[ se enumeram as razOes do veto, a Proposiçào de Lei n° 14.028 viola
a Lei n° 6.194, de 26/11/73, modificada peta Lei n° 11.730, de 30/12/94. Esse
diploma legal estabelece o sistema de unidade de tesouraria, o qual
compreende os recursos das autarquias nâo financiadas e das entidades da
administração indireta que recebem transferéncias do Estado. As disposicoes
dessa lei configurarn urn desdobramento dos preceitos contidos na Lei
Federal n° 4.320, de 1 0/3/64, que contém normas sobre gestão orçamentária
e financeira, as quais se impOem a observância de todos os Estados
membros.

Sob a Otica governamental, haveria conflito normativo entre as disposiçoes
da proposicáo em exarne e as prescriçöes da legislaçâo federal mencionada,
porquanto as primeiras determinarn que a receita proveniente das
contribuiçOes socials seja diretamente arrecadada pelo IPSEMG,
contraditando as segundas, que estabelecem o sistema Onico de
arrecadaçao.
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Essa é a objeçâo de ordem material, da qual divergimos inteiramente, pois
as contribuiçöes sociais, em virtude da especificidade de que se revestem,
possuem um regime jurIdico diferenciado, e a receita por elas gerada refoge
ao alcance da Lei n o 4.320, no tocante ao sistema Unico de arrecadaçâo. De
fato, tais exacöes revelam caracteristicas prOprias, distintas da generalidade
dos tributos, a começar pela afetacâo do produto de sua arrecadaçâo, que é
destinado a financiar a seguridade social.

Outro traco caracterIstico das contribuiçoes sociais é a incomunicabilidade
de sua receita com as demais receitas tributárias. A esse propOsito, o
constituinte federal prevê urn orçamento autãnomo para a seguridade social,
estabelecendo, ainda, que a gestäo de tais recursos fique a cargo dos
prOprios órgâos previdenciários. As contribuiçaes sociais tern, p015, na
perspectiva do constituinte federal, a natureza de uma parafiscalidade,
voltada para o financiamento da seguridade.

Cumpre enfatizar que a erninente Profa. Misabel Derzi, ao analisar
detidamente a questâo, concluiu faltar a Uniäo, no piano federal, competência
tributária ativa para a arrecadaçäo dessas contribuicoes, ficando tal
incumbência a cargo dos práprios Orgâos previdenciários (DERZI,
Contribuição para o Finsocial. "Revista de Direito Tributário" n° 55, p. 194 e
seguintes).

Quanto ao aludido óbice de ordem formal, vale dizer, a presenca de vIcio de
iniciativa, entendemos ser inteiramente improcedente a alegacâo
governamental de que a proposiçào cuida de matéria cuja iniciativa seja
privativa do Chefe do Executivo. Corn efeito, a objeção é calcada na
afirmativa de que a Proposiçao de Lei n° 14.028, ao deferir ao IPSEMG
competência para arrecadar e apiicar as contribuiçoes sociais, exigiria a
reestruturaçao da entidade para fazer face a essas novas atribuiçoes, e,
assim, violaria o comando constitucional segundo o qual a reestruturação de
entidade da administraçâo indireta configura matéria de iniciativa privativa do
Governador do Estado. 0 argumento näo procede, porquanto a proposição de
lei nâo cuida de reestruturar o IPSEMG, mas tâo-somente de atribuir-Ihe as
competências de arrecadar e aplicar as contribuiçoes soclais, o que pode ser
feito corn a estrutura de que ja dispôe a referida entidade. Nâo ha que se
falar, pois, em reestruturaçâo do IPSEMG; inexiste, por conseguinte, vIclo de
iniciativa a macular a proposiçâo de lei.

Conciusão
Em face do exposto, somos pela rejeiçào do Veto Total a Proposicao de Lei

n° 14.028.
Sala das Cornissöes, 11 de marco de 1999.
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AntOnio JCiiio, Presidente - Mauro Lobo, relator - Ivo José - Arlen Santiago.
PARECER SOBRE 0 VETO TOTAL A PRoPoslcAo DE LEI N° 14.029

Comissâo Especial
Reiatôrio

Usando da atribuicão que [he confere o art. 90, VIII, da Constituição mineira,
o Governador do Estado opôs veto total a proposição de lei em epigrafe, que
autoriza o Poder Executivo a doar a entidade denominada Assistência Social
Säo Judas Tadeu, corn sede no MunicIpio de Uberaba, o imóvel que
especifica.

De conform idade corn o disposto no art. 111, I, 'b", do Regimento Interno,
foi constitulda esta Comissão Especial para apreciar a matéria.

Fundamentacao
A proposicâo de lei vetada tern por objetivo autorizar o Poder Executivo a

doar imOvel a entidade mencionada.
No obstante reconhecer o louvável propósito de que se reveste o ato de

alienacäo contido na proposição, o Chefe do Executivo considerou-o
inoportuno, por contrariar o interesse pübiico.

Corn efeito, alega aquela autoridade que se encontra em fase de execuçâo
o levantamento do cadastro imobiiiário do Estado, sob os cuidados da
Secretaria de Recursos Hurnanos e Administracao.

No entanto, ainda que tal argumento de inIclo se nos afigure pertinente,
cumpre-nos salientar o caráter autorizativo da proposiçäo; isso significa que o
Governador, fazendo uso de seu poder discricionário, poderá ou nâo efetivar
a pretendida aiienaço do imôvel e, caso a efetive, ele o fará quando
considerá-la oportuna e já dispuser das informag6es consideradas
importantes para a tomada da decisão.

Conciusão
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Veto Total a Proposição de

Lei n° 14.029.
Sala das CornissOes, 11 de marco de 1999.

0	 José Henrique, Presidente - Bené Guedes, relator - Dalmo Ribeiro Silva -
Paulo Piau.

PARECER SOBRE 0 VETO PARCIAL A PROPOSIcAO DE LEI N° 14.063
Comissão Especial

RelatOrio
Valendo-se da atribuiçâo que Ihe confere o art. 90, VIII, c/c o art. 70, Il, da

Constituiçâo Estadual, o Governador do Estado opôs veto parcial a
Proposiçâo de Lei no 14.063, que dispOe sobre a Poiltica Estadual de
Recursos HIdricos e dá outras providéncias.
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Por meio da Mensagem no 2/99, encaminhou o Chefe do Executivo a

apreciaçâo desta Casa as razöes do veto.
Constitulda esta Comissáo Especial, nos termos do art. 222, c/c o art. 111,

I, 'b', do Regimento Interno, compete-nos apreciar o veto e sobre ele emitir
parecer.

Fundamentação
Ao expor as razães do veto ao parágrafo ünico do art. 39 e ao art. 57 da

Proposiçâo de Lei n o 14.063, o Governador do Estado alega que estes
revelam-se contrários ao interesse püblico ao admitirem a equiparaçäo de
"associação local ou multissetorial" a agência de bacia hidrográfica.
Prejudicam, dessa forma, a participacão multissetorial e a representatividade
regional na gestão das águas em benefIcio de associacöes meramente locais.

Por outro lado, o Chefe do Executivo argumenta que o paragrafo Unico do
art. 39 conflita corn o § 2° do art. 37 e corn o art. 47. Por sua vez, o art. 57
estaria a repetir, desnecessariamente, o disposto no § 2 0 do art. 47.

De fato, assiste razâo ao Executivo. 0 exame da proposicâo de lei,
excluldos os dispositivos vetados, demonstra que não houve perda de
conteüdo para a matéria que se pretende normatizar e que o texto legal
ganha em clareza e objetividade.

Conci usão
Em face do exposto, opinamos pela manutencão do veto ao paragrafo Unico

do art. 39 e ao art. 57 da Proposicâo de Lei n o 14.063.
Sala das Comissöes, 11 de marco de 1999.
Eduardo Daladier, Presidente - Fábio Avelar - George Hilton.

coMuNlcAcOEs DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
coMuNIcA(;OEs

- 0 Sr. Presidente despachou, em 11/3/99, as seguintes comunicaçöes:
Do Deputado César de Mesquita, dando ciëncia a Casa do falecimento da

Sra. Maura Batista de Carvalho, ocorrido em 7/3/99, em Campos Altos. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Eduardo Brandão, dando ciència a Casa do falecimento de
Jader Cota Arnaldo, ocorrido em 11/3/99, em Contagem. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Marcelo Goncalves (4), dando ciência a Casa do falecimento
do Sr. Francisco Roberto da Costa, ocorrido em 5/3/99, no Distrito de
Ferreiras, Municipio de Pedro Leopoldo; da Sra. Altiva de Castro Bahia,
ocorrido em 6/3/99, no Municipio de Pedro Leopoldo; do Sr. Eduardo Caetano
da Cruz, ocorrido em 7/3/99, no mesmo municipio; e do Sr. Onésimo
SepUlveda e Silva, ocorrido em 10/3/99, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)
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Sepülveda e Silva, ocorrido em 10/3/99, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, TERçA-FEIRA, 16 DE MARO DE 1999

ATAS

ATA DA 2 a REUNIAO ESPECIAL, EM 10/3/99
Presidência dos Deputados Anderson Adauto e Gil Pereira

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composiçâo da Mesa -
Destinaçâo da reunião - Palavras do Deputado Márcio Cunha - Palavras do
Sr. Alexandre Dupeyrat - Esclarecimentos sobre os debates - Debates;
questäo de ordem; prosseguimento dos debates; prorrogaçâo da reuniáo;
término dos debates - Encerramento.

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

Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leâo - Agostinho PatrUs - Agostinho
Silveira - AIlton Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da
Silveira Junior - Alvaro Antonio - AmbrOsio Pinto - Amilcar Martins - AntOnio
Andrade - AntOnio Carlos Andrada - AntOnio Genaro - AntOnio JUlio - AntOnio
Roberto - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta -
César de Mesquita - Chico Rafael - Christiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva -
Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Edson Rezende - Eduardo Daladier -
Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elmo Braz - Ermano Batista - Fábio
Avelar - George Hilton - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqumnio - Irani Barbosa -
lvo José - Joào Batista de Oliveira - Joäo Leite - João Paulo - João Pinto
Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Alves Viana - José Henrique - Luiz
Fernando - Marcelo Goncalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Maria
José Haueisen - Maria Olivia - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Mauro Lobo
- Miguel Martini - Newton de Morais - Olinto God inho - 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 9hl5min, declaro aberta

a reuniäo. Sob a proteçào de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos Os
nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2 1-Secret6rio, para proceder a leitura
da ata da reuniâo anterior.

Ata
- 0 Deputado Arlen Santiago, 2°-Secret6rio "ad hoc", procede a leitura da

ata da reunião anterior, que é aprovada sem restriçOes.
Composicao da Mesa
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O Sr. Presidente - A Presidência convida a tornar assento a mesa os

Exmos. Srs. Alexandre Dupeyrat, Secretário da Fazenda; Antonio Luiz
Bernardes, Secretário Adjunto de Tributação da Secretaria da Fazenda;
FabrIcio Augusto de Oliveira, Secretário Adjunto de Financas da Secretaria da
Fazenda; e Flávio Riani, Assessor Especial da Secretaria da Fazenda.

Destinacao da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reuniâo a receber o Exmo. Sr. Alexandre

Dupeyrat, Secretário da Fazenda, atendendo a requerimento aprovado em
Plenário.

Palavras do Deputado Márcio Cunha
Sr. Presidente, Sr. Secretário da Mesa, Sr. Secretário Alexandre Dupeyrat e

demais Secretários Adjuntos, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, senhores e
senhoras, gostaria de, em meu nome e em nome dos Deputados João Paulo
e José Milton, que subscreveram comigo o requerimento que motivou esta
reunião, e em nome de todos os Deputados que o aprovaram, agradecer a V.
Sa. por estar presente aqui, conosco, esta manhã, para nos informar, para
nos atualizar a respeito das finanças pUblicas do Estado. Sr. Secretário,
gostaria, em meu norne e em nome dos Srs. Secretários, nesta Casa, de
parabenizar V. Exa. pelo espIrito pUblico, por estar tomando as atitudes
certas, no sentido de salvaguardar os malores interesses de Minas Gerais.
Receba, portanto, Sr. Secretário, da Bancada do PMDB nesta Casa, os
nossos cumprimentos.

Sr. Secretário, sua vinda aqui é para debater conosco a situacão das
financas pUblicas do Estado. Tenho algumas perguntas para fazer, que farei
no momento certo. Neste momento, gostarlamos de ouvir a exposição de V.
Sa. Gostaria de sugerir o torn deste nosso encontro, pois, além da gravidade
da situaçâo em que vivemos, devemos debater a forma como encontrarnos a
dIvida herdada por este Governo.

Busco exatamente as palavras e o reconhecimento do ex-Governador, em
uma mensagem enviada no final de 1997, em que ele dizia o seguinte: "Por
outro lado, os juros elevados aumentaram o custo da divida pUblica, tornando
impossIvel pagar encargos e, principalmente, amortizacOes liquidas. Corn os
juros praticados, o estoque da dIvida pUblica atingiu urn patamar de
aproximadamente R$20.000.000.000,00. Esse valor, mesrno corn a
renegociaçáo feita, gera urn grande desconforto financeiro, pois nâo ha meios
logicos, dentro das possibilidades atuais de obtençâo de receitas, de o Estado
quitar tal dIvida. Mesmo corn a renegociacão feita, se cumprida, o Estado
ainda terá urn acréscimo significativo no seu estoque de dIvida ate o final de
1999". Era o que dizia textualmente o ex-Governador em 30/12/97. Pergunto:
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seaquele governo sabia disso, por que assinou esse contrato?

E dessa forma, Sr. Secretário, que além de preocupar, causa-nos
indignacão a forma corn que essa divida foi aceita pelo Governo anterior.
Inclusive sabernos que foram utilizados alguns mecanismos que näo
passaram pela Assembléia Legislativa do Estado.

Entâo, Sr. Secretário, receba nossos cumprimentos, nossos
agradecimentos. Esperamos, realmente, poder avaliar corn V. Sa. a situacâo
real do Estado de Minas Gerais no dia de hoje. Obrigado.

0 Sr. Presidente - A Presidência agradece também a presença do Exmo.
Sr. Secretário da Fazenda em nossa Casa. A seguir, passaremos a palavra
ao Sr. Secretário, apOs o que daremos inicio aos debates, quando Os Srs.
Deputados formularäo suas perguntas. Corn a palavra, o Secretário
Alexandre Dupeyrat, que disporá de ate 30 minutos para sua exposicao.

Palavras do Sr. Alexandre Dupeyrat
Sr. Presidente, Deputado Anderson Adauto; Sr. 1 0-Secret6rio, Deputado

Dilzon Melo; Sr. Deputado Márcio Cunha, a quem agradeço as palavras de
boas-vindas. Em primeiro lugar, devo dizer da minha satisfacäo e honra em
poder ocupar esta tribuna para trazer alguns esclarecimentos sobre a
deplorável situacâo financeira em que se encontra o Estado. Digo isso
porque, ao longo de pouco mais de dois meses de Governo, a atitude
corajosa do Governador Itamar Franco - e digo corajosa - por ter ele
assumido, desde a primeira hora, o compromisso de dizer a verdade e
reconhecer os fatos tais como são.

Mas essa atitude, essa decisão politica do Governador ltaniar Franco, não
raro, fol mat compreendida ou mat retratada na mIdia. Isso é lamentável,
porque tern gerado urna série de desentendimentos, uma série de mat-
entendidos que em nada contribuem para a definitiva soluçao do impasse em
que se encontram hoje, não so o Estado de Minas Gerais, mas também os
demais Estados da federação, notadamente aqueles que firmaram contratos
de renegociação de suas dividas rnobiliárias, tat como é o caso do nosso
Estado, mas tarnbém os que ainda estão por renegociar suas dIvidas ou que
as tern pendentes de aprovaçao do Senado, corno é o caso do Estado do Rio
de Janeiro.

Por fim, o clima de desentendirnento criado em torno desse assunto em
nada contribui para que se supere a grande crise nacional existente na raiz
desse probtema. Essa crise foi desnecessariamente gerada,
desnecessariamente gestada a partir de 1995.

Gostaria de fazer um breve retrospecto ao ano de 1995. Naquele momento,
perdeu-se a oportunidade de dar inicio a um grande processo de saneamento
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das contas püblicas, de recuperacäo das finanças, de reequilibrio definitivo
das financas dos Estados e da União. Essa oportunidade perdida acabou por
gerar uma série de problemas em cadela que hoje urge enfrentar corn
seriedade, sobretudo corn a realidade dos fatos.

Ao legar o Governo a seu sucessor, o Presidente da RepCiblica, encontrava-
se o Pals em uma situação excepcional. Tinha-se posto fim a urn processo
inflacionário crônico aparentemente irreversIvel. A economia estava em plena
expansão; as reservas, em alta; a balança cornercial, positiva; o desemprego,
decrescente. Enfim, todos os indicadores econômicos e sociais denotavam
uma situacao altamente favorável. Duas reformas haviam sido agendadas
para o quadriênio seguinte, sobretudo para os primeiros dois anos. Eram elas
a reforma fiscal e a tributária, uma vindo de par corn a outra, porque não se
pode falar de reforma fiscal sem, concomitantemente, tratar-se do assunto
reforma tributária. A repartiçao dos encargos entre os diversos entes
federados deve obedecer a critérios de compatibilidade corn as suas receitas.
E, evidentemente, essas receitas tern sua fonte basicamente no tributo. Essa
reparticão e a escotha das bases tributárias deveriam ser objeto do grande
debate, do grande enfrentamento que a Nacão tinha pela frente àquela época.
Lamentavelmente, isso não foi feito. Deu-se prioridade a outros ternas que
talvez fossem importantes, mas que não apresentavam a prioridade desses
dois tópicos a que venho me referir. 0 resultado do não-enfrentamento
dessas duas questöes foi o que se viu. 0 Pals endividou-se, Os Estados
endividararn-se, as finanças püblicas deteriorararn-se, e a estratégia de
contar progressivamente, cada vez mais e mais, corn capitals especulativos
vindos de fora deu no que deu.

Hoje é muito mais dificil encetar a obra de reconstrucão e de saneamento
do que ha quatro anos, mas eta terá que ser feita. Vindo especificamente ao
problerna que hoje nos aflige - a questão do estrangulamento financeiro do
Estado -, devo dizer que, corn os recursos e dados que foram permitidos
conhecer a equipe de transicão e, antes mesmo, durante o perlodo eleitoral,
As equipes que trabalhavam corn o hoje Governador Itamar Franco,
verificava-se urn grave desequilIbrio, urn desequilIbrio ao quat se impunha pôr
termo a curto prazo. 0 Estado vinha operando, de forma sisternática e
crônica, corn urn deficit de caixa da ordem de R$90.000.000,00. Isso não era
urna situacão passageira nern foi atgo que ocorresse apenas nos Ultirnos
meses, foi uma situação que veio se agravando. A receita tributária estava em
queda real, o endividamento crescendo e o Estado contava, para fazer face
aos seus comprornissos, cada vez mats, corn operaçães financeiras que
apresentarn custos onerosos e que, portanto, agravarn o problerna do
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Tesouro, ou corn operaçöes de alienacâo patrimonial, que evidentemente nâo
resolvern o problema de forma estrutural nern a longo prazo. Esse quadro se
agravou substancialmente nos Oltirnos meses, e particularmente no Ultimo
mês, em funcào de algumas operacães as quais me referirei posteriormente.

Aperias para citar alguns dados, volto ao final do ano de 1994. Havia na
época uma divida flutuante da ordem de R$903.000.000,00. Essa dIvida
flutuante cresceu ate 31/1211998 - e este é urn dado preliminar, porque essas
contas ainda não foram fechadas - para R$3.256.000.000,00. 0
endividamento do Estado praticamente dobrou. A dIvida mobiliária, que era,
em 1994, de R$6.190.000.000,00, passou para R$12.224.000.000,00, em
junho de 1998. Isso tudo, repito, num concerto geral que apresentava, por urn
]ado, decréscimo das receitas tributárias próprias e, por outro, crescimento
vegetativo da despesa. Como nada foi feito, como nenhuma medida
saneadora de longo prazo foi empreendida, a situaçao foi-se agravando ao
longo dos anos. Num dado momento, essa dIvida rnobiliária do Estado, que
vinha sendo rolada a duras penas, tornou-se quase que impossIvel de ser
rolada.

E, al, teve o Estado que recorrer a troca de titulos do Tesouro Estadual por
tItulos do Tesouro Federal, para poder continuar a rolar suas dIvidas, pelo
menos a uma taxa de juros razoável, se é que se pode denominar razoáveis
as taxas de juros que vérn sendo praticadas no mercado brasileiro.

Mas, mesrno assim, a situação foi se tornando insustentável, porque o
agravamento da dIvida impunha, cada vez mais, urn estrangulamento severo
ao Estado. Surgiu, entào, já no fim de 1996, a id6ia de haver uma grande
repactuaçao da dIvida rnobiliária do Estado, que, como já disse, em junho de
1998, rnontava a R$12.224.000.000,00.

Em princIpio, teoricarnente, a idéia dessa renegociacão era boa e se
resumia no seguinte: urn estoque de dividas que vinha sendo diariamente
rolado no mercado, a taxas astronörnicas, consolidaria-se numa dIvida
contratual para corn a União. A Uniào assurniria a divida em titulos e
continuaria a rolá-la no rnercado por sua conta e risco. Este é o primeiro dado
do problerna.

0 segundo dado e que essa divida, por ser contratual, era, por deflniçào,
incornpativel corn a continuidade da rolagem, ou seja, ela deveria ser paga no
seu principal e, na parte de encargos financeiros, amortizada
progressivamente. 0 prazo, para isso, era de 30 anos.

Considerando-se que a parcela mensal fixa a ser paga seria extremamente
elevada e por dernais onerosa para os cofres pUblicos, estabeleceu-se urn
teto de cornprometimento da receita lIquida corn pagamento da amortizacão e
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dos encargos da dIvida contratual. 0 teto, nos prirneiros nove meses de
vigência do contrato, foi da ordem de 6,79%. Nos dois rneses subsequentes,
ou seja, no 110 e no 120 mês, o teto foi da ordern de 12%; a partir de janeiro
deste ano, de 12,5% e, posteriormente, de 13%.

Nesse ponto, e preciso que se esclareca algo muito importante. Muitos
irnaginam que, corn essa negociaçâo, apenas 12,5% ou 13% da receita
liquida do Estado ficaram comprometidos corn o pagarnento de encargos
financeiros. Não é verdade, porque nem toda a divida foi renegociada corn a
Uniâo. Apenas urna parte o foi. Por isso, os técnicos fazem distincão entre a
divida intralimite, que é a divida contratual renegociada, e a dIvida extralimite,
que é aquela que está fora do limite de comprometimento da receita.

Digo isso para enfatizar que, na verdade, o Estado não compromete, corn o
pagamento de encargos financeiros, apenas 12,5%.

Esse percentual, neste ano, chegara a 20% da receita liquida. Dependendo
do més, dependendo do vencirnento das prestacOes, algumas delas
indexadas ao dOlar, porque são contratos em rnoeda estrangeira, esse
percentual poderá ser acrescido.

Ainda nesse particular, se a divida houvesse sido paga, houvesse sido
honrada, tal como previsto, no mês de fevereiro terlamos tido urn
comprometimento da ordem de quase 30% da receita liquida corn o
pagamento de juros e encargos e a amortização do principal. Isso é
absolutamente impossivel de ser honrado em qualquer tempo, em qualquer
tesouro, em qualquer lugar do mundo. Não ha possibilidade de se promover o
achatarnento dos recursos, das despesas necessárias a manutencão do
Estado nessa proporcão. Mas, voltando ao meu raciocInio, em princIpio essa
renegociacão da divida previa essa logica, essa sistemática.

Outro ponto que gostaria de enfatizar é a questao da taxa de juros que foi
fixada em 7,5% ao ano mais correção rnonetária. Muitos dizem que a Uniáo
subsidiou os Estados ao conceder essa taxa de juros de 7,5%. Isso é uma
rigorosa inverdade. Os Estados não foram subsidiados em nada pela simples
razão de que a diferenca entre 7,5% e as taxas praticadas no rnercado
decorrern Unica e exclusivamente de uma polItica macroeconômica adotada
pela União, de forçar artificialmente a alta da taxa de juros, que não precisaria
estar nesse patamar. Alias, e born que se lembre que, quando a União
recorre aos seus empréstimos no exterior, de onde vern grande parte de seus
recursos, ela os trata a 4%, 5% ou 7%, no máximo.

Essa suposta subvencão dada aos Estados, que é o diferencial entre a taxa
de juros praticada no mercado e o 7,5%, não pode ser tida a titulo de favor.
Foi o reconhecirnento de que essa diferença não era de responsabilidade dos
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Estados, e sim da Uniäo, que resolveu, ao seu arbitrio, por sua conta e risco,
provocar uma alta artificial e desnecessária da taxa de juros ao longo de urn
perlodo. Ademais, essa taxa de juros de 7,5% retrocedeu apenas ao ano de
1996, quando, na realidade, já estava previsto, na legislacão, que esse
retrocesso na taxa de juros mais benéfico deveria ocorrer a partir do ano de
1993. Náo sei por que isso nâo ocorreu. Certarnente porque a União quis
transferir aos Estados parte dos seus encargos.

De qualquer sorte, haveria uma possibilidade de se honrar o contrato que
tivesse, na sua base, essa premissa.

E a possibilidade de honrá-lo estava disciplinada nurn memoranda de ajuste
financeiro e fiscal do Estado, o qual faz parte integrante do contrato e cujas
cláusulas tern valor idêntico as cláusulas financeiras do contrato. Esse
memorando estabelecia algumas premissas: premissa de reducäo da dIvida,
premissa de superávit primário ou, pelo menos, de melhoria de desempenho
do superávit primário e uma substancial melhoria na arrecadacao do Estado.
E e evidente a razâo pela qual a capacidade de pagamento tinha que ficar
atrelada a essa outra premissa, qual seja, a de aumento da capacidade de
pagamento do Estado.

Cito urn exemplo: nos cinco prirneiros meses de 1998, ate que a contrato
fosse sacramentado em definitivo, a Estado dispendia mensalmente cerca de
R$5.000.000,00 para rolar a sua dIvida. A partir de janeiro de 1999, quando já
entra em plena eficácia a cláusula contratual que prevê a comprometimento
de 12% da receita liquida, esse montante sobe para R$76.000.000,00. De
R$5.000.000,00 passa para R$76.000.000,00. Em fevereiro já sobe para
R$80.000.000,00 e provavelmente em marco e abril chegaremos a casa dos
R$100.000.000,00 par mês de encargos financeiros. E urn dado
absolutamente impossivel de ser cumprido. Ouvindo a leitura que o Deputado
Márcio Cunha fez da mensagem do Governador, imagino que a equipe
econâmica do Governo anterior tenha feito essa projeçâo para chegar as
conclusöes que constam desse relatôrio. Não tive a prazer de ter acesso a
ele, mas concordo plenamente com a afirmaçâo que foi feita nesse sentido.

Havia, entâo, nesse memorando - que era parte integrante do contrato,
como disse - algumas metas de desempenho a serem observadas, algumas
metas de desempenho presumidas. Essas metas de desempenho
presumidas foram todas descumpridas. Nenhuma das metas de desempenho
foi cumprida ao longo do ano de 1998. A relaçao dIvida/ receita liquida, que
deveria ter urn teto previsto no ano de 2,28%, apresentou urn resultado de
2,6%. 0 resultado primário - receita menos despesa -, que havia sido
negativo em 1997, na ordern de 18%, e que se previa que em 1998 ficasse
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lirnitado a 10% negativo, teve urn desempenha negativo de 32,4%. A receita
tributária própria, que deveria crescer 12,8%, teve urn decréscimo de 2,7%.

Corn esse desernpenho, não é de admirar que a contrato, passados 10
meses de sua assinatura, não tivesse condicães de ser cumprido da forma
corno foi originalmente pactuado, por urna razäo rnuito simples: as receitas e
disponibilidades financeiras, que deveriam existir para honrar as prestaçöes,
nâo existiarn.

Ao lango do ano de 1998, a Governo Federal acompanhou, rnensalrnente, a
desempenha econômico-ftnanceiro do Estado, por forca de cláusula
contratual. Mensa!mente, eram enviados balancetes e outras inforrnaçoes e
dados a respeito da situacão do Estado, dando conta da evoluçâo, porque a
credor, a União, tinha o interesse e o dever de cuidar para que a evoluçäo na
situaçäo do Estado fosse satisfatária, a fim de que pudesse honrar a sua
dIvida. Isso constitula cláusula contratual. A Uniâo, ao longa de todo a ano de
1998, tamou conhecimento, soube que a desempenho nào correspondia
àquilo que fora contratualmente avençado, prevista, pactuado, e não tamou
nenhuma pravidéncia. Nenhurna pravidência foi tomada pela Uniäo, apesar
de se saber que a situacäa se deteriarava em vez de melhorar, a que era urn
indicador de uma eventual futura incapacidade de honrar seus cornpromissos.

Mas näo foi somente ao longo da execuçaa dos cantratas que essa
patencial incapacidade de honrar as campromissas foi detectada. Já na
trarnitaçao adrninistrativa e, depois, parlarnentar, no âmbito do Senado, isso
foi detectado. Foi detectado par todos aqueles que tiveram a responsabilidade
de apinar sabre a pretendida aperaçáa. Coma todos sabem, qualquer
processo de endividamento do Estado passa par uma langa tramitacâo
adrninistrativa, comecanda pela Secretaria do Tesoura Nacional, que deve,
entre autros requisitos, examinar se a Estado está se endividando dentro da
sua capacidade constitucional de assurnir dIvidas. A Secretaria do Tesouro,
apesar de ja ter todos esses dadas, preferiu dizer que nâo canstavarn dos
autos elernentos suficientes para fazer essa afirmacaa e rerneteu a exame do
assunto ao Banco Central. A Procuradoria da Fazenda Nacional preferiu
louvar-se no parecer da Secretaria do Tesauro Nacional e afirmar apenas
que, par parte da União, havia capacidade de honrar esse nova campromisso.

0 Banco Central, que teve de enfrentar a problema duas vezes, nos dais
contratas que Ihe foram subrnetidos em pouco mais de urn mês, opinau que
não havia sido abservado, no caso dessa repactuacaa, a disposta no art. 167,
inciso Ill, da Constituicaa Federal, no que diz respeito ao limite da capacidade
de end ividarnento.

No Senado, a Cornissão de Assuntas Econômicas detectou a prablema e,
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em função disso, especificamente, fez inserir, o que não é usual, o art. 3 1 em
ambas as resoluçoes que aprovou, dizendo que a eficácia da autonzação
então concedida estava condicionada a comprovação, perante o Banco
Central, do requisito previsto no art. 167 da Constituição. E mais, numa outra
resoiucao, além desse primeiro requisito, a Comissão estabeleceu também
que a eficácia ficava condicionada a comprovação perante o Banco Central
de que o Estado estava dentro dos limites previstos na Lei Camata para
gastos com o funcionalismo, ou seja, 60% da sua receita. São duas
exigéncias que estavam colocadas na resolução condicionantes da eficácia e,
portanto, da entrada em vigor. Mas a que aconteceu? Contingências várias
fizeram com que se desse operacionalidade, executoriedade a esse contrato,
tanto por parte da União quanto por parte do Estado, a partir da promulgação
da resoluçäo do Senado, em 1 0 de junho. E o art. 3 0 da resolução virou letra
morta. E como se jamais tivesse sido ali inserido.

Diante de tantas manifestaçoes claras e contundentes, a União não tinha
corno se surpreender corn o fato de que, a partir de urn dado momento, fosse
impossivel cumprir essa obrigação. Ela sabia disso. Todos sabiarn que num
dado momento haveria urn colapso na relação de equiiIbrio contratual, se é
que em algum momenta existiu equilIbrio. Todos sabiam da impossibilidade
de honrar as obrigacoes tal corno foram ariginariarnente pactuadas.
Seguramente teria havido urn acordo de cavalheiros e entendeu-se que seria
melhor prosseguir. E isso passou a ser urn dado irrelevante. Mas irrelevante
ate janeiro de 1999, quando, decididamente, eclodiu o problema de forma
aguda, porque al já não havia recursos para pagar a dIvida. No primeira dia
Util do mès de janeira, já venciam dIvidas para corn a União e outros
credores. Somente as dIvidas vencidas nos dias 4 e 5 de janeiro superavarn o
montante disponivel em caixa, as R$19.000.000,00. A União sabia disso, o
Estado sabia disso e ninguém teceu uma t:inica palavra a respeito. Foi por
isso que a Governador, na primeira reunião corn o secretariado, no dia 2 de
janeiro, no sábado, apOs traçar a quadra que se delineava, disse: "0 quadro
atual exige que, de piano, sejam encetadas negociaçöes corn o Governo
Federal para nova pactuacão do pagamento da dIvida, em candicoes viáveis
e realistas".

Ate que as negaciacöes sejam concluidas, é preciso acordar a suspensão
dos pagarnentos. isso é a que foi dito.

Par aiguma razào, recebi, pessoalmente, a determinaçao do Governador.
Isso está publicado no "Minas Gerais" de 6 de janeiro do corrente ano, em
separata, acompanhado de todos as levantamentos que foram feitos sobre a
situacão financeira do Estado. Portanto, 6 urn docurnento de cuja
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autenticidade, autenticidade histOrica inclusive, não cabe questionamento. Em
função disso, recebi, através de comunicado que acompanhau esse
pronunciamento, que também está publicado no "Minas Gerais", Ciáusula 131,
a seguinte incumbéncia: (Lê) "A Secretaria de Estado da Fazenda tamará
imediatamente medidas para iniciar a renegaciacãa do contrata da dIvida
mobiliária estadual cam a União, tendo em vista a necessidade de adequá-la
a capacidade de pagamento do Estado". E isso a que foi dito. E assim a fiz no
dia 4 de janeira, quando pracurel a Ministro Malan, corn quem mantive uma
longa relacãa de trabaiho quando ambos integrávamas a Governo Itamar
Franca, solicitando-ihe uma audiência para darmos inicia a esses
entendimentos. Recebi, no final do dia 4, urn telefonema do Secretário
Executiva do Ministéria, perguntando-me surpresa, muita surpresa, para que
eu queria essa audiência. Disse-ihe que se tratava precisamente de encetar
negaciacöes sabre a cantrata da dIvida do Estada de Minas Gerais, já que a
situacäo encontrada nãa permitia hanrar as campramissas. Ele me disse que
faria diiigências nesse sentido, ficando de telefonar-me dentra de dais dias. A
resposta que recebi fai: "Dr. Dupeyrat, envia-Ihe em anexa cOpia de nata que
a Ministérlo acabou de liberar, a respeita de acordos de refinanciamenta da
divida". E al a Ministéria da Fazenda vem a pUblica esclarecer que: ha quatra
cansiderandas, e conclui dizenda: "em canseqüência, eventuais situaçôes de
desequilIbria fiscal não podern ser atribuldas a tais acordos". Eu nâa havia
dito issa. Talvez autras Ihe tenham dita, mas eu nunca Ihe disse issa. Entäa,
"em canseqüência, repita, eventuais situaçães de desequilibria fiscal não
podem ser atribuldas a tais acordas nem canstituir causa para seu
descumprimenta". Essa fai a resposta recebida. Diante disso, evidentemente,
a Gaverna Federal entendeu que esse assunta nãa deveria ser abjeto de
negociacâa, muito menos de conversa. A partir desse momenta, level essa
cornunicaçãa ao Gavernadar, pals a assunto já nãa estava sob minha alçada.
0 que se viu fai uma escalada de agressöes e retaiiacoes contra Minas, que
considero despropasitadas, embora viessem acompanhadas de uma supasta
dispanibilidade para canversar tuda, menos a repactuaçãa da dIvida, que é a
Unica caisa que interessa.

Issa perdura ate haje. Ontem, tive cantata cam a Secretária da Fazenda do
Rio Grande do Sul, que manifestou alguma esperanca Se, após as
entendimentas havidos entre a Presidente da RepUblica e a Gavernador,
houvesse uma cessação das retaliacöes au, coma quer a Gaverno Federal,
da aplicacàa de sançöes na forma da lei e na forma do cantrato e que
houvesse a inicia da repactuacãa dos terrnas do contrato. Pals bern, là esteve
ele par trés vezes e, ontem, era para ter recebido a respasta definitiva cam



508
relaçâo a esse assunto, mas não recebeu resposta aiguma. Corn relaçao a
esse assunto, nada ficou deliberado. Portanto, não ha disponibilidade, näo ha
disposicâo para se conversar sabre a ünica coisa que realmente interessa e
que e necessária para a Pals, para a Estado, para a União, para todos. Ou
seja, conversar sobre meias e modos e tornar possIvel a pagamento da
dIvida, a que irnplica, necessariamente, a renegaciação dos termos do
pagamento.

Sr. Presidente, sei que a meu tempo já está esgotado e gostaria de encerrar
esta parte da exposiçao. Espero ter tocado nos pontos principals do problema
e agradeça a paciência corn que ful ouvido. Muito obrigado.

Esciarecimentos sabre as Debates
o Sr. Presidente - A Presidéncia val conceder a palavra aos Deputados que

desejarem formular perguntas ao Dr. Alexandre Dupeyrat. Para tanto, soilcita
aas parlamentares que se inscrevam junta a Mesa e que, ao fazer usa do
micrafone, sejarn abjetivos e sucintos, dispensada a farrnaiidade das
saudaçöes pessaais. A cada Deputado serãa concedidos ate 3 minutas para
a intervenção, e a Dr. Alexandre Dupeyrat dispará de ate 5 minutas para as
respastas. Corn a palavra, a Deputado Joâo Paulo, ca-autar do requerimenta
da canvocaçâo.

Debates
o Deputada Joào Paulo - Sr. Secretário, a situaçãa de Minas, a meu juiza,

parece que nãa e inteiramente peculiar do ponta de vista financeiro e
econãmico, no que diz respeita a reiação corn a Governo Federal. A diferença
é que temas aqui urn Governador corn urn peso muito maior, urn gavernadar
que foi Presidente da Repübiica. E, cam todo a respeita que tenho pelos
Governadores dos dernais Estadas, não sei coma se pade fazer uma
comparaçao nesse sentida, pois a nossa Governador tem, efetivamente, urn
peso muito maiar. Ha quem diga, ja ouvi isso, não par uma nem duas vezes,
que a Governador Rarnar Franca ainda está em dma do palanque, que
deveria descer dele e corneçar a gavernar. Coma se devesse renunciar aos
camprornissas que fez na fase de campanha. Pessoalrnente, apravo essa
pasiçãa do Governadar Itamar Franca. Se não desceu do palanque porque se
mantém fiel aas seus compromissas, nao deve descer. E, nesse sentida,
ainda me encantro em dma do palanque e you continuar.

A situação de Minas não deve ser peculiar porque isso é reflexa de urna
pailtica ecanOmica do Gaverna Federal. 0 Piano Real, a meu ver, fai a maior
avo de Colombo da história cantemparânea, em termas econãmicas porque
foi muita inteligente. Criou-se uma moeda virtual, uma URV, para fazer a
transiçâa do cruzado para a real. Urna URV que ninguém nunca viu, e deu
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certo.

Fol espetacular. Foi muito inteligente essa aperaçäa simplesmente
monetária, da qual participaram, evidentemente, a atual Presidente da
RepUbiica, a Governador Itamar Franca, que na épaca era a Presidente, e
tantos outras técnicas de rename e de muito briiha. Mas a Piano Real näo se
seguiu de urn piano de desenvoivimento econômica coma deveria ter sido. A
inflacão fol contida de forma artificial, par força das impartaçaes, a medida
que consumimos ainda suco de laranja irnportada - e nem vale a pena
descrever que produtos impartamas, são todos. E eles são desaguados no
Brasil para competir cam as nacianais, corn uma ãncara cambial suicida, que
o Governo utilizou todo a tempo ate aqui, perrnitinda que cam isso nasso
parque industrial fosse sucateada, que a desestImulo fosse levado a classe
ernpresarial, notadamente a industrial, imponda uma recessão terrivel ao
Brasil. Fruto disso é a desemprega que amargamas. E a Governo combate a
inflacão corn as importaçöes impatriOticas e cam a desemprego, porque a
desemprego não é ruim para todo mundo. Ele é born para a classe patranal -
que pode pagar salarios mais baixos, porque a desempregada arneaca quem
está trabalhando - e para a Governa, que combate a inflaçãa corn a
desemprega. Pals bern, esses dais fatores servirarn para segurar a inflacãa,
repito, artificial mente. E dal se depreende que Minas Gerais é assolada par
urna polItica econômica equivocada e impatriótica do Governo Federal. Mas
quais são as peculiaridades? Temos urn Governador que foi Presidente da
RepCthlica e que jamais poderia cornungar corn essa situaçãa. Ele conhece
bern, tern infarrnacoes privilegiadas. Outra peculiaridade é a contrata feita,
que estamos debatendo, e que V. Exa. traz nesta manhã, fazendo inOmeros
comentarios sabre ele, e que é lesivo ao eraria püblico mineiro. E a ex-
Governador, numa atitude de grandeza, prernida pelas circunstãncias,
assinou-o. Depois, no mês de janeira, veia a esta Casa e pratocalou urn
documento dizenda que a assinou pelas razães que declinou, mas que não
poderia ser cumprido, porque o cantrata previa urn aumento de receitas em
Minas Gerais, apenas no papei, mas que, na realidade, nãa tinha candicöes
de ser praticada.

Feitas essas cansideracaes, Sr. Secretário, gastaria de fazer uma pergunta
muita simples. Antes da pergunta, quero dizer que apóia a moratOria no que
concerne a reiaçãa do Governo de Minas corn a Governa Federal. Corn
relação a iniciativa privada, desde que a dIvida tenha arigern licita e seja
reconhecida, acha que deve ser paga, para nãa desencadear, também, urn
processa nefasta e perversa de sobressalto na ecanarnia do Estado junta a
iniciativa priyada.
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Pergunto a V. Exa., no que concerne a relação do Governo de Minas corn o
Governo Federal, Se, corn a moratOria e os recursos que estarlamos
recebendo do Governo Federal, estamos perdendo ou ganhando. Quem está
deixando de pagar rnais? E o Governo de Minas ao Governo Federal, ou o
Governo Federal ao Governo de Minas? A pergunta e importante para mirn e,
penso, para todos Os mineiros.

o Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - Corn a palavra, o Secretário
Alexandre Dupeyrat.

o Secretário Alexandre Dupeyrat - Deputado, agradeço as suas palavras, a
sua intervencâo, porque me permitern näo so esclarecer urn ponto que é da
major relevância, mas, tarnbém, tecer alguns cornentários sobre algurnas
criticas que vejo, corn frequência, na imprensa, a postura assumida pelo
Governador.

No que diz respeito a indagaçao forrnulada por V. Exa., devo dizer que, ao
contrário do que afirrna o Dr. Pedro Parente, foi importante, e continua sendo
importante, rnanter a suspensão dos pagarneritos.

E importante, mas nào significa que näo desejernos honrar as dIvidas
assumidas pelo Estado. E preciso deixar isso bern claro. Gostarlarnos de
poder honrá-las, antecipadarnente. Essa dita moratôria não é urna moratória
técnica, a moratOria técnica é aquela em que o devedor programa. Estando o
devedor nurna condicâo financeira favorável, mas antevendo situaçoes de
dificuldade, ele prograrna a rnoratória. Isso, inclusive, já foi feito no Brasil nos
idos dos anos 80. Portanto, nao se trata de uma moratária técnica, trata-se de
urn estado de insolvência. E preciso deixar bern claro que o näo-pagarnento
decorre, exclusivamente, da falta de recursos para pagar. Os recursos
bloqueados foram e sáo ainda em rnontante bern inferior âquele que o Estado
deve. Isso não quer dizer que, enquanto não lograrrnos sucesso - e tenho a
certeza de que, mais cedo ou rnais tarde, lograrernos sucesso - nas ago-es
empreendidas, porque ate aqui so foram julgadas lirninares, as quais não
enfrentararn o mérito da questão, e essa estrategia tern resultados e
benefIcios para o Estado, porque ela perrnite postergar, e, assim, dar algum
alIvio no fluxo de caixa, que é nosso grande ponto de estrangularnento.
Então, as quantias bloqueadas ate agora foram em rnontante inferior aquele
que deveria ser pago, se tivesse sido honrado no momento prOprio. Agora,
também devo dizer o seguinte: isso não decorre de nenhum favor e de
nenhuma benesse do Governo Federal. E que, dependendo da natureza, do
tipo da dIvida, e sâo várias as que estão englobadas nesse refinanciarnento e
na dIvida como urn todo, elas tern urn prazo, que é a dilacâo do pagarnento, e
que pode ser de ate 30 dias. E, al, a União, que, alias, nesse ponto, deve ter
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seguido o conselho de seus advogados, percebendo que teria de deixar
escoar esse prazo da dilaçäo contratualmente estabelecida, so vern
procedendo ao bloqueio ao cabo desse caso. De sorte que isso vern nos
perrnitindo urna certa folga no fluxo de caixa, o que nos perrnite honrar os
cornpromissos ao longo dos tempos.

O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - A Presidência inforrna que
temos 15 Deputados inscritos. Portanto, solicita aos Srs. Deputados, em
funçao da irnportância do terna, que se mantenham dentro do tempo previsto,
para que todos possarn se manifestar. A Presidéncia comunicará, por meio da
carnpainha, tanto ao Deputado forrnulador das questoes quanto ao
convidado, 1 rninuto antes do final do prazo estabelecido, para que ele
conclua o seu pensamento.

Questâo de Ordem
O Deputado Amilcar Martins - Foi concedido pelo Deputado Gil Pereira, que

estava na Presidéncia dos trabalhos, ao Deputado João Paulo urn tempo de 8
rninutos para sua intervençâo.

Isso está gravado pela TV Assembléia, está gravado no sorn, por isso,
solicito que todos os Deputados que quiserern fazer uso do tempo, por uma
questão de isonornia, de tratarnento igualitário corn todos os Deputados,
tenham o rnesmo tempo que o Deputado João Paulo teve concedido pelo
Deputado Gil Pereira. Isso pode ser provado corn absoluta tranqüilidade e
facilidade. Oito rninutos marcados no relogio foi o tempo que ele teve para
fazer a sua intervencão.

O Sr. Presidente - Este Presidente não estava presente, mas foi-me
comunicado pelo Deputado que me substituiu, Deputado Gil Pereira, que foi
dado urn tempo urn pouco rnaior ao Deputado João Paulo, inclusive por ser
ele co-autor do requerirnento. Corn a palavra, o Deputado Sebastiào Costa.

O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, Sr. Secretário, gostaria de
fazer apenas duas perguntas, portanto you-me ater aos 3 rninutos. Gostaria,
prirneiro, de perguntar se é do conhecirnento do Sr. Secretário que o
Governador Eduardo Azeredo vinha pagando algurnas parcelas da dIvida
algum tempo antes do pacto feito corn o Governo Federal, se isso realmente
ocorreu, e se e de seu conhecirnento também que naquele mornento teria
havido urna cornpensacäo de R$100.000.000,00, que havia de crédito do
Governo de Minas corn o Governo federal originário da Rede Ferroviária
Federal.

Portanto, a pergunta é a seguinte: é do conhecirnento do Secretário que o
Governador Eduardo Azeredo vinha pagando algumas parcelas antes
daquela negociacâo e, naquele rnornento, houve a compensacâo dos
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R$100.000.000,00 de crédito de Minas Gerais corn o Governo Federal,
oriundo da Rede Ferroviária Federal?

Segunda: havia no BDMG, em 19/1/99, urn depósito no valor de
R$33.000.000,00, que estavam destinados a repasse ao Governo Federal?
Se havia, qual foi o destino dado a esses recursos? São essas duas
pergu ntas.

O Secretário Alexandre Dupeyrat - Deputado Sebastião Costa, sobre essa
questao dos créditos da Rede Ferroviária, se entendi bern a sua pergunta - se
não, queira desculpar-me -, you narrar aquilo que eu sei a respeito desse
assunto. A Rede Ferroviária tinha débitos de ICMS de longa data para corn o
Estado. Alias, essa questao de não-pagamento é recIproca: o Estado as
vezes não tern condiçöes de pagar, como tarnbém, as vezes, a União não
tern como pagar. Por exernplo, a União não está pagando a COPASA, pois ha
uma série de atrasos no pagarnento de fornecimento de água. Ate a
Universidade Federal está devendo.

Mas, voltando a esse assunto, a Rede Ferroviária estava em atraso e a
União nunca se preocupou em quitar esses débitos. Não tinha o menor
interesse em quitá-los porque tinha outras prioridades. A União tarnbém
estava vivendo corn as suas dificuldades.

Então, nurn dado mornento, por força da poiltica econãrnica adotada no
piano federal, houve interesse em vender a Rede. E como adquirente de bern
pUblico so quer cornprar a parte boa, não quer cornprar divida, urna das
exigéncias era que as dIvidas fossem quitadas pela União, inclusive essas
parcelas de ICMS devidas. Fol feito urn acordo pelo qual a União entregou ao
Estado urn deterrninado rnontante de titulos.

Não me lernbro do norne dado a esses titulos, mas foram tItulos federals
indexados a urn indice de correção. Evidenternente, corno outros titulos
federais, esses titulos podem ser utilizados para abatirnento de dIvida para
com a União. Em resurno, foi esse o acordo e a origern do ingresso desses
haveres. Nurn dado rnornento, naturalrnente não dispondo de recursos para
pagar as parcelas da divida refinariciada, o Governo do Estado resolveu
utilizar esses titulos para fazer o pagamento das parcelas rnensais. Se nâo
me engano, fol usado algo em torno de R$100.000.000,00 para fins desses
pagamentos, em tItulos que o Goverrio tinha da Rede Ferroviária. Mas houve
urn problema: a União exiglu que apenas metade dos tItulos fosse usada para
pagarnento dos encargos, das prestaçaes, e que a outra metade fosse
utilizada para abatirnento do principal. De sorte que houve, de fato, urna
alteração. Por volta de seternbro ou outubro, o Estado, já carente de recursos,
resolveu pagar corn esses titulos. Cinquenta rnilhOes foram utilizados para
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abatirnento do principal, e R$50.000.000,00 para abatimento dos encargos. 0
problerna dessa operação é que, em se tratando de recursos cuja origern era
o ICMS, urna parcela desses titulos teve de ser depositada no BDMG, porque
pertencia aos rnunicIpios. Que eu saiba, ate hoje Ia estão esses titulos. Os
rnuniclpios não podem realizá-los, porque não tern acesso a mesa de
rnercado, não sabern o que fazer. A Unica coisa que Ihes interessa é ter o
dinheiro. Esse é urn problerna pendente. Em algurn rnornento, os municipios
vão cobrar do Estado uma soluçao.

No que diz respeito ao depOsito de R$33.000.000,00, confesso a V. Exa.
que o BDMG não é urna entidade da adrninistraçâo vinculada a Secretaria da
Fazenda, mas a Secretaria do Planejarnento. De sorte que não tenho acesso
As contas e as contas correntes bancárias do BDMG.

O Deputado Arlen Santiago - Dr. Alexandre Dupeyrat, gostaria de
curnprimentá-lo, assim corno ao Governador Itarnar Franco, pela sua
indicação. Nesse rnornento por que passa o Estado de Minas Gerais, em que
o Governo Federal não nos respeita de rnaneira algurna, nada rnelhor do que
urn jurista do seu quilate para estar a frente da Secretaria da Fazenda.

Queria apresentar duas questaes ao senhor. A prirneira seria urna
inforrnaçao a respeito de uma parte dos salários dos funcionarios do Estado
de Minas Gerais, vantagens que não estão sendo pagas ha rnuito tempo e
tern sido colocadas corno verba retida. Qual o montante, qua] o acUrnulo
desse recurso, que é dos funcionarios e que hoje o Governo de Minas Gerais
tern para corn esses funcionarios?

Urna outra questão é que, corn o descrédito dos tItulos ptiblicos federais, o
deságio tern sido muito grande corn as TDAs e corn vários outros titulos. Não
haveria possibilidade de urn ernbate juridico corn o Governo Federal para que
Minas Gerais pudesse honrar os seus cornprornissos, entregando esses
tItulos pOblicos federals, TDAs, que poderiam trazer urn desaflo de ate 70% a
essa dIvida e, assirn, corneçarmos a resolver esse problerna? Juridicamente,
quals as medidas que poderiam ser tornadas para que isso pudesse ser feito?
Então, Minas Gerais compraria os TDAs ou outros tItulos pOblicos federais e
pagaria, então, ao Governo Federal corn esses titulos.

O Secretario Alexandre Dupeyrat - Nobre Deputado Arlen Santiago, passo
As respostas das suas indagaçoes. No que diz respeito a verbas retidas,
lamentavelmente, tenho a informar-Ihe e a esta Casa que, dadas as
dificuldades financeiras do Estado, essa fol uma pratica ao longo de anos,
anos e anos. Não havendo recursos suficientes para honrar todos os
compromissos, foi retido o processarnento de direitos que erarn requeridos
admiriistrativarnente pelos funcionarios, qüinqüênios, trintenarios e uma série
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de direitos. Isso eram processos que o funcionário requeria, retardava-se o
processamento administrativo disso e acurnulava-se o direito do funcionário,
porque o seu direito retroage a data da implementacão das condiçöes do
benefIcio. Dal a origem de direitos reconhecidos e nâo pagos no momento
prôprio. A origem disso está justamente na falta de urn adequado
planejamento financeiro, que levou a situacöes desse tipo. A informacão de
que disponho é que hoje existem R$180.000.000,00 em verbas retidas dessa
natureza. Todas elas, todo esse momento, foram herdadas do quadriênio
anterior. E o que é mais grave: o 13 1 salário, cujo débito, cujo montante chega
a R$242.000.000,00. Eu nâo sel se ha alguma empresa que não faca
provisionamento para o 13 0 salário. Creio que não ha. Aquelas que não o
fazem quebrarn. Essa prática aqui nunca foi observada. Não havendo
provisionamento, chega-se ao cabo do ano e não se tern como pagar. Isso
acaba sendo divida flutuante, o nome técnico que acabam dando para isso,
entra no montante global de uma divida flutuante, e os servidores ficam sem
receber os seus salários, mais uma vez por falta de uma programacão
financeira adequada.

A solucão que vem sendo adotada e o pagamento gradual, em foiha, na
medida das disponibilidades. Muitos dos montantes atrasados vérn sendo
pagos, mas nâo e fácil honrar tudo de urna so vez, sobretudo quando se trata
de verbas retidas de tao longa data.

No que diz respeito a utilizaçâo de tItulos federals, também não pagos,
como as DPDAs - tItulos podres, tao freqüentemente utilizados nas
privatizacães -, o contrato, tal como assinado, nao prevé essa possibilidade.
Seguramente, a União não aceitaria isso, pois está precisando de dinheiro.

Em resposta ao Deputado Sebastiâo Costa, eu havia mencionado o caso da
Rede Ferroviária, em que o Estado sO conseguiu receber alguns tItulos
federals, porque houve, num dado momento, interesse da União em
regularizar a situação da Rede, para, entào, privatizá-la. Mas, no momento de
utilizar os créditos, a Uniáo impOs a condiçâo de que a metade deles seria
empregada para abater prestacOes, e a outra, para abater o principal.

Houve, em parte, naquele rnomento, urn certo alivio para a situação
financeira do Estado, mas, não havendo cláusula precisa a respeito, náo era
certo que a Uniâo viesse a aceitar, e nOs correriamos a risco de ficar corn os
tItulos sem ter como utilizá-los, e, consequentemente, sem dinheiro.

0 Deputado Rêmolo Aloise - Dr. Alexandre Dupeyrat, é do conhecimento de
todos que fol registrado, ate 31/12/98, deficit flutuante de R$3.000.000.000,00
na economia mineira, corn a divida mobiliária chegando a casa dos
R$18.000.000.000,00.
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A preocupacão é muito grande, e, ate o momento, a discussão está

centrada nesse deficit, principalmente no que diz respeito a Previdéncia dos
Funcionários Estaduals e ao pagamento da folha do funcionalismo.

Sabemos que fol feita, no Governo anterior, urna antecipaçao do ICMS, no
valor aproximado de R$1 10.000.000,00. Essa antecipacâo, parece-me, tinha
o objetivo de quitar uma parte do 13 0 salário do funcionalismo püblico, e, pelo
que sabemos, apenas R$24.000.000,00 foram usados para essa finalidade.

Pergunto a V. Exa. onde e que foi colocado a restante dos R$95.000.000,00
dessa antecipacao.

O Secretário Alexandre Dupeyrat - Deputado Rêmolo Aloise, em se tratando
de ICMS, a parcela constitucional fol repassada aos municIpios. A outra parte,
cerca de R$20.000.000,00, V. Exa. colocou muito bern, foi utilizada para a
pagamento do 130 salário, e, a restante, seguramente, fol empregado no
pagamento a empreiteiras, a prestadores de serviços, enfim, em despesas de
custelo. 0 Governo vinha assumindo comprornisso e nâo vinha honrando.

Infelizmente, isso nos colocou nas maos mais urn problema, porque me foi
dito que essa antecipacão seria integralmente para o pagarnento do 130
salario. Assirn me fol afirmado.

Infelizmente isso nâo ocorreu, a problema esta criado e agora cumpre-nos
fazer uma programacâo. Espero começar a estudar a viabilidade disso a partir
do próximo mês, porque esses trés primeiros meses foram para ajuste de
fluxo de caixa. 0 que nos resta a fazer é buscar fonte de recursos para pagar
as R$242.000.000,00 que restam a ser pagos de 13 0 salario.

o Deputado Joao Batista de Oliveira - Sr. Presidente, Sr. Secretario, meus
cumprimentos. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que a Governador tern
todo a nossa apoia em relacao a disputa com a Governo Federal.
Entendemos que o tratamento dada a Minas Gerais nao se compara ao
tratamento dado ao Estado de Sao Paulo, em que a Governo Federal
comprou ate aeroporto para pagar as R$15.000.000.000,00 do BANESPA.
Portanto, a tratarnento é discriminatOrio, e V. Exa. e a Governador tern todo a
nosso apoio politico nessa disputa.

Pelo tratamento dado pela imprensa nacional parece, a sociedade
brasileira, que a Presidente Fernando Henrique concedeu ao Governador
Olivia Dutra tudo a que a Governador Itamar queria. A imprensa nacional deu
esse tam. Gostaria que V. Exa. tecesse algum comentaria sobre esse
assunta, ou seja, a possibilidade de tirar a norne do Estado do Rio Grande do
Sul do SPC, liberar verbas confiscadas e nao confiscar mais. Aparentemente
a imprensa nacional mastrau que tuda a que a Governador Itamar queria a
Governador Olivia Dutra conseguiu.
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Em segundo lugar, gostaria de tomar a liberdade de fazer urna sugestão a
este Governo, de cuja sustentação politica nesta Casa, nosso partido, o PDT,
participa.

O Governo de Minas Gerais precisa apresentar urn programa minimo para
a area social ao atravessar essa fase de moratória. Gostaria de dar alguns
exemplos: Os vicentinos ja estão reclamando, através da imprensa, que as
verbas dos asilos foram cortadas. Já fomos procurados por pessoas que não
conseguiram rnedicamentos de uso continuado. Em 1997, o Governo do
Estado criou o meihor programa de atendimento a crianças excepcionais do
Brasil, mas o Governo atual cortou 75% das vagas destinadas a essas
crianças. Como o Governo Federal já havia cortado outro tanto, as crianças
excepcionais de Minas Gerais, tanto na area federal, quanto na estadual,
estão desvalidas.

Gostaria de sugerir a V. Exa. - o programa estadual custa apenas
R$150.000,00 por mês - que estudasse essa questao, porque na próxima
terça-feira haverá uma manifestacâo dos pais das crianças que perderam
essas vagas contra o Governo Federal e o Governo Estadual. Proponho que
o Governo salve esse programa que tern uma importância social fundamental.
No podernos permitir que nosso Governador sala nas mesmas faixas junto
corn a Presidente Fernando Henrique em urn ato de protesto que acontecerá
na próxirna terça-feira. Essa seria urna péssima companhia para a nosso
Governador. Muito obrigado.

O Secretário Alexandre Dupeyrat - Em primeiro lugar, no que diz respeito ao
Governador OlIvio Dutra, tenho mantido estreito contato corn o Secretário da
Fazenda do Rio Grande do Sul, Dr. Arnon Agostinho, porque as problernas
säo, se não idénticos, muito semeihantes. Nâo sei se o Rio Grande do Sul
nâo tern ate uma desvantagern em relação a nôs. Ainda anteontem foram
charnados a Brasilia, para supostamente resolver em definitivo as problemas
do Rio Grande do Sul. Tiveram dois dias de conversacöes initeis. 0 resultado
de tudo isso foi que, primeiro, a Governo Federal resolveu enviar uma carta
as agências de fomento internacional - BID, Banco Mundial -, as quais haviarn
denunciado o Rio Grande do Sul e Minas Gerais como inadimplentes, apesar
de o Governo Federal estar inadimplente corn quase todas as entidades não
financeiras internacionais, mas isso nâo vern ao caso agora. Entâo, ele havia
enviado uma carta falando do risco de inadimpléncia. A informaçâo que tenho
do Secretário da Fazenda e de que nunca ficaram inadimplentes corn nenhurn
organismo internacional e que nâo havia a rnenor rnativo para isso. F a
Governo Federal resolveu, então, voltar atrás e enviar urna carta a esses
mesmos organismos dizendo que a advertência anterior ficava sern efeito.
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Fora isso, näo houve nenhum avanço, e espera-se para hoje urn resultado
definitivo dessas conversacoes, porque hoje vence urna parcela da dIvida do
Rio Grande do Sul e também de outros Estados, e no entendimento do
Governo Federal eles devem honrá-la na data de hoje. Eles nâo tern
condiçoes, e vamos ver se ocorrerá a bloqueio.

Creio que a mIdia vem trabalhando para dar a irnpressäo de que essas
conversas vêrn levando a alguma coisa. Na verdade, conversa so leva a
algurna coisa quando ha disposicâo de tratar do assunto que deve ser
tratado. No caso, é a suspensao de sancöes e a renegociaçaa da divida em
condiçoes viáveis de pagamenta. Espero haver respondido a primeira parte
da sua pergunta corn esses dados.

Corn relaçao ao segundo aspecta, de urn prograrna social minimo, devo
dizer a V. Exa. que, desde a primeiro rnês de Governo, a Secretaria do
Planejamento vern se reestruturando para conseguir urn equacionamenta
dessa questao, em rnédio prazo, pelo menos. E vern se relacionando corn
outras areas de Governo para ter urn programa rninirno de desenvolvirnento,
em que pese as dificuldades financeiras do momenta, e tambérn programas
voltados para a area social, corn a alocaçâo dos recursos que se fazem
necessários, coma diz V. Exa., de asilo, etc.

No que diz respeito ao atendimento a criança excepcional, ouvi do
Secretário Murilo Hinge] que houve, inclusive, urn avanço no atendirnento e
na alocacão de recursos nessa area, este ano. Liberei a que era possivel
liberar. Devo dizer a V. Exa. que foram retidas ou utilizadas para outros fins,
pelo Governo passado, verbas do FUNDEF, que poderiam atender a essa
dernanda.

Consegui, corn muito esforço, liberar alguns recursos para que a Ministro
Murilo Hinge] conseguisse dar inIcio ao ano escolar no momenta prOprio e, ao
que eu saiba - foi a que auvi dele, mas nâo tenho detalhes, porque issa está
afeto a parte dele -, ha urn pragrama que ele continua desenvalvendo, voltado
para a criança excepcional, que tern toda a direito de receber urn tratamento
adequado par parte da sociedade.

No que diz respeita ao medicamento de usa continuado, a sua indagação
vem corn toda prapriedade. E de pasmar a incongruência a que leva a politica
adotada pelo Governo Federal no momenta. Estãa corn tantas dificuldades de
recursos que tiveram que pedir auxilio aos Estados, de quem sabern que não
podern arrancar rnais nada. Tiverarn que pedir auxilio aos Estados para
honrar cornpromissos elementares do SUS, que são deles. Disponho aqui de
urna carta do Ministro da Saüde, que me foi endereçada dais dias antes da
Ultirna reunião do CONFAZ, pedindo que abrissernos mao do ICMS sabre
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uma série enorme de rnateriais de uso cirUrgico, sob pena de o sistema entrar
em colapso. São materiais absolutamente necessários. Diz ele, textualmente:
(- Lê:) "Em muitos casos, ha evidentes riscos a saüde pUblica. Isso acontece
corn o impacto da desvalorizaçao cambial.....E como se fosse urn outro
Ministério, nâo é? "Isso acontece corn o irnpacto da desvalorizacão cambial
sobre os segmentos de Orteses e próteses, cujo exemplo rnais eloquente é o
marcapasso cardlaco.....e tal. "Os reajustes pleiteados pelas empresas não
podem ser atendidos pelas unidades prestadoras de saOde do SUS, diante da
impossibilidade de o Ministério da SaUde prornover os ajustes na tabela do
SUS e de medidas suficientes para reembolsar os maiores gastos".

Então, corno o SUS não tern, o Ministro não tern onde apanhar recursos, o
Ministério da Fazenda tarnbém está fechado para ele, o do Planejamento
idem, e ele ainda tern que enfrentar os codes da polItica ditada pelo FMI, vern
pedir aos Estados. E aquiescernos, claro. Tivemos que aquiescer a isso daI.
Foi a contribuição que pudernos dar neste mornento. Mas, em todo caso,
solidarizo-me integralrnente corn a colocação de V. Exa. A area social é urna
preocupação do Governador Itamar Franco, e procurarernos dar a atencão
devida a todos esses assuntos.

0 Deputado Rogerio Correia - Sr. Secretário, parece Obvio que os acordos
feitos entre Estados e União, bern corno o acordo entre a União e o FMI, no
atual estágio e corn a atual politica do Governo Federal, tornararn-se, de fato,
irnpagáveis. Isso parece ser urn consenso. 0 próprio ex-Governador Eduardo
Azeredo já atentava para o detalhe de nao poder cumprir o cornpromisso que
ele rnesmo assinara, de renegociacão da divida. Isso já foi extrernarnente
divulgado. A pergunta que faco, Secretário, é: como fica para a frente? 0
Governo Federal, segundo a irnprensa, já anuncia algurn alivio para os
Estados, retirando a verba do FUNDEF da receita lIquida e urn adiantarnento
da Lei Kandir, corno se isso fosse aliviar os Estados. Mas, ao rnesrno tempo,
também já fez algurnas promessas e firmou comprornissos corn o FMI, entre
os quais o decréscimo de 4% do PIB - portanto, o desaquecirnento da
economia -, uma inflação de 16,8% - embora os economistas já falern em
mais de 30% - e urn superávit de R$31.000.000,00 na balanca de urn Pals em
recessão. Alérn disso, pretendem aurnentar a CPMF de 0,20% para 0,38% e
já fizeram urn code no orçamento das verbas sociais de mais de
R$2.000.000.000,00. Isso tudo para aurnentar a dIvida interna em mais de
R$9.000.000.000,00. Nesse quadro de manutençáo da polItica econômica do
Governo Federal e desse novo acordo corn o FMI, corno é que V. Exa. ye, no
futuro, os resultados dessa politica nos Estados?

Essa seria a prirneira pergunta. Qual 6 o reflexo disso nos Estados, rnesrno
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que não se considere o FUNDEF como receita liquida, mesmo que se faca o
adiantarnento da Lei Kandir? Parece-me que os Estados perderão ainda rnais
corn o desaquecirnento da economia.

De acordo corn o inicio da fala do Secretário, ou muda-se a polItica
econôrnica ou teremos dificuldades em fazer qualquer tipo de renegociacão
para rnelhorar a situacão do Estado.

E, por firn, quero fazer uma segunda pergunta. Na conta (mica do Estado,
foram repassadas diversas verbas do Fundo, no final do Governo Azeredo,
inclusive por rneio de urn decreto, em 3/11/98. Aprovarnos urna CPI para
apurar o fato. Gostaria de saber se é possIvel rerneter a CPI, no futuro, urn
balanço do que foi pago, principalrnente nos meses de novernbro e
dezernbro. 0 caixa foi entregue em janeiro completarnente vazio, e as verbas
dos fundos, não sO as dos fundos estaduais, rnas tambérn as verbas
vinculadas, foram destinadas a conta Unica. E possivel fazer urn balanco do
que foi pago, para saber que empresas, que empreiteiras e que fornecedores
se beneficiararn do pagarnento nos Ultirnos dias do Governo? Essa é uma
questão que a Assembléia nào pode deixar de apurar, para saber qual era a
intenção do Governo no final do mandato.

O Secretário Alexandre Dupeyrat - Deputado Rogerio Correia, responderei
as suas indagacOes por partes. No que diz respeito ao dinheiro de outras
unidades, de outras fontes ou pelo menos o dinheiro que deveria estar
reservado a outras fontes e foi usado de maneira diversa da prevista, o
rnontante é de R$384.034.972,68. A Auditoria da Fazenda está procedendo a
urn levantamento minucioso do emprego dessas verbas e de quem as
recebeu nos ültimos seis rneses do Governo passado, de junho a dezembro
de 1998. Terei o maior prazer em encarninhar o resultado da auditoria feita.

No que diz respeito as rnedidas anunciadas, acho que é ternerário adiantar
aquilo que não conhecernos em detalhes ou que conhecernos apenas por
rneio de notIcias de jornal. 0 que ouvi é que, na sexta-feira ou na segunda-
feira, será baixada uma medida provisória introduzindo rnodificacoes na lei de

0 
repactuacão da dIvida, entre as quais a retirada do FUNDEF do cálculo da
receita liquida. No que diz respeito a Minas Gerais, essa suposta vantagern

C seria irrisória, e acredito que para os outros Estados tarnbém. Urna
irnportância de R$8.000.000,00 a R$10.000.000,00 não produzirá abatimento
real nenhum na nossa dIvida.

A antecipação da Lei Kandir, que tambérn está anunciada, é uma medida
que tira o problema de hoje e joga-o para amanhã - a inadimplência não
ocorrerá hoje, rnas ocorrerá daqui a seis rneses -, corno se isso fosse
solucionar o problema. 0 que gostaria de saber 6 o que a equipe econômica
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do Governo está prevendo que acontecerá dentro de seis meses e
possibilitará a retomada do crescimento e uma geracão de renda capaz de
fazer face aos compromissos. Isso eles näo disseram, apenas mencionaram
a antecipacão da Lei Kandir.

Ha tambérn uma terceira medida prevista, que seria a troca do critério
adotado para o ressarcimento da Lei Kandir. Teremos que fazer Os cálcu!os
para ver se haveria ou não alguma vantagem em Minas Gerais trocar o
criteria que foi originalmente escolhido pelo Estado. Não temos condicoes de
antecipar isso. De qualquer forma, são medidas absolutamente paliativas, que
nao vão resolver absolutamente nada. Ou a Governo Federal resolve adotar
diretrizes de polItica econômica que promovam realmente o desenvolvimento
econômico, a expansão do emprego, da renda au vamos caminhar para urn
grande impasse nacional. Não tenharn dividas. Muito obrigado.

0 Deputado Paulo Piau - Sr. Secretário, para nós, é muito importante a
presença de V. Exa. nesta Casa, para que possamos tomar conhecirnento
dessa grave situacao por que passa a Estado de Minas Gerais.

Gostaria de dizer que são 500 anos de Brasil. E urn longo tempo de vida
nacional. Dizem que a Brasil é urn pals nova, mas em 500 anos tivernas
várias geracães. E o nosso Pals encontra-se atolada numa crise de caráter,
de cidadania, o nasso cidadão é desiludido. Isso não acontece apenas em
Minas Gerais, mas em toda a União. 0 Estado é agiota do municipio, a União
e agiata do Estado, a mercado financeiro internacional é agiota do Brasil, e a
Governo e agiota dos empresários e dos trabalhadores. Vemos a grande
ernpresário tentando salvar-se através dos mecanismos de sonegacão, que
são mais competentes que as mecanismas püblicos, e vemos a pequeno
empresário, aquele que entra no mercado informal, indo para a asilo da
reforma agrária, ou para a marginalidade.

Gostaria de chamar a atençãa quanta ao seguinte fato: na época da
Constituinte de 1988, a Presidente Sarney disse uma frase célebre: "Corn
esta Constituicão" - e, diga-se de passagem, coordenada pelo PMDB de
Ulysses Guimarães - "este Pals será ingovernável". A revisão constitucional
deveria ter acontecido em 1993, quando era Presidente a atual Governador
Itarnar Franco. All, sim, poderiam ter comecado as mudanças de rumo,
evitando que a Brasil estivesse atolado nesta crise. Mas tambérn teve
oportunidade de faze-la a Presidente Fernando Henrique, rnas manteve o real
porque era o seu cabo eleitoral. Vemos, então, erros sucessivos. E dificil
compreender quern é rnais errado e mais incompetente no Pals. Todas nOs,
sobretudo a pova, a classe menos favorecida, estamas sofrendo.

Por essas razôes, gostaria de perguntar ao senhor se quando a Governo

521
atual passou a comandar a Estado, em 1°11199, Minas, que a Brasil hoje acha
que é terra arrasada, era a piar economia, tinha a pior situaçao financeira
entre as 27 Estados? Essa é a irnpressãa que se tern. A segunda pergunta
refere-se aos incentivos corn vistas a que os empreendimentos venharn para
Minas Gerais. 0 Governo Itamar Franco está espantanda os empresárias.
Espantando é a palavra mais tipica que passo achar no momenta. Pergunta-
se haje onde existe confusão politica no Brash!? Todos sabem que é em
Minas. Empresária corre de canfusãa politica. A situação atual é grave hoje e,
dentra de urn futura próxima, poderá ficar mais grave ainda. 0 pava quer
solucão. Pergunta qual é a verdadeira solucão deste Gaverno, pals parece-
me que a lOgica e a born-senso aconseiharn a diálogo, ou sera que ele quer
exatamente a revo!ução, coma está preconizando esta Casa, através desse
movimento que se val iniciar?

0 Secretário Alexandre Dupeyrat - Nobre Deputado, agradeço-lhe a
intervençãa, pois me d6 a opartunidade de esciarecer alguns pantos de
extrema relevância. Fui Presidente da Cornissão de Revisão Constitucional
no âmbito do Executivo. Na época, estava no Executiva Federal. Devo dizer
que fai feita urn trabaiho notável de propasta de reforma canstitucionat. Isso
nãa foi feita par mim, pals apenas presidia a comissãa. Encaminhei as
trabaihas as subcomissães, mas fai feita urn trabaiha natável de prapasta de
refarma da Canstituiçaa.

Não era uma refarma para levar a Pals ao caas, era para promaver a
desenvolvimenta do Pals. A épaca, aa Governador, a então Presidente Itamar
Franca, fai vedada, pelo Regirnenta da Canstituinte Revisora, apresentar
qualquer iniciativa. Nãa abstante issa, a trabaiha foi tada apraveitada e
apresentada - tadas as emendas, inclusive na parte tributária, tadas as
emendas de refarma a Canstituiçãa - pelas dais Llderes do Gaverna a épaca,
a ex-Deputada, haje Senadar, Roberto Freire, e a Senador Pedro Simon. Isso
cansta nos anais do Cangressa Revisor. Se nãa fai passivel conduzir a barn
terma, nãa quero entrar em canjeturas do parquê. Ouco dizer que na épaca
havia urn certa temar que a candidata do PT ganhasse as eleiçães, então nãa
havia interesse. Mas, não sel, a épaca, cingi-me de acarnpanhar as trabalhas
do Cangressa Revisor.

Quanta aa fata de Minas Gerais estar au nãa nas piares situacöes do Pals,
nãa passa afirmar nada, pals nãa tenho um quadra camparativo dos dernais
Estadas, não tenha acesso a tesauraria de nenhurn deles. Estou tomando
algumas iniciativas no sentido de solicitar a Secretaria do Tesouro Nacianal
informaçoes a esse respeito. Agora, quero saber, par exempla, quern é que
deixou de pagar e naa teve a dinheiro blaqueado. Eles terão de me farnecer
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essas e outras inforrnaçoes, que devem ser do dominio pUblico, que são de
interesse de toda a Naçao, porque o que está em jogo é o interesse nacional.
Então, quando tivermos esses dados poderemos falar sobre o assunto.
Inclusive, quero cOpias dos demais contratos que foram assinados corn
outros Estados, corn a Bahia, por exemplo, e os aditivos que foram feitos.
Quando tivermos a oportunidade de examinar os contratos e Os aditivos,
poderemos fazer uma análise minuciosa e encaminharemos a esta Casa
cópia desses documentos.

No que diz respeito aos incentivos, devo dizer V. Exa que o que está sendo
publicado na imprensa é mais uma manobra para incompatibilizar o Governo
corn os setores da sociedade ou para desinformar. 0 que está sendo
colocado e falso.

Dada a lirnitação do tempo, you ater-me a dois fatos. Na Ultirna prestaçào
de contas apreciada por esta Assembléla, consta que os incentivos, as
benesses fiscais do ano de 1997 - isso está publicado no "Minas Gerais", no
"Diário do Legislativo", parece-me que do mês de junho ou julho do ano
passado - custaram mais de R$300.000.000.000,00. Da forma pela qual está
colocada Ia, uma das causas do agravarnento do endividamento do Estado,
da perda da saüde financeira do Estado, atribui-se a isso.

0 outro dado faz referência a Lei Kandir. Se não me engano, naquela época
a perda montava a R$760.000.000,00. São dois dados que constam no
ref atOrio aprovado por esta Casa. Mas, voltando ac , momento presente, näo
ha nada contra o incentivo. Ele pode ser urn instrurnento excepcional de
promoçao e de desenvolvimento econômico e social. 0 que ha é que os
incentivos dados devem se inserir nurn projeto major de planejarnento global
e ser feitos na forma da lei. Não é possIvel, a tItulo de incentivo, tratar
individualmente coisas corn grupos, corn pessoas. Não é possIvel. Isso tern
de ser revlsto e reavaliado. Ha urn caso que, de forma distorcida nas
manchetes de jornais, diz respeito a uma tentativa que estamos fazendo não
sO nesse campo, porque estamos fazendo isso em todos Os campos, para
viabilizar o caixa do Estado de protrair o pagamento de alguns incentivos ao
longo do ano, dando compensaçOes no futuro. E é apenas isso que estamos
fazendo. Posso Ihe garantir que a classe empresarial não está sentindo
nenhum clima de confusão em Minas Gerais. 0 que ela está sentindo é urn
clima catastrOfico no Pals, por força de uma politica econômica
absofutamente equivocada, que está sendo levada a termo em Brasilia. A
causa da apreensão, e todo o empresariado sabe disso, é a politica
econômica, deliberadamente excessiva, que vem sendo adotada pelo
Governo Federal, assumindo urn compromisso que náo vai poder honrar e
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dando urn salto no escuro, porque não sabernos qua[ será a próxima
exigência. De sorte que a confusão existente é fruto de uma ansiedade dos
empresários, dos responsáveis pela produção, dos trabalhadores diante das
incertezas quanto ao futuro. Eu não hesitaria em Ihe responder o seguinte: a
solucão e cerrar fileiras em tomb de uma proposta de reordenamento
econômico-firianceiro deste Pals, que possibilite assegurar-se a volta ao
crescimento, respeitada a sua soberania.

0 Deputado Miguel Martini - Sr. Secretário, quero começar abordando
algumas questoes que ha trés anos estamos gritando nesta Assembléia. Está
certo que a polItica do Governo Federal está equivocada, está certo que o
Governo Federal fez contrato, não sO corn Minas, mas corn todos os outros
Estados, e que o contrato de Minas é leonino, não da para se cumprir, etc...
São questoes que ja estão claras para nOs, parlameritares, e para toda a
sociedade. As açOes de Minas objetivam uma mobilizaçao para urn pacto
federativo, o que também está correto. Estou acompanhando e estou de
acordo corn esse procedimento. Acontece que Minas não pode parar. A
administracão não pode parar. Gostaria de fazer a seguinte pergunta: Quando
é que o Governo de Minas Gerais vai nos enviar ou vai nos dar a conhecer
urn prograrna de Governo, rnostrando que Minas pode ter alguma esperança
diante desta crise? Ou näo e possivel ter algurna esperança? Segundo, em
relação a colocacão do Deputado Paulo Piau, estamos num momento de
dificuldade. Ternos de fazer caixa. E preciso ter receita. Pelo que tenho
acompanhado nos jomnais - e V. Exa. poderá dizer se é mentira -' já houve
uma redução de ICMS, de 25% para 18%, em relação aos produtos de
cabeleireiro e toucador. Algumas empresas de São Paulo, que viriam para
Minas, ja nab virão rnais. A elisão fiscal, diarite da guerra fiscal existente, é
tremenda em relação a Goiás, São Paulo e outros Estados. Que atitudes o
Governo de Minas pretende tomar para evitar a elisão fiscal e para evitar que
as outras empresas, instaladas aqul, fujam daqui ou busquem mecanismos
de evasão de receitas do Estado de Minas Gerais?

A questao do desemprego e gravissima e vimos que Os 1.600 empregos
previstos pela Mercedes-Benz (... )se houver essa dificuldade, nab sel se
havera desaceleraçao no processo da Mercedes-Benz. Gostaria de ouvir
tarnbém sobre isso. De forma que, objetivamente, gostaria de saber quando
nOs, os Deputados, e o povo mineiro poderernos tomar conhecirnento de urna
proposta objetiva do Goyerno, considerando todas essas dificuldades, que já
são do conhecimento da sociedade brasileira. Hoje, qualquerjovem de 12 ou
13 anos quer saber qual o rnontante da divida de Minas Gerais, ja discute
qual a diflculdade do Governo Federal em relação a outros Estados. Então,
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objetivamente, quais são as propostas e quando vamos tomar conhecimento
dessas propostas? Muito obrigado.

o Secretário Alexandre Dupeyrat - Sr. Deputado Miguel Martini, devo dizer
que está previsto para ser convocado para depor nesta Assembléia o ex-
Deputado Manoel Costa, o atual Secretário da SEPLAN. Urn prograrna de
ordenamento e soerguirnento do Estado, do ponto de vista econOmico e de
planejamento em curto, médio e longo prazo. Quero crer que, na sua
apresentação aqui, cuidará de apresentar e delinear todas essas prioridades
e os meios de levar a termo essa rnissäo. Como ye V. Exa., não podemos
ficar lamuriando a crise. Temos de lamentar, sim, o ocorrido no passado, mas
temos de superar e olhar para frente. Precisamos superar todas essas
dificuldades, mas isso é urna missão que está afeta, como disse antes, a
SEPLAN, e o Secretário do Planejamento terá oportunidade de tracar os
rumos que viräo a ser imprirnidos, para essa finalidade, previstas as
lirnitaçoes que temos. No que diz respeito a evasäo fiscal, V. Exa. citou
especificamente o caso de urn setor industrial que estaria interessado em vir
para Minas Gerais. Devo repetir o que havia dito ha poucos minutos. 0
incentivo fiscal pode ser urn instrumento precioso de inducao ao
desenvolvirnento econôrnico. Existem duas condicôes necessárias. Primeiro é
preciso que se faca na forma da lei, não pode ser tratado corno se tratam
negócios privados. Em segundo lugar, tern que se inserir num contexto global,
corn suas prioridades previarnente definidas. Não podemos dar incentivos a
todo mundo, temos de ser seletivos. Esse setor de segmento industrial, a que
V. Exa. se referiu, deve estar cornigo nos próxirnos dias. Vou ouvir o que eles
tern a propor. So espero que não sejam sugestOes do tipo do que está
ocorrendo hoje e que está opondo a Bahia a São Paulo. Tais foram Os
incentivos que a Bahia ofereceu que São Paulo está se vendo na
contingencia de ter de recorrer aos tribunais, para cancelar aquilo que foi feito
là. E uma guerra fratricida. Nâo adianta nada prornover o desenvolvirnento de
urn as custas do desalento de outros. Mas desde que as medidas, as
sugestOes e as propostas sejam feitas dentro de urn contexto de coeréncia,
de legalidade e de interesse püblico maior do Estado elas serão rnuito bern
vindas e terâo o acolhirnento do Governo, não ten ho dUvidas quanto a isso.

Volto a dizer, para concluir, que a Fazenda, tradicionalmente, tern urn papel
urn pouco antipático. Talvez o mais antipático de todos, porque é a porta na
qual todos batem para cobrar, e nem sempre os recursos estão disponIveis.
o Planejamento e que tern a chave do mistério da bonanca. Não estou
dizendo isso para transferir para o Secretário Manoel Costa a
responsabilidade da resposta, rnas para dizer que isso está sendo
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reexaminado. Toda a questão do desenvolvimento do Estado está sendo
reexaminada e tern de ser reexaminada a luz das contingências atuals e das
limitaçoes que se impOern. E rnais, urna que está fora do nosso alcance, que
é a projetada recessão do Brasil, pelo menos durante este ano. Espero que
eta não se projete anos a frente.

o Deputado Miguel Martini - Esta é uma questão legal, sim. Foi tratada e
aprovada aqui na Assembléia Legislativa. Se o Governador anterior o fez por
decreto ou lei e uma outra questão. Mas foi urn assunto debatido e aprovado
aqui na Assernbléia Legislativa. E não é incentivo, é apenas reduçâo no nivel
normal, 18% é o ICMS que se cobra de todo 0 mundo. Ele ainda estava
naquele caso antigo, de que era urn produto supérfluo.

Segunda questão: existe a guerra fiscal. Não se pode dizer que não existe.
Quando foi votada a Lei Kandir, foi proposto acabar corn a guerra fiscal, e os
Estados e que não aceitaram. Ternos de jogar corn as regras que foram
colocadas.

o Secretário Alexandre Dupeyrat - 0 que foi tratado na Assernbléia, que é
do meu conhecimento, é o problema da água de colOnia. Esse realmente foi
tratado aqui. Nos outros, foram delineados parámetros. Mas entre os
parâmetros que foram delineados em lei e aquilo que ocorre na prática ha
uma diferença muito grande. E por al que acho que se encarninha o
problem a.

o Deputado Miguel Martini - Não foi água de colônia, sO isso.
o Sr. Presidente - A Presidéncia recomenda ao nobre Deputado que, ao

final dos debates, tenha urn contato pessoal corn o Secretário para poder
explicar meihor a sua düvida. Corn a palavra, o Deputado Arnilcar Martins.

o Deputado Amilcar Martins - Secretário, a sua fala nesta Casa não trouxe
nenhuma novidade, o que apenas confirma o que parece ser a firme decisão
do atual Governo de Minas, que e se ater a técnica desenvolvida por
Goebels, que foi o teOrico de comunicacão do nazismo, de repetir mil vezes,
dez mil vezes urna mentira para que ganhe foro de verdade.

Mas, deixando as mentiras de lado, tenho algurnas perguntas a fazer ao
senhor para que tentemos arrancar algumas coisas realmente propositivas da
atual adrninistraçâo.

A prirneira pergunta se refere ao fato de que o Governo Eduardo Azeredo,
ao longo de todo o mandato, tentou alertar, inclusive nesta Assembléia, sobre
o grave problema da economia mineira no que diz respeito ao
comprornetimento da receita, a capacidade de pagamento da folha de
pessoal. 0 Secretário João Heraldo Lima esteve aqui nesta Casa, em marco
de 1996, e disse que em 1995 o comprornetirnento da receita lIquida
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disponIvel - que é o conceito que realmente nos interessa - corn a folha de
pagarnento fol de 94%. E o senhor disse, recentemente, em uma entrevista
que esse comprometimento da receita lIquida disponivel corn a folha de
pagamento estava chegando a 97%.

A pergunta que faço ao senhor é: como a senhor pretende enfrentar a
questão do comprometimento da receita liquida disponivel corn a folha de
pagamento? Junto corn essa questâo, quando o Governo vai cumprir as
promessas de campanha do Governador Itarnar Franco de dar aumento ao
funcionalismo piiblico e de pagar o funcionalismo pblico a partir do quinto dia
ütil de cada mês?

Formularei a segunda pergunta: já que o senhor considera a acordo da
divida tao deletério, tao ruim para o Estado, gerador de efeitos tao
desagradáveis e degradantes, por que a senhor pura e simplesmente não
propãe ao Governo Federal a anulaçao desse acordo?

o senhor disse que as compensacöes feitas pelo Governo Federal, ou seja,
o não-repasse de recursos do Governo Federal para a Governo de Minas é
menor do que os valores devidos pelo Governo do Estado ao Governo
Federal. Gostaria de saber quais são Os valores dessas compensacöes, ou
seja, quanto não fol repassado pelo Governo Federal para a Governo de
Minas e quais os valores devidos pelo Governo de Minas que não foram
repassados para a Governo Federal.

o Secretário Alexandre Dupeyrat - Nobre Deputado Amitcar Martins, devo
começar minha resposta manifestando não so minha estranheza, mas meu
repUdio a qualquer insinuação ou tentativa de insinuação de que ha similitude
entre a que vem sendo dito ou feito corn as práticas nazi-fascistas. Ao tango
de toda a minha vida, tenho professado fé na dernocracia, na liberdade e,
sobretudo, nos direitos humanos. Não posso admitir sequer a instnuação de
similitude de comportamento corn urna figura tao deletéria na histôria e de tao
triste mernória, como Goebels, imprópria e inoportunamente aqui citado.

Dito isso, passo a resposta das indagaçães formuladas por V. Exa. Não é
verdade, e é born que se repita, para que a mentira não assuma foro de
verdade; não é verdade que eu tenha dito que a foiha cornpromete 97% dos
recursos do Estado. Assim corno e uma meia verdade dizer que ela
compromete 94% dos recursos do Estado. Também disponho desse quadra,
fornecido pela equipe anterior. Depende do jogo que se faz corn as nümeros
e depende do que se considera receita Uquida. 0 conceito de receita liquida
adotado para se chegar a 94% de comprometimento nãa corresponde a
nenhuma definicao legal existente, nem na Constituicão nem na legislacão
infra-constitucional. E uma definiçáo adotada aleatoriarnente. Eu poderia
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chegar ao montante que quisesse. Não you dizer que a cálculo esteja errado,
mas é urn critério aleatoriamente adotado, porque se queria chegar a urn
determinado resultado. Esse raciocinio de jogar na folha a culpa pelo
endividamento do Estado é extremamente perigoso. Tenho a reconhecimento
da equipe econôrnica anterior, em depoimentos a rnim formulados
pessoalmente, de que näo havia onde cortar. Não ha onde cortar em termos
de nUmeros de funcionários. Veja a que ocorreu no Espirito Santo. Aqui,
começamos a ano letivo em dia. 0 Espirito Santo resolveu cortar a nUmero de
funcionários, e não conseguiu sequer dar inIcio ao ano letivo.

Se é essa a formula, se é essa a sugestao subjacente, náo nos serve, não
serve ao Pals, nao serve a Minas Gerais. Ela não serve a ninguém. Parece
que a indução dada de cima para baixo é par al, mas essa realmente nâo é a
saida para a problema do Pals.

No que diz respeito aos aumentos salariais (...) 0 prablema de
enfrentamento da foiha. Perfeitamente. 0 problema de enfrentarnento da
fotha, de como se vai pagar a foiha, é rnuito simples. Tern que haver
crescimenta econOrnico. Sem crescimento econôrnica, nâo é posslvel. 0
Estado não paga a sua folha, a empresa não paga a sua folha, e todo mundo
quebra junta. E a pior das soluçOes. Este Pals já teve urn ilustre Presidente
que a fez avancar 50 anos em 5. Espero que nOs não estejamos a enfrentar a
retrocessa de 40 anos em 4, porque, dessa forma, promovenda recessão,
desemprega, a agravamenta da situaçao do Estado, caminhamos para uma
grande catástrofe nacional. E näo ha perspectivas. Isso tudo é a tltulo de
saudar uma dIvida? Mas corno, se eta sO faz crescer? Não ha a menor
perspectiva de que isso acanteca, dentro dessa sisternática. De sorte que o
enfrentamento do probterna da folha passa necessariamente pelo
crescimento das receitas, passa necessariamente pelo estImulo a atividade
econOrnica, porque al serão gerados mais recursos para a Estado, inclusive,
sern a necessidade de aumento da carga tributária. Então, essa é uma
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contingência que estamos vivendo, volta a dizer, em funçao de uma politica
que esperamos seja revertida em curto prazo.

Sabre a problema de aumenta salarial, o que foi dito durante a campanha é
que os aumentos salariais seriam dados na medida da disponibilidade
financeira. E evidente que ninguém pode dar aumenta salarial sem dispor de
recursos. 0 pagamenta já foi antecipada. Ele já vern cornecando no dia cinco.
Esperamos poder manter uma escala carnpativel corn a fluxo do caixa do
Estado, não ha outro meio. Entao, a pagarnento será feito a partir do dia
cinco.

Par que não propor a anulaçao do contrato? E uma boa pergunta. Essa era
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uma das alternativas que existiam e que o Governador, na sua prudência,
desde logo descartou, porque não queria provocar - embora legalmente
estivesse habiiitado para isso, porque todos sabem que a art. 30 da resolução
do Senado não dá eficácia imediata ao contrato, é taxativo - urn grave
colapso no mercado financeiro, porque a União emitiu titulos baseada no
contrato que ainda tinha eficácia suspensa. Eles estão rolando no mercado,
não so corn relacão a Minas, talvez corn relação a outros Estados que
estejarn sujeitos as mesmas condicoes, rnas nurn montante considerado. Se,
de repente, houvesse urn questionamento quanto a nulidade e a validade da
origem desses tItulos no rnercado, al, sirn, poder-se-ia ter urn grave colapso.
Então, essa solução foi descartada tambérn na presunção de que haveria a
born-seriso de sentar-se para discutir a prablema, que é a reescalonamento
da dIvida.

Não podernos, para resolver a situacão financeira no Estado, partir para
soluçoes que padem causar a sociedade brasileira, corno urn todo, gravarnes
rnaiores. Gostaria de acrescentar urna coisa. Ouvi por al, pela irnprensa, outra
falsidade, não sei de onde partiu, a de que a nao-pagarnento da dIvida de
Minas estaria acarretando urna sobrecarga de Onus para a resto da
sociedade. Não é verdade. Esses tItulos são integralmente rolados pelo
rnercado, pela União. Ponto 1.

Ponto 2. 0 prOprio contrata da divida diz que a nOo-pagarnento ern dia
irnplicará pagamento de juros de captacão no rnercado. Então, não ha Onus
nenhurn, nem para a sociedade nern para a União nem para absolutamente
quem quer que seja. Creio que esse era o ültimo tOpico daquilo que me havia
sido perguntado.

Ern prirneiro lugar, tivemos uma folga de R$100.000.000,00, em razão da
questão do eurobônus. SO isso nos deu uma folga de R$100.000.000,00.
Volto a dizer que nao foi por que não se quisesse pagar, ou porque não se
anteviu a pagarnento, mas porque a Governo Federal resolveu dobrar a
cârnbio au permitir que a cârnbio dobrasse de valor e que o real caisse pela
metade em relaçao ao dOlar.

Aquilo que seria uma prestaçao relativamente pequena e corn a qual a
Estado teria condicOes financeiras de arcar no inicio de fevereiro, tornou-se
absolutarnente impossivel.

Em segundo lugar, a descompasso que ha entre a que não é pago e a que
é cornpensado varia dia a dia. Hoje mesmo, é possivel que haja urn bloqueio.

Não tenho atualizado a niimero que a senhor me pede, rnas passo repassá-
lo por via do Presidente da Assembléia.

0 Deputado Márcio Cunha - Sr. Secretário, levantarei seis questOes que me
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trazem düvida. Primeira: que contabilidade fazern a Governo Federal e a
Governo de Minas em relacão a retencãa feita pelo Governo Federal? 0
Governo Federal amortiza a dIvida do Estado de Minas Gerais? 0 Governo
de Minas contabiliza isso apenas corno receita retida pela União, ficando em
aberto a pagamenta das parcelas vencidas da divida?

Segunda: Qual é a efeito da desvalorização de nossa moeda frente as
dIvidas externas do Governo mineiro?

A terceira pergunta refere-se a divida flutuante corn os fornecedores. Que
equacão V. Exa. vai montar para saldá-la?

Concordo corn a Deputada João Paulo. A moratOria é válida para algumas
questOes, mas ao fornecimento que foi feito de forma lIcita, par exempla, a
Governo mineiro poderia dar outro tratarnenta.

Outra pergunta: a Estado de Minas dispOe de fundos próprias para
caoperaçOes definidas, de modo a apoiar empreendirnentas e setores
estratégicos do Governo?

Par fim, Sr. Secretário, a que mais me impressianau, no que diz respeita a
divida de Minas, foi a venda do BEMGE e do CREDIREAL. Trata-se de urn
assunta que deve ser questianado, de maneira cuidadosa, aa Gaverno
anterior.

Além de nãa entendermas a fato de a Governa estadual, de entãa, haver
solicitado urn ernpréstirna de cerca de US$4.300.000.000,00, a pretexto de
sanear aqueles Bancas, e de as haver vendido par pouca mais de
US$776.000.000,00, não entendemos também par que a CREDIREAL foi
vendida ao BCN, que estava em situaçãa pré-falimentar, e que, depais, fai
encampada pela BRADESCO. Dizem par al - caisa que varnos apurar, talvez,
numa CPI - que ele teria entrada na negaciacao par cerca de
R$1.000.000.000,00.

Na rneu modo de entender, essas questOes são a caixa-preta do Gaverno
anterior que deve ser aberta. Gostaria de saber qual é a conhecimento de V.
Exa. sabre essa questãa.

0 Secretária Alexandre Dupeyrat - Corn relaçãa a contabilidade, esse é urn
problema grave que devemos equacianar. Nunca houve acompanhamento do
que e devido ao Estada em relaçâo aa Fundo de Participaçãa do Estado. As
verbas vinham sendo repassadas, e nunca se cuidou de rnantar urn esquema
de fiscalizacão e de acampanharnento para saber se aquele era a mantante
devido au nãa.

Isso ja estava prevista no pranunciamenta do Gavernador, no dia 2 de
janeira, está publicada no "Diana Oficial". E urna das nassas priaridades
mantar uma secãa que faca a acampanharnenta dissa. Ate para saberrnos se
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é possIvel fazer uma previsão de fundo de caixa e de dispêndio, para o
governo ter urna antevisão de quanto sera repassado nos prOximos meses
pelo Governo Federal.

Se enteridi bern, V. Exa. quer saber como a contabilidade é feita. Se for a
contabilidade em termos de escrituração, ela é feita na contadoria, como
todas as outras receitas, corn uma rubrica própria, que são as transferéncias
federals. 0 que importa isso: como é feito o acompanhamento. Esse
acompanhamento não era feito. Estamos cuidando de montar uma equipe
para faze-lo e saber se o fluxo está sendo repassado e se é o efetivarnente
devido.

O efeito da desvaborização duplicou a dIvida de eurobônus e duplicou a
divida dos contratos corn o BID, Banco Mundial. Temos tarnbérn urn contrato
de financiamento corn uma agenda japonesa de desenvolvirnento. Aqui, não
tenho o montante, rnas, ainda hoje, posso passar a V. Exa. os vabores que
estão contratados e pendentes de pagarnento a essas agendas. Como o
dOlar varia dia a dia, hoje podernos fazer uma avaliação desse montante, que
poderá variar no futuro.

Corn relação a dIvida flutuante, temos uma preocupação. Foi determinado
pebo Governador que, nos 90 dias subsequentes a posse, fosse criada urna
comissão de controle de gastos para, entre outros fins, fazer urna
prograrnação de escabonamento de pagamento da dIvida flutuante, corn
prioridades, avaliaçoes, enfim, corn critérios. Esse trabalho está praticamente
pronto. Seguramente, antes do dia 30 de marco, o setor que está tratando
desse assunto terá urn escabonamento prOprio. 0 pagarnento dependerá,
evidenternente, das disponibilidades de caixa.

Os fundos prOprios do Estado são aqueles criados ao bongo do tempo. São
fundos de desenvolvimento que podem dar apoio ao desenvolvirnento
estrategico do Estado. Esse assunto está sendo especificamente estudado no
ámbito da SEPLAN. Quero crer que o Secretário Marioeb Costa terá
inforrnaçoes mais especificas a respeito disso.

No que diz respeito ao BEMGE e ao CREDIREAL, essa foi urna operação
que trouxe urn aporte de mais de R$4.300.000.000,00 a nossa dIvida.
Podemos subtrair Os R$700.000.000,00 que foram apurados e o que resultou
foi o crescimento da divida e a venda de urn instrurnento financeiro de que o
Estado dispunha. E, ainda, a obrigação, contraida pebo Estado, de
transformar o Banco de Desenvolvimento numa agéncia, vale dizer, perder o
seu Banco de Desenvolvimento, não no sentido de aliená-lo, mas no sentido
de perder o Banco eriquanto instituição financeira de desenvolvirnento, capaz
de captar recursos e repassá-bos aos setores que possarn promover o
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desenvolvirnento do Estado.

Esse contrato está sendo extremarnente oneroso para o Estado.
Recebernos uma parcela dos créditos, ditos podres, que estão ainda nas
rnãos do Estado. Uma parte deles está afeta a MGI, que é quern val cobrar
esses créditos, e a outra parcela está corn o BDMG. Não quero me abongar
sobre esse assunto porque ele é extremamente complexo. No que diz
respeito ate rnesrno a essas parcelas que vieram a integrar o patrirnônio do
Estado, pela sua complexidade e pela desorganização, está havendo
enormes dificubdades para serem utilizadas. Pelo tempo que me fol dado, era
o que eu poderia dizer.

O Deputado Adeirno Carneiro Leão - Sr. Secretário, Sr. Presidente, cobegas
Deputados, corn exclusão da intervencão inicial imprópria e indelicada do
Deputado Amilcar Martins, o conjunto das intervencöes aqui realizadas
mostra que cis problemas deste Estado e desta Nação são deveras graves.
As vezes, ha urn direcionamento para o que o Governo pode fazer, rnas acho
que todos precisarnos nos debruçar sobre esses probbernas e ternos a
responsabilidade de apresentar alternativas.

O que estarnos vendo hoje é que ha urn conflito entre a posicão do Estado
e a do Governo Federal. Não é so a questão da negodiação do pagamento ou
não-pagarnento. E urn conflito de modebos. Se não se pode ver ainda de
rnaneira bern definida o que é o rnodebo apresentado pebo Governador Itamar
Franco, no rnlnimo dá para perceber que o modebo federal está em processo
de esgotamento e é absolutarnente irnprOprio, na bogica da construção de
uma nacão soberana e constituida de Estados soberanos. Não vejo a
possibibidade de transferir o problema para a Nacão - corno se os probbemas
do fIgado, do coracão, do sisterna esqueletico, dos rnüscubos pudessern ser
transferidos para o corpo -, sern comprometer o conjunto dos Estados. E não
vejo corno, ao sobrecarregar urn Estado - penabizando a fIgado, o coração, o
sistema esquebético -, poderlamos resolver o problema dessa sociedade.

Acho que a questao do diábogo nao pode ficar apenas no que a Presidente
da Reptiblica ja disse ha abgurn tempo atrás, no "nhenhenhérn". E parece-me
que o Governo Federal não quer nada rnais do que a "nhenhenhém":
conversar, empurrar corn a barriga, para não resolver os problernas do
Estado brasibeiro, da sociedade brasileira.

Fala-se na questão constitucionab. Quab é a transformação? Que rnudancas
precisam ser feitas? A mudanca que foi feita recentemente, de abrir a
possibibidade de estabelecer negodiaçöes corn recursos tornados a juros de
qualquer valor, está mostrando a penabizacão. Alterar a Constituicão no
sentido de suprirnir os direitos dos trabaihadores, nurn pals corn as trernendas
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injustiças que estão al, não vai nos fazer avançar. Deixar de fazer a reforma
agrária também não é solução.

A minha consideração, para concluir, é que precisamos nos debrucar sobre
o conjunto desses graves problemas, como os juros, a organização entre os
Estados, o pacto federativo. Não é possIvel a guerra fiscal. Esse é urn
problema que tern que ser colocado. Corn a guerra fiscal não irernos a lugar
nenhum. Não dá para destruir urn Estado em favor de outro. Se não nos
debruçarrnos sobre esses problernas nâo iremos resolver o problerna do
Estado, o problema da sociedade brasileira.

Entâo o que eu quero, para concluir, é dizer que o Governo do Estado, o
Governo Federal, nOs, que constitulmos a Assembléia Legislativa, temos que
pautar essas questães e nos debrucar sobre elas, para oferecer ao povo
brasileiro e ao povo mineiro solucoes para os problemas que estão al e que
são graves.

o Secretário Alexandre Dupeyrat - V. Exa. tern toda razão, Deputado
Adelmo. Creio que os Legislativos, não so Os estaduais como o federal, enfim,
aqueles que detém mandatos populares no ârnbito parlamentar, tern urn papel
da maior importãncia a desernpenhar porque, em Ultima análise, tudo tern que
passar peto parlamento. Nada se faz sern o parlamento. 0 Executivo, sern
querer diminuir a sua irnportância ou a sua relevância administrativa, e urn
gestor de ordens do parlamento. Acho de fundamental importância que, nurn
mornento como este, de impasse nacional e de grande crise, quando, julgo
eu, a prOpria soberania do Pals está seriamente comprometida, o papel dos
parlarnentos, seja em nIvel federal ou estadual, é da rnaior importãncia, nâo
somente no encarninharnento dos debates sobre saldas para a crise corno
tarnbém na forrnulaçao de sugestöes, ou ate mesmo corrigindo o Executivo
naquilo que tiver que ser corrigido, visando ao interesse pUblico rnaior. De
sorte que eu me solidarizo plenamente corn a intervencâo feita por V. Exa.
Creio, rnais do que nunca, que o parlamento terá que ter urn papel da maior
importância a desempenhar nesse processo. Muito obrigado.

o Deputado Carlos Pimenta - Sr. Secretário, Sr. Presidente, Srs.
Deputados, acho que ninguém nesta Casa legislativa, em sã consciência,
quer que o Estado de Minas Gerais continue a passar pelas dificuldades por
que está passando. Temos visto urn movimento iniciado em Minas tornar
corpo, para que alguns pontos venham a tona e rnereçam urna discussão
mais aprofundada. Essa é a nossa opiniao a respeito dessa crise.

Mas vejo também que a solucão para o problema de Minas - varnos nos
ater a Minas Gerais - tern duas vertentes. A vertente jurIdica já foi
amplarnente explicada aqui pela Procuradora do Estado, corn as lirninares, os
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mandatos de segurança e as petiçöes que o Estado tern no Supremo Tribunal
Federal e que estão em andamento para se chegar a uma conclusão juridica
a respeito de tudo o que está acontecendo. A outra vertente é a tese do
diálogo: a equipe técnica do Governo do Estado se sentaria a mesa corn a
equipe técnica do Governo Federal, para fazer algurnas proposiçöes.
Justifico-me baseado na cláusula 191 desse famoso contrato, de cujo teor
ninguém tern conhecirnento. Essa cláusula estabelece o seguinte: (-Lê:)

"Ctáusula 19 - 0 Estado se obriga, ate a total liquidação do débito
decorrente deste contrato, a cumprir as metas e Os compromissos constantes
no Programa de Reestruturaçâo e de Ajuste Fiscal acordado corn a União, na
forma do § 30 do art. 1 1 da Lei n° 9.496/97, e que faz parte integrante deste
contrato".

0 § 1 1 determina o seguinte: "As rnetas do Programa de Reestruturação e
de Ajuste Fiscal referido no "caput" serão acompanhadas pelo Ministério da
Fazenda por interrnédio da Secretaria do Tesouro Nacional, em periodicidade
trimestral, corn base ern informaçoes rnensais que o Estado se obriga a
fornecer.

§ 21: 0 Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal será revisto
anualmente, e as adaptaçOes de poiltica econôrnica acordadas entre a União
e o Estado, nessa revisäo, serão implernentadas pelo Estado, no ârnbito de
sua competéncia."

§ 30: 0 Ministério da Fazenda, por intermédio da Secretaria do Tesouro
Nacional, deverá colaborar corn o Estado nos trabalhos técnicos de
acornpanharnento, verificação e desernpenho do prograrna."

Então essa 19a cláusula direciona tanto a União quanto o Estado a dialogar.
E é urn diálogo que está precisando acontecer. 0 povo quer saber quando
vão cessar algurnas diferenças que existem em pollticas. A União se propöe a
sentar e a conversar. Tivemos conhecirnento de que hoje, na parte da rnanhã,
alguma coisa avançou, embora não saibarnos que irnportância o Estado dá a
esse diálogo que se está travando entre o Governo Federal e alguns Estados,
corno a revisáo da Lei Kandir. For exernplo, o Governador do Rio de Janeiro,
ate ha pouco tempo, assinava a carta de Porto Alegre. E hoje o Congresso
Nacional já libera urn financiarnento, pelo BID, de R$380.000.000,00 para o
Estado do Rio de Janeiro fazer o sanearnento da Baixada Flurninense e o
aperfeiçoamento das redes viária e ferroviária daquele Estado.

0 senhor, que ja foi Ministro da Justiça, que já experimentou o outro lado
corno técnico executivo, corno Ministro de Estado, pode dizer qual é a
proposta do Estado de Minas Gerais além de se cessarem imediatamente os
bloqueios? 0 Estado se dispãe a negociar em que bases? Essa inforrnaçao
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não está clara. A Assembléia está preocupada e vai, inclusive, fazer uma
teleconferéncia, e, nesse particular, apoiamos inteiramente a iniciativa da
Assembléla, embora tenhamos restriçoes a segunda parte, que é a
divulgaçâo par todo Estado, em urn processo politico mais partidário.
Queremos saber em qué Minas Gerais cede e em qué Minas Gerais näo
cede, para que possamos ter urn ponto de partida, urn ponto de discussöes e,
ate, de informacöes ao povo deste Estado.

0 Secretário Alexandre Dupeyrat - Muita obrigado Deputado Carlos
Pirnenta, será urn prazer responder-Ihe. Acho que se trata de uma questao
construtiva. V. Exa. ja conhece perfeitarnente a contrato, mencionou a
cláusula que prevé a repactuaçäo e que integra a memoranda técnico. Estou
de pleno acordo corn a que V. Exa. expôs e acho que realrnente é necessário
diálogo. 0 impasse que houve ate agora, que foi lembrado par autros
Secretários da Fazenda, e que nâa se quer conversar corn a fulcra da
questâa. E a fulcra da questäa é a impossibilidade irnediata de honrar
camprornissos que acabarão, nurn curtIssimo praza, par camprometer 20%
da receita liquida do Estado. 0 que querem Minas e as outras Estados?
Queremos candicöes viáveis de pagarnento. Chegamos a urn consenso de
sete Governadores de que a panto de partida para essa renegociaçãa, pela
rnenos nurn prazo de 12 rneses, seria reduzir a percentual de
cornprametirnenta da divida a 5% au 6% da receita liquida real. Essa seria
urna praposta liquida cancreta.

Isso cairia dentra de lirnites viáveis e compativeis, sern inviabilizá-lo do
panto de vista financeiro, do panto de vista de sua rnáquina. Isso cansta em
urn docurnenta que foi amplarnente divulgado na épaca e, de certa forma,
ridicularizado pelas autoridades federais. Mas tern-se que levar isso a séria,
pals esse é urn ponta de partida. Em primeiro lugar, devo dizer que Minas
sempre esteve disposta a qualquer tipo de entendimento que viabilizasse a
pagamento. 0 que não podernos é adrnitir urna canversa que tenha, coma
pre-requisito, a seguinte: discute-se tudo, menos a candicäa de pagamenta.
Al nao ha conversa, rnas retOrica para a mIdia. Nào descartamas nenhuma
alternativa que viabilize issa. A proposta que nos parece rnais viável, a rnais
cancreta, seria reduzir a nivel de comprornetirnenta pela menos em 12
meses, esperando-se que, nesse perioda, haja a retornada do crescimenta, e,
em conseqüência, seja viável a aumenta da receita. Entãa, que houvesse,
durante esse perlado, uma reducâa. Issa não e inédito nem absolutamente
impossivel. 0 contrato começou corn urn comprometimento de 6,79% da
divida, rnas alcançau a dobro hoje. Isso é perfeitamente passivel de ser feito,
sern se ter de fazer grandes mexidas no contrato. 0 próprio contrata prevé,
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antevé que a divida global não será quitada nos dez anos. Ha previsâo de urn
residua, que será refinanciado em rnais dez anas. 0 diferencial entre as 5%,
6%, que seriarn pagos durante dais meses, e as 12% anteriormente previstas
poderiam ser jagados para a residuo, que seria pago nos 10 anos
subsequentes.

0 Deputada Carlos Pirnenta - Pediria a Presidência 30 segundos para fazer
urna interpelaçaa ao Secretário. Secretário, a que a senhor tern a dizer em
relaçao a questao da retomada dos investirnentas internacionais? Ternos a
términa da Fernão Dias, as abras do nietrô de Bela Horizonte, a Pragrama
Pró-Qualidade, o prograrna de recuperaçãa da maiha viária do Estado - que
se encontra em estado lastimável, vai matar muitas pessoas -, temos a
Programa Jaiba, a canstrucâa de Irapé, a construcaa da Barra de Jequital,
alérn de uma série de autros programas financiados corn recursos
internacianais. Gostaria de saber coma está isso. Isso nos tern dada urna
grande preocupaçäo. Queremos ver a Estada iniciar sua gestaa
adrninistrativa. lssa está causando uma ansiedade muita grande em nôs que
estarnos irnbuIdas de todas as informaçoes. Agora, a senhor imagine coma
está a pava.

Para concluir, a senhor nos disse que, no més de marco, corn a evolução
natural da divida, a Estada pagaria R$100.000.000,00. Isso corresponderia a
12% de comprometirnento da receita do Estada? Se assim for, a Estado vai
ter um orcarnenta, no rnês de marco, de R$830.000,00.

0 Secretário Alexandre Dupeyrat - E verdade. E urn cálcula que näo se
sustenta. E par isso que estarnos nesse impasse. E impassivel pagar, porque
a Estado nâa tern essa receita. A Uniäa sabe disso.

Mas, em relaçâa aos programas, you repartar-me ao que disse aqui
anteriarmente. Essa avaliacão da parte de desenvalvirnento, de
investimentos, está sendo feita no ârnbito da SEPLAN. Creio que a Secretário
Manoel Costa, quanda aqul estiver, poderá discorrer mais detalhadamente a
esse respeita. A rnaior parte desses pragramas está afeta ao BDMG, que é
urn braco da SEPLAN, na qualidade de gestar desses fundos. Bate-se a parta
da Secretaria da Fazenda para cobrar sua contribuiçäa para a fundo. Dal para
a frente, a Secretaria da Fazenda não tern nenhuma ingeréncia sabre a
forma.

V. Exa. citou, no seu pranunciamento, a caso da BR-381. E curioso, temas
de reivindicar nacionalrnente uma grande mudança do modelo. A Unica
diferença e que ha necessidade de negociação e de debate. V. Exa. tern toda
razäo quanda diz que estamos angustiadas porque vernos urn impasse, uma
parada no processo de desenvolvirnenta. A Naçao toda está vendo isso. Vau
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citar dois exemplos que revelam esse grande impasse nacional. DaI a
necessidade de debate-los. Não podemos fugir desse grande debate
nacional, que afeta as Estados, que afeta os municipios, corn esses sofismas
de que contrato é feito para ser cumprido.

Urn dia desses encontrei numa página de jornal, acho que de sábado ou
domingo - pena que não recortei -, a seguinte noticia: o Ministério dos
Transportes está devendo mais de R$450.000.000,00 a fornecedores no que
diz respeito a BR-381. SO que isso não se fala. Tern que se falar, sirn. A partir
daquele mornento, comecei a entender por que essa coisa do imposto verde,
urn irnposto verde mal explicado, que precisava de recursos e não de favores.
Isso virou uma celeuma politica, como se fosse uma questäo de Bancada,
mas não é. São necessários recursos para tocar a desenvolvimento do Pals.
Como todos as recursos estão sendo carreados para pagarnento de juros,
inclusive a CPMF, não sobram recursos para investir na BR-381. 0 Ministro
dos Transportes, claro, pertence ao Governo, corno a Ministro da SaUde
pertence ao Governo Federal, e ele não pode dizer ostensivamente essas
coisas. Nos expedientes que ele manda faz mencao, pede socorro ao Estado
para poder arcar corn os cornprornissos do SUS. Mas, na verdade, esse
impasse está colocado em todas as esferas, ninguém está pagando. SO que
ninguérn fala nada. Fingem que está tudo bern quando não está. A Unica
forma de solucionarrnos esse problema, esse grande impasse nacional, é
colocando a verdade na mesa e enfrentando a realidade, au seja, como
vamos sair disso. Tenho certeza de que a participacão das Assembléias
Leg islativas e do Congresso nesse processo é de suma irnportãncia, porque é
aqui que se trava a grande debate, é aqui que as grandes idéias podern surgir
e ser debatidas corn rnais amplitude, e não nos gabinetes executivos. Essa é
a grande vantagem que as Assembléias tern.

Vou citar outro exemplo, o ocorrido em São Paulo ha poucos dias, do qua]
ninguérn falou. São Paulo deixou de pagar R$450.000.000,00 da sua dIvida
rnobiliária. Não sendo a divida honrada, o Governo Federal foi 16 e baixou
urna medida provisOria para resolver o problema. Isso aparece 16 num canto
de página. 0 Prefeito diz que está tudo bern, todo mundo finge que nào ha
problema nenhurn, todos se enquadrarn dentro de urn espirito - não sei se a
palavra e forte - de faz-de-conta. Vamos fazer de conta que está tudo bern,
mas não está. Corn urn quadro desses, näo pode estar bern. Ternos de
enfrentar a realidade, sim.

V. Exa. colocou aqui as questöes com muita propriedade. Se queremos
recursos para a desenvolvimento, teremos de realocar as nossos recursos
para priorizar a desenvolvimento. Agora, como os recursos são finitos, eles
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tern de sair de algurn lugar. Então temos de enfrentar clararnente o seguinte:
a que vamos dar prioridade?

Varnos dar prioridade ao desenvolvimento que gerará recurso e riqueza,
inclusive para pagarnenta da divida, ou vamos ficar pagando divida, que
aumenta sem parar, provocando a recessão e cada vez urna menor
capacidade do Estado em gerar riqueza. Em sintese, essa e a grande
questao. E que tern de ser debatida. Quanto mais isso for posto, quanto rnais
for colocado, rnelhor será para o Pals, porque rnais dificil será rnascarar urna
realidade que, não sei por qua[ razão, o Governo Federal não quer enfrentar.

0 Deputado Hely Tarqulnio - Quero, prirneirarnente, agradecer a presença
de V. Exa. neste Pler'iário. Gostaria de perguntar o que o senhor considera ou
corno coriceitua divida flutuante. Qual o verdadeiro valor da divida rnobiliária
e, em tese, entre as tres Ultirnos Governos, qua[ foi o que, relativamente,
contribulu para o rnaior endividamento? Queria dizer tarnbém que o contrato
de renegociaçãa da divida parece ser isonôrnico, tern as mesrnas condiçOes
para todas as Estados. E corn essa ressalva, coma já fol dito pelo Deputado
Carlos Pirnenta, art. 19, § 2 0, quando houver uma situação rnacroeconãrnica,
que traga a inviabilidade ou a exaustão de pagarnenta do Estado, poderia
estar aberto a renegociaçãa. E nesse sentido que gostaria de apelar, sabendo
que na area juridica ja se travou o canfronto, e que está em andamento, rnas
cam uma possibilidade que não conhecemos ainda. Gostaria, entäo, de saber
de V. Exa. qua] é a visibilidade que o senhor tern desse desfecho na area
juridica. Parece-nos que val confirmar o que a Supremo já entendeu corno
herrneneutica e já decidiu. Segundo a Dra. Misabel e o Dr. Arésio, a situaçäo
está mais ou rnenas resolvida, embora o Governo de Minas Gerais vá
perrnanecer na trincheira jurIdica e na trincheira politica, isto é, do diálogo.
NOs, Deputados, como representantes do povo, trouxemos nossas
preocupaçOes, e ha aqui uma superposiçâo de opiniöes. E a que sentimos,
não so do lado dos Deputados do Gover po, rnas tambérn do lado dos
Deputados da Oposição: ha urna preacupação corn o pavo de Minas, porque
parece que em abril ou rnaio o Governa já entrou em exaustão total e não vai
ter dinheiro suficiente para a foiha de pagamento de pessoal. Diante da
situação dos indicadores sociais, eu, que sou medico, estou vendo que a
renegociaçâa da dIvida tern sida usada para a situação de encaminhamento
de pacientes do interior para a Capital. Toda desculpa hoje é a renegociação
da dIvida de Minas Gerais, que está se procrastinando. Em face dessa
procrastinaçãa, as opiniães estão divididas, o povo está incerto e inquieto.
Gostariarnos de apelar a V. Exa., que é urn homern da area juridica, mas que
tern grande vivéncia palitica, para que pudesse viabilizar, se nãa a via
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jurIdica, que está para ser decidida, mas buscar o diálogo, apelar para a
sensibilidade do Governador, porque os empresários estão inquietos. Minas
Gerais está vivendo uma situação completamente diferente da dos outros
Estados. Todos tern a mesma condicão de negociacão, mas parece que
Minas não encontra o caminho. Muito obrigado.

0 Secretário Alexandre Dupeyrat - Eu é que agradeço, Deputado Hely
TarquInio. Em primeiro lugar, dIvida flutuante é urn conceito que vem da Lei
n o 1.420. Não é urn conceito que possa variar de urna pessoa para outra.
Tenho, aqui, feito pela Diretona de Superintendência da Contadoria-Geral do
Estado, urn levantarnento da dIvida flutuante do Estado. Se os senhores
desejarem, p0550 Ihes passar uma cOpia. A contabilidade do ano passado
ainda não foi fechada, mas o montante apurado ate aqui é de
R$478.241.435,76.

Esse e o valor, e aqui estão discrirninadas as verbas que integrarn a dIvida
flutuante, segundo urna conceituação legal, de contabilidade pUblica e
financas püblicas. Quanto a isso, acho que não ha grande dificuldade. Quanto
a dIvida mobiliária, é o seguinte: quando se fez a renegociação da divida
rnobiliária, assinou-se o contrato em fevereiro, e foi aprovado pelo Senado,
nas condicöes que mencionei, em maio. Promulgado em junho do ano
passado, transforrnou-se numa divida contratual. 0 Estado, inclusive, está
impedido de assumir novas dIvidas mobiliárias. Hoje, tecnicamente, o Estado
não tem divida mobiliária, porque ela foi transformada em contratual. Essa
seria a resposta que teria para esse assunto. 0 outro ponto diz: o contrato é
isonômico e deve prever, e de fato prevê, a renegociação. E desejo de todos
nós, inclusive meu, que perco noites de sono pensando na conta corrente
bancária do Estado, irnaginando forrnas de sobreviver mês a més, dia a dia,
sernana a sernana. Além de ser necessário resolver o problema do Estado, é
preciso buscar urna forma de termos mais tranquiiidade na conducão dos
trabalhos do dia-a-dia.

E realmente urna missão prioritária, essa de resolver o equilibrio econômico
desse contrato. Acho que a questão que está em curso e, alias, já mencionei
o caso do Rio Grande do Sul, que vem tentando outra via e não está logrando
nenhum resultado. 0 caso do Rio de Janeiro é um pouco diferente. 0 Rio de
Janeiro assinou o contrato mas ele não tern eflcácia, porque ainda está
dependendo da aprovacão do Senado. Na verdade, a dIvida do Rio de
Janeiro ainda é uma dIvida mobiliária que está sendo girada, e a divida
mobiliária não implica nenhum desembolso. Nesse particular, o Rio de Janeiro
tern uma solução razoavelmente folgada. Creio que a situacão de São Paulo
6 dramática. Tenho a irnpressão que a situação deles 6 muito dificil. Deve ser
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mesrno, porque em novembro do ano passado foi baixada urna rnedida
provisória protraindo por 12 meses o pagamento de uma parcela da divida
chamada conta gráflca, que vencia no dia 30 de novembro. E inUtil ate pensar
que isso teria por conta de Minas, e se não fosse por conta de São Paulo ele
não teria honrado sua dIvida naquele momento, em que pese ao fato de São
Paulo ter tido algurnas vantagens no contrato, porque eles repassaram para o
Governo Federal as suas estatais, tipo os Bancos. NOs tivemos que tomar
empréstimos, nos endividamos mais e ainda tivemos o onus de promover a
privatizacão do Banco. Então, como a divida deles é muito rnaior, isso
tarnbém os afeta. Corn relação ao que interessa, eu já disse que é a
reforrnulação do pacto em condicães viáveis de pagamento, urna solução
seria a que aventei ha pouco. Se reduzirmos o nIvel de cornprornetimento da
receita para rnenos encargos financeiros, para algo como 5% ou 6%, como foi
no inicio do contrato, de fevereiro a outubro, isso seria uma solucão.

Mas se propuserem outras, vamos estudá-las, desde que possamos pagar.
Acho que isso é importantissimo.

Houve uma reunião, na sernana passada, e deverá haver, amanhã, uma
outra reunião em Brasilia, corn a Bancada do PMDB, que está interrnediando
o encontro, a reunião dos técnicos de lado a lado, da area federal e da area
do Estado para tentar se chegar a urna conclusão sobre isso.

Na verdade, qual é o grande impasse? Por que a União tern resistido tanto
a discutir esse assunto abertamente? Por urna razão muito simples. Eta está
presa a comprornissos outros que assumiu, seja na esfera internacional, seja
outros compromissos que eu desconheco. Talvez ela não tenha a margem de
rnanobra que seria necessária para poder renegociar com o Estado. Deve ser
isso, irnagino que seja isso. Mas eta tarnbém näo quer discutir isso
publicarnente. Então, resistiu a que houvesse uma interrnediacão da
Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Podera haver a da Cârnara.
Parece que amanhã havera outra gestão nesse sentido, pode ser que
tenharnos sucesso em dar inIcio a isso.

0 que vejo, pressinto, é que, nurna discussão deste tipo, nurn debate deste
tipo, promovido nurn recinto aberto como é o caso de uma Assembléia, de
uma Cãmara de Deputados, ou num Senado da Repüblica, a verdade toda
tenha de vir a tona, que a União tenha de acabar dizendo o porquê de não
fazer aquilo que o contrato manda e que o bom-senso recomenda, que é
cobrar do devedor aquilo que pode pagar. Ninguérn entende isso. Vão ter de
explicar isso. Vão ter de dizer franca e lealrnente, como o Ministro da Saüde
teve de dizer franca e lealmente, num recinto fechado, mas teve de dizé-lo:
"Olha, não tenho condição de tocar as responsabilidades do SUS corn os
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recursos e corn Os cortes que me foram feitos. Então, por favor, ajudem-me.
Vocês, Estados, ajudem-me". Talvez a equipe econômica não tenha
condiçöes de dizer isso.

o que importa é que é preciso que haja disposição do outro lado para
conversar esse assunto especifico. Este é que é o ponto de estrangulamento.
Não adianta discutirmos outra coisa. E esse o assunto que tern de ser
discutido. Se eles tern alguma formula? Nâo ha pré-requisito, ha apenas o
pré-requisito Obvio de dizer o seguinte: varnos sentar para discutir aquilo que
tern de ser discutido, que é o impasse do pagamento da divida. Temos urn
tanto de recursos para comprometer, mais do que isso não dá para pagar.

Para concluir, espero que haja essa gestäo. Nào sou eu que estou a frente
desse processo, e o próprio Governador, a Casa Civil. Mas espero que,
arnanhâ, desses entendirnentos, dessas negociaçOes em Brasilia possa
resultar alguma coisa de positivo nesse sentido. Muito obrigado.

o Deputado Ermano Batista - Sr. Secretário, o Governo Itamar Franco,
desde o seu primeiro dia, so tern feito reclamar. E o mesmo discurso de
palanque: falar sobre a divida e os problemas do Estado. E o povo acreditou
nele. E acreditou mais, que teria a solucâo, tanto é que o elegeu. Mas o nosso
povo está ficando preocupado e ate mesmo frustrado ao descobrir que o Sr.
Itamar Franco está mais para carpideira do que para Governador.

A primeira pergunta e se não está na hora exata de descer do palanque, de
acabar corn o discurso, de assumir o Governo, governar, buscar so!uçOes
concretas. Porque entendo que a crise tern solução. A soluçâo está em algum
lugar, é preciso buscá-la.

Não sou tao otimista quanto o Dr. Pangloss, rnas abornino os Elias da vida,
que não botam água na planta e ficarn chorando, reclamando a falta de
sombra. Cegos, não vêern que eta está secando. 0 Governador Eduardo
Azeredo assumiu o governo em circunstância muito pior do que a do Sr.
Itamar Franco, tendo, diariamente, de rolar urna divida astronômica, a juros
escorchantes. No entanto, não ficou contemplativo, reclamando dos governos
passados. Foi a Brasilia e buscou uma soluçao. Embora naquele mornento a
rolagern the fosse methor, porque não exigia desembolso mensal, ele preferiu
transformar a dIvida mobiliária em divida contratual, evitando aquele
crescimento astronômico e se obrigando a amortizá-!a. Essa foi urna atitude
corajosa, urn gesto heróico.

0 senhor mesmo disse que, na circunstãncia em que eta foi negociada, foi
born para Minas, porque deixou-se de pagar juros de 40%, de 30%, de 39%,
passando-se a pagar 7,5%. Naquela ocasiâo, houve urn deságio de
R$2.000.000.000,00. 0 senhor afirmou que naquela circunstáncia era born,
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porque previa-se urn crescimento econOmico de 12,8%. lnfelizrnente,
registrou-se um crescirnento negativo de 2,7%. Se o crescimento fosse
realmente de 12,8%, teriamos urn superávit de 0,3%. No entanto, fatores
alheios a vontade de Minas inviabilizararn esse crescirnento. Esses fatores
podem ter sido o FEF, o FUNDEF ou a Lei Kandir, que não considero tao
malévola assim, porque não desonerou de ICMS as transaçoes internas,
apenas as exportaçöes. Se as exportaçöes fossern oneradas, seriam tarnbém
inviabilizadas, dada a nossa incapacidade de concorréncia. Se deixássernos
de produzir para exportar, gerarIamos desemprego, etc. Mas o Governo vem
compensando isso, ainda que em doses menores. Irnaginernos que devarnos
começar pela repactuaçâo da divida. Não acho que seja sO isso, é preciso
mais. Mas corneça por eta. Toda caminhada, independente do seu tamanho,
corneca corn urn primeiro passo. Imaginemos que a repactuaçao da divida
seja o inicio da solucao do impasse. Se ha urna clausula contratual que
autoriza as partes a renegociarem, e esses fatores nâo foram provocados por
Minas Gerais, mas pela União, se o Estado pode reclamar juridicamente a
revisão contratual, por que não o faz?

Minha ültima pergunta é a seguinte: Qual a proposta concreta formulada de
repactuação da dIvida? 0 que propOe o Governo? Como? Em que moldes?
Quais são os seus termos? Precisamos de dados concretos. Vamos
abandonar a fantasia. 0 Governo da Uniao tern sido concentrador de rendas.
Mas é preciso conversar corn quem realrnente pode fazer algurna coisa.

Nâo é o Sr. Itarnar sair daqui, ir conversar corn os Senadores, os mesmos
que o humilhararn, conversar corn os Vereadores do Rio de Janeiro,
conversar corn o Cornando da PMMG. lsso é fantasia. F a intencao velada de
criar fato politico e não resolver os problemas de Minas Gerais.

o Secretário Alexandre Dupeyrat - Deputado, passo as respostas de suas
indagaçoes, corn algurnas das quals eu concordo e de outras discordo
completamente. Discordo quando V. Exa. diz que o Governador Azeredo
recebeu o Estado em condicOes piores do que o Governador Itarnar Franco.
Não é verdade. Eu estou aqui corn o quadro da evoluçao da divida mobiliaria,
que dá a seguinte evoluçao. 0 deflator usado é o IGP-Dl de dezembro de
1998. Em 31/12/94, a dIvida mobiliária era de R$6.190.000.000,00. Em 31 de
dezembro do ano seguinte, eta passou para R$8.237.000.000,00.

0 Deputado Ermano Batista - SO urna palavrinha, Exa. Mas...
o Sr. Presidente - A Presidência não pretende, de forma alguma, atrapalhar

os questionamentos. V. Exa. terá o direito de utilizar a palavra novamente,
assim como o Deputado Miguel Martini tarnbém o teve. Solicitaria a V. Exa.
que aguardasse o Secretario concluir e responder as perguntas de V. Exa. A
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Presidéncia passará novamente a palavra a V. Exa.
O Deputado Ermano Batista - Acato a soberana decisão de V. Exa.
O Secretário Alexandre Dupeyrat - A divida flutuante, que era de

R$903.000.000,00 em 31/12/94, pulou para R$2.356.541.000,00 no dia
31/12195. Penso que esses dois dados são suficientes para dar urn indicador
do que ocorreu, pelo menos no prirneiro ano. Os fatos falam por si.

No que diz respeito a postura do Governador Itamar Franco, devo dizer, em
primeiro lugar, que sou absolutamente solidário corn a postura que ele tern
adotado. Já disse isso aqui, no princIpio da minha fala, Ii o seu
pronunciarnento, que está publicado no "Minas Gerais", a postura conci!iatôria
de buscar o entendimento, de buscar a repactuacão, de expor lealmente a
situacão que foi encontrada, de mandar publicar isso no jornal oficial, de
mandar o Secretário da Fazenda tentar os contatos necessários. Não havia
motivo nenhurn das pessoas que estavarn envolvidas, ate por questão de
ordem pessoal, para eu não ser recebido. A negativa de entendimento veio de
là. Se fôssemos fazer urn retrospecto dos fatos que ocorrerarn de Ia para cá,
deveria ser o seguinte: ate ontem o Governo Federal não quis falar da
repactuacão da divida. Ele não quer tocar nesse assunto. Segundo consta na
irnprensa, eu não sei, parece que sugeriram a antecipacão das restituiçôes da
Lei Kandir, que seriam devidas no segundo semestre, daqui a seis meses ou
algo desse tipo, para a momenta presente.

Seria resolver urn problerna agora e adiá-lo por seis meses. Ora, de que
adiantaria? Por que não se quer enfrentar o problema? Por que não se quer
tratar da repactuacão da divida? A que está preso o Governo Federal? For
que ete não quer enfrentar essa questão?

Já citei, várias vezes, o exempto do Rio Grande do Sul. Toda a questão
corneçou por al, e, ate ontern, o Governador foi recebido e tern acontecido
muitas conversas, mas a solução não vem. 0 Governo Federal não abre
mao, e não e por escassez de propostas, de forma nenhurna. Inürneras
propostas surgiram na Ultima reunião que tivemos em Porto Alegre.

Citei uma delas que, pela sua simplicidade, poderia encaminhar o problema
de irnediato e sem grande onus para a União. Seria a volta, de imediato, aos
niveis de cornprornetimento da receita IIquida havidos nos nove primeiros
meses de vigéncia do contrato.

No que diz respeito a Lei Kandir, devo lembrar que o Estado de Minas
Gerais teve perdas lIquidas, ate a Ultima apuracão feita, da ordern de
R$1.100.000.000,00. E a Governo Federal não quer discutir as perdas
passadas da Lei Kandir. 0 que ete vem propondo é antecipar as restituiçães
dessa lei, que seriam devidas no segundo semestre deste ano.
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Esse tipo de proposta de nada adianta. Se analisarmos Os fatos, não a

partir das versOes maliciosamente cotocadas pela imprensa, mas a partir do
que é real, verernos que a irredutibilidade em não negociar a que tern de ser
renegociado, assim como exigem a bom-senso e a IOgica, parte do Governo
Federal. E ele persiste nessa pastura.

Quanto a revisão do contrata - questão extremamente complexa -, you
procurar ater-me aos principais pantos.

Primeiramente, houve acão direta de inconstitucionalidade, propasta na
justica estadual, em função de urna disposicão do contrato, que é de natureza
nitidamente normativa. Trata-se da ctáusula que dá a União poderes, em
caráter irrevogavel e irretratável, para sacar do ICMS do Estado aquilo que
eta julgar que the for devido.

tsso não foi aprovado pela Assembléia. Jamais a Assembléia concedeu
autorizacão ao Executivo para assinar urn contrato nesses termos. Basta ver
as leis que foram votadas. Elas autorizam a Estado a dar garantia, mas isso
não é garantia. Isso é dar uma pracuracão para sacar em conta corrente
bancária, a que é urn instrumento jurIdico completarnente diferente. Mas não
quero aprofu ndar-me nesse ponto.

For que se entrou corn urna acão direta de inconstitucionalidade? For uma
razão muito simples, que a Supremo ainda não enfrentau. E que a parte final
da cláusula diz, mais ou menos, o seguinte: "0 disposto neste parágrafo
aplica-se a qualquer conta bancária presente do Estado ou que, no futuro,
durante a vigéncia do contrato" - portanto, durante 40 anos - "venha a existir
em quatquer Banco".

Essa clausuta de procuracão, a meu juIzo, tern caráter nitidarnente
normativo, razão pela qual entramos corn a acão. Foi-nos concedida uma
liminar, que veio a ser cassada pelo Supremo. Segulu-se, então, a
ajuizarnento de urna acão cautetar para suspender as retaliaçOes e sancOes
que a União vern aplicando ao Estado.

Mas a acão principal, que se seguirà a cautelar, tern par propOsito - alias, a
cautetar ja tern esse propósito - reivindicar a repactuação do contrato, e pede
que isso seja dada "in minime". Eta teve que ser apresentada sob a forma de
cautetar, dada a caráter de urgência da obtenção da tuteta jurisdicionat.

Os terrnos da repactuacao estão rnais que explicitados em diversos
documentos que foram subscritos pelos Governadores. Ha tambérn urn
memoranda técnica, subscrito, em Porto Alegre, pelo Secretário da Fazenda,
ern que estão arroladas inOrneras propostas e caminhos de solucão. SO que
essas propostas nãa vërn sendo acolhidas, ja que tadas elas atacam a cerne
da questão, que é, em suma, a seguinte: adequar a responsabilidade
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firianceira de pagamento do Estado. E urna coisa lOgica. 0 credor sO pode ser
dernandado e exigido nos limites da sua capacidade. No fundo, tudo se traduz
nisso. Quanto a esse porito, ha total irredutibilidade do Governo Federal, e é
por isso que ainda não se chegou a uma soluçäo. Náo fattam opcOes. Eles
apenas nâo quiseram.

O que o Governador vern dizendo a sociedade, como é püblico e notório -
nâo creio que ele esteja buscando urn palanque -, expressa urn sentimento
que é geral na socedade brasileira. Precisamos parar corn esse processo de
recessào, de deterioracao da econornia nacional. Precisamos parar corn isso
urgentemente, antes que se tornem inviáveis a produçao, o consurno, a
ampliacâo do mercado, a ampliação da renda, a ampliaçao do emprego e os
prOprios servicos essenciais do Estado.

o Deputado Ermano Batista - Havia interrompido o ilustre Secretário para
dizer que o crescimento, o inchaco da divida ocorreu por fatores criados pelo
prOprio Governo da Uniäo - fatores que podem ser alegados judicialmente
para que se processe a repactuação do contrato.

Como V. Exa. disse, é principio primário do direito que todo contrato tern
que considerar a necessidade de quem vai receber e a capacidade de quem
vai dar. Näo adianta exigir de Minas aquilo que Minas riâo tern como pagar.

Mas observo que, não obstante o reconhecimento da existência desse
caminho a percorrer, a advocacia do Estado tern conduzido Minas Gerais a
uma sucessão de derrotas. Atribuo isso, já disse e repito, a afoiteza do
Governador, que torna decisães sem se aconseihar e depois acha que o
advogado tern de fazer miagres. No direito, esse fenOmeno nâo existe.

Busca-se na justica o caminho correto, que é exatamente a revisäo
contratual. Acho que a repactuacäo não é tudo, rnas é o comeco, porque
demos o primeiro passo. Isso é muito importante. Mas parece que o Sr.
Itamar Franco, o seu Governo, seus acOlitos nâo tern nenhum interesse em
resolver a pendência, seja na mesa de negociaçâo, seja através do Judiciário.
Prefere-se claramente avolurnar o problema na rnIdia, para criar fato politico.
lsso é urn mal para Minas, para os mineiros e para o Brasil.

0 Secretário Alexandre Dupeyrat - Nobre Deputado, a mIdia tern sido muito
perversa corn o Governador. Ele tern procurado, talvez não tenha conseguido
expor isso corn muito sucesso. Os fatos tern sido deturpados, as iniciativas
tern sido deturpadas. Já disse inOrneras vezes que todos os esforços foram
concentrados na busca dessa renegociaçâo e desse entendimento.

Ha algum rnistério, ha alguma razão insondável, inconfessável, não sei. Por
alguma razão que não sei a União não quer tocar nesse assunto tabu. Espero
algum dia ter conhecimento disso. Todos os rneios foram empregados no
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sentido de se negociar aquilo que deve ser renegociado, embora a rnIdia
retrate apenas uma parte da verdade, também nâo sei por que; terá ela as
suas razôes. Ainda ontem eu via o Governador de Mato Grosso do Sul saindo
de reunião corn o Ministro, e determinada emissora cortou a sua declaraçao
na parte em que ele disse: "E urn avanço". E urna pena que ela näo tenha
divulgado o resto do que ele disse.

No que diz respeito a conduçao do processo judicial, não sou a pessoa
rnais qualificada para falar sobre o assunto. A Dra. Misabel tern tItulos em
rnuito maior quantidade e qualidade que eu, mas quero crer que o assunto
vern sendo conduzido corn a devida responsabilidade e adequação. 0 que se
tern dito é que é preciso rever o contrato para adequar a capacidade de
pagarnento aos montantes devidos.

Finalmente, devo dizer que nào houve tantas derrotas assirn, alias foram
duas derrotas e duas vitOrias, se é que se pode considera-las como derrotas.
A prirneira, quando o Supremo resolveu suspender a liminar que nos foi
concedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais; a segunda, ao
não conceder a liminar na acâo cautelar visando a repactuaçao do contrato.
As vitórias, se e que assim se pode chamar, foram a concessão da liminar
aqui e o mandado de segurança que impetramos - e que obteve sucesso -
contra urna atitude absolutamente abusiva e irregular do Miriistério da
Fazenda, de bloqueio de verbas do ICMS, corn base nurn decreto-lei da
década de 80 que nào tinha a menor pertinência ao assunto. E eles foram
obrigados a vir aos autos se retratar.

Para finalizar, devo dizer que ontem foi ajuizado urn agravo contra a
decisâo do relator na medida cautelar, e o Pleno do Supremo deve
pronunciar-se quanto ao pedido de lirninar nessa cautelar, espero que 0 rnais
rapido possivel.

o Deputado Márcio Kangussu - Sr. Presidente, Sr. Secretário, eu gostaria
de sair urn pouco da ótica do contrato. Outra questâo que nos preocupa é a
não-concordâncja do Estado quanto a reduçäo do ICMS para veiculos
autornotores. Isso nos preocupa, Sr. Secretario, porque pode ou já esta
agravando a crise do desemprego, a venda de velculos e, por conseguinte, a
arrecadaçao do Estado. Temos a informaçäo de que pessoas do Triângulo
Mineiro já estäo indo comprar seus veIculos em Franca. Serb que não seria
meihor analisar corn rnais consisténcia essa proposta de reduçao do ICMS?
0 senhor nâo acha que isso vai agravar a recessão, o desemprego e tambérn
prejudicar a arrecadaçao do ICMS?

o Secretário Alexandre Dupeyrat - Nobre Deputado, esse assunto
surpreendeu. Tomamos conhecirnento, através da imprensa, de que Minas
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era contra. E nós não tInhamos sequer conhecimento de que estavam em
curso negaciacöes em São Paulo, entre a ANFAVEA e a Governo do Estado
de São Paulo, para canduzir uma solucão do problema localizado em São
Paulo, mais precisamente numa determinada montadora. Depois, entrou a
Governo Federal, reticentemente, nesse assunto, por pressão, creio eu, das
montadoras paulistas. 0 próprio Gaverno Federal esteve dividido. Na primeira
reuniào convocada pelo CONFAZ para tratar desse assunto, a Receita
Federal, que é contra a medida, nãa se fez representar, mas externou seu
ponto de vista par meio do Presidente do CONFAZ, a quem perguntei: "Afinal
de contas, quem e a favor?" Ele disse: "So duas pessoas: a Presidente da
RepUblica e a Presidente do Senado Federal". Quanta aos estudos técnicos,
ele também não dispunha de nenhum. Para tomar uma decisão dessas,
precisamos de algum tipa de embasamento. 0 que ocorreu foi isso.

Naquele momenta, pedimos vistas do processo e ficou deliberado que, na
próxima reuniãa do CONFAZ que ocorreria em uma semana, haveria unia
decisão a respeito desse assunto. Apenas um Estado se manifestou a favor.
Foi a Distrito Federal. Todos as outras foram contra. NOs, aqul, consultamos
tanto a montadara local quanta as sindicatos de trabaihadores da area. Os
sindicatos de trabalhadares tinham reivindicaçOes especificas, que não
tinham nada que ver cam as reivindicacöes dos metalUrgicos paulistas, e ate
colidiam cam elas. A mantadara FIAT também tinha uma pasiçãa divergente.
Ela advoga e defende um grande prajeto de renovacão de frota. Este, sim,
permitiria manter a mercado permanentemente aquecido, na medida do
possivel, incentivanda-se a periódica traca de veiculos usadas par novas.
Esse era um projeta que interessava a FIAT. Quanta a esse projeta de 60
dias, ele não alteraria nada, nãa eram contra nem a favor. Issa, para eles,
pelo que me disseram, nãa faria grande diferença, e a sindicato dos
metalUrgicas tinha exigências próprias.

Então, a que se tentou fol pramover uma discussão mais ampla e rever as
termas da prapasta inicial, de sorte que ela pudesse ser mais abrangente e

'estimular a producao, estimular a consumo e dar prioridades a determinados
setores da economia, coma a producãa de caminhöes e de ônibus.
Trabalhau-se, então, corn uma prapasta nesse sentido e ela teria, talvez, um
alcance social malor. Mas a verdade é que, na reuniãa do CONFAZ de
Fortaleza, onde isso acabou sendo deliberada, não houve consenso em tarna
de uma proposta.

Então, não se trata de dizer que Minas seja contra uma propasta que venha
a estimular a aquisição de velculos. Pelo contrário, poderiamas ate ter
bancado uma propasta, desde que fosse suficientemente abrangente e
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atendesse aos interesses dos diversos segmentos daqui, tanto de
trabalhadores quanta da indüstria local.

0 Deputado Durval Angela - Sr. Presidente, Sr. Secretário, Srs. Deputadas,
gastaria que a Deputado Ermana Batista ouvisse as nossas ponderaçOes,
mas coma S. Exa. nãa se encontra presente, ainda assim iremos faze-las.
lnicialmente, e preferivel a pastura do Governador Itamar Franca, de tomar
uma atitude as claras, tornanda-a pUblica e divulganda na imprensa, coma
está fazendo, do que as situaçöes que tivemas no Governo anterior. Este
Poder Legislativo apenas tamau conhecimenta da negaciacãa corn a BNDS
120 dias depais que a pratacala estava assinada; tomau conhecirnenta do
acordo de acianistas cerca de 90 dias depois que já estava firrnado, inclusive
cam reiteradas salicitacOes e requerimentas apravados nesta Casa, pela
Bancada do PT, que a Governo demarau a acatar. Se ele vem criticar a
postura do atual Governo, é preferIvel que issa seja feito as claras, coma a
Governo está fazendo, expondo-se aa risco püblica, a fazer da forma coma
fez a Governo anterior. E diga mais, é preferIvel essa postura a que tivernos,
cam interesses escusas, no caso da Mercedes Benz. Todos sabem da
ligacàa da empresa que fez a obra de terraplenagem cam a Sr. Vice-
Governador do Estado. Disso ninguém pode acusar este Gaverno. E
preferIvel essa pastura a da empresa dita e vinculada aa ex-Secretária da
Fazenda, que fez tantas obras piblicas neste Estado e que conhecemas
bern. E preferIvel essa pastura a da Coordenadaria de Reforma Agrária desse
Governo, que, estranhamente, negaciau tantas débitos corn dividas
ajuizadas, cam a fisco estadual, a troca de desaprapriacOes de terras
ptblicas, sendo defasadas em ate 50% au 60% as titulos das dIvidas que
eram comprados para essa campensacâo. Acho que pademas, neste
Governa, errar, mas estamas errando num processo transparente cam a
sociedade.

Acerca da postura do Governo em si, acerta a Governadar Itamar Franca,
ao ter clara que não são pequenas medidas do Governo Federal que irão
resolver a crise do Estado. Estariarnos enxuganda gelo nessa situação. 0
prablema e estrutural; é urn problema, haje, de reordenamento au de
desordenamenta do capitalismo internacional, e a algaz do momenta são as
juros da divida pUblica. Acho que nâo é à-toa que a PSDB escolheu a tucana
coma sImbolo do seu partido. Em Minas não tern urna coisa mais apropriada.
Todos sabernos de urn personagern da literatura infantil cujo nariz crescia
quando mentia. E hoje temos coma sIrnbolo desse partido o tucana, porque já
tern par natureza urn nariz bern grande, urn bico bern grande, porque é urna
mentira institucionalizada. Eles estão nos fazendo crer num absurdo, e não
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podemos aceitar.
Quero elogiar as palavras do Secretário e acho que essas questöes

levantadas pelo Deputado Ermano Batista, para não sermos omissos, não
podem ficar sem resposta.

o Deputado Alberto Pinto Coelho - Sr. Presidente, Sr. Secretário Alexandre
Dupeyrat, Srs. Deputados, gostaria, inicialmente, de enaltecer a presenca do
Secretário da Fazenda neste parlamento, a exemplo do que ocorreu
recentemente, quando tivemos aqui a também brilhante exposicão da
Procuradora-Geral do Estado, Dra. Misabel Derzi.

Assistimos recenternente a urna vitória maiUscula do Governador Itamar
Franco em Minas Gerais, que teve corno mote de campanha "Minas Levanta
Sua Voz".

E o resultado das urnas coloca, de forma irrecorrIvel, o clamor de Minas,
mas a campanha passou, e, no dia 10 de janeiro, iniciou-se urn novo Governo.
E este, corn as responsabilidades e deveres que tern para corn Minas Gerais,
já colocou, para conhecirnento de todos, a grave situacao por que passa
nosso Estado, a exernplo das dernais unidades da Federaçâo. Mais do que
isso: o nosso Governador não ficou simplesrnente larnuriando. Ele tern a
visão e a consciência de que é cornbatendo as conseqüências que o Estado
virará essa página negra da sua história, ou seja, questionando aquilo que é
substantivo, cornbatendo as verdadeiras causas, estejarn onde estiverem. 0
que assistimos hoje, para orgulho de Minas e dos mineiros, é a urn Governo
verdadeiramente comprometido corn o desenvolvimento do nosso Estado.

Queria, ainda, nesta oportunidade, enaltecendo rnais uma vez a presenca
do Secretário, dizer o que tenho dito por ai: contra fatos não ha argumentos,
principalmente quando esses fatos estão alicerçados em nUmeros. 0 que
temos assistido, infelizmente, por parte da Oposicão e do Governo Federal, é
a uma inversão. Querern nos afiancar e convencer de que contra argurnentos
não ha fatos.

o Deputado Paulo Pettersen - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr.
Secretário, endosso as palavras do Deputado Alberto Pinto Coelho, quando
agradece sua presenca nesta Casa, mas sinto que isso reflete urn
comprometimento de V. Exa. corn o desenvolvimento de nosso Estado,
sobretudo para a criação de empregos e erradicação da miséria. Por outro
ado, Sr. Secretário, quero ser solidário corn V. Exa, seu gesto, por seu
desprendimento, respondendo indagaçoes que extrapolam o objetivo desta
reunião produtiva para a sociedade rnineira. V. Exa., rnediante avancos
incoerentes, teve o comportamento de urn parlamentar.

Mas, Sr. Presidente, presenciamos, aqui, "n' questionamentos. Sr.
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Secretário, 0 nosso ex-Secretário da Fazenda e ex-Governo da Fazenda fez
corn que Minas entrasse nesse parafuso, que não é de interesse de nenhum
de nós, nesta Casa. Quero tarnbém colocar que as declaraçoes nos ôrgãos
de informacão vêm sempre criticando V. Exa. Sernpre é ressaltado que o
acordo foi realrnente born - são colocaçöes do ex-Secretário João Heraldo
Lima -, que a tornada de recursos para o saneamento do BEMGE, do
CREDIREAL e da MinasCaixa, para a transforrnação do BDMG em Banco de
fornento foi boa para o nosso Estado. Para isso, o Estado tornou de
empréstimo R$4.000.000.000,00. Para o CREDIREAL e para o BEMGE,
foram R$3.600.000.000,00. Gostaria de saber de V. Exa. que negócio born foi
esse, porque o resultado da venda dos dois Bancos foi de R$630.000.000,00.
o próprio CREDIREAL, que foi vendido para o BCN por R$121.000.000,00,
apOs 30 dias fol novamente vendido para o BRADESCO por
R$800.000.000,00. Isso está escriturado na contabilidade do BRADESCO,
que o corn prou do BCN.

Gostaria que o senhor nos esciarecesse se esses bons negócios realrnente
existiram, se as colocacôes do ex-Secretário trazern inforrnacöes seguras
para a sociedade, acreditando, nos, que não trazern.

Gostaria, tarnbém, de discordar do Deputado Ermano Batista a respeito da
Lei Kandir. 0 Governo deu corn urna mao e tirou corn a outra: desonerou do
ICMS os produtos prirnários e semi-elaborados, para exportação, e, por outro
ado, abriu, irresponsaveirnente, a importação de produtos. As nossas
empresas, carentes de créditos, enfrentam a importação de produtos,
geralmente financiados a longo prazo, corn juros infimos, e, na rnaioria das
vezes, subsidiados em seu pals de origem. Discordo do ilustre e inteligente
Deputado Errnano Batista - é pena que ele não se encontre mais aqui.

Sei que foi imposicão da poiltica econOrnica, que está realmente
esfacelando, asfixiando a nossa classe trabalhadora e a classe produtiva do
nosso Pals. Quero deixar patenteado aqui, tambérn, discordando do
Deputado que levou a uma situaçao a qua[ não levaria, rnesrno se fosse outro
Governador, porque a salvaçao deste Pals comecou por Minas Gerais. Se o
Governador Itamar Franco não fosse urn hornern honrado e sincero e se
tivesse rabo preso, este Pals jamais ouviria o grito das Alterosas, jamais
ouviria o grito de Minas. Se temos urn ex-Presidente Governador de Minas,
da envergadura e da estatura de Itarnar Franco, não é apenas o nosso
Estado que está ganhando corn essas posiçöes nacionalistas e patrióticas,
rnas todos os Estados da Federacão.

Sr. Secretário, Sr. Presidente, Srs. Deputados, outros Estados estão
buscando aqui, nesta Assernbléia, inforrnaçöes sobre o projeto, näo o projeto
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do PMDB, nem tampouco do Governador, mas do Poder Legislativo. Minas
vence a crise, e tenho a certeza, Sr. Secretário, Sr. Presidente, Srs.
Deputados, que a partir do momento em que avançarmos conjuntamente,
corn todos os parlamentares que tern responsabilidade para corn o nosso
Estado, chegaremos - mesmo que nos custe mais sacrificio - ao topo da
responsabilidade e da abertura que o povo de Minas quer.

Sr. Secretário, gostaria que o senhor nos respondesse a essas três
colocaçoes que lhe fiz, para que possamos dimensonar a questäo, separar o
joio do trigo, porque, infelizmente, o ex-Secretário vem insistindo, nos meios
de comunicação, em que o acordo de Minas estava certo. Gostaria de ouvir
de V. Exa., em detaihes, explicaçoes sobre esse acordo.

Prorrogação da Reunião
o Sr. Presidente - A Presidência, para que se conclua o debate, prorroga a

reunião por 45 minutos.
o Secretário Alexandre Dupeyrat - Deputado Paulo Pettersen, são trés as

questaes que V. Exa. suscita. Não consegul entender a terceira.
o Deputado Paulo Pettersen - Acordo, Lei Kandir, e a terceira é sobre as

declaracöes que vem fazendo o ex-Secretário João Heraldo Lima, tudo o que
foi feito no acordo, que os empréstimos para saneamento de Banco foram a
salvacão de Minas.

o Sr. Secretário Alexandre Dupeyrat - Vamos por partes. A questao do
acordo, a troca da divida mobiliária por uma divida contratual corn a União,
poderia e, seguramente, teria sido urn acordo muito m&hor se o Governo de
então tivesse tido urna posiçào mais firme em relação ao Governo Federal.
Quanto a isso, não tenho dtivida. Por que se chegou a isso? Citei alguns
nümeros. 0 espantoso descontrole das finanças estaduais, logo no primeiro
ano de Governo, colocou o Tesouro em situacão de absoluto
estrangulamento: a crescimento da dIvida mobiliária, mas, sobretudo, o
crescimento da dIvida flutuante. 0 descontrole das finanças gerau, por sua
vez, desconfiança no mercado, uma certa perda de credibilidade dos titulos
pUblicos estaduais e, cada vez mais, uma major dificuldade de girar tais
titulos no mercado. Em determinado ponto, não foi dada alternativa ao Estado
pelos antecedentes do quadro criado, a não ser renegociar a divida nas
condicöes que foram expostas. Poderia ter reivindicado o retracesso da taxa
de juros aos nIveis de 1993, de 7,5% ao ano, o que seria perfeitamente
compativel corn a legislação vigente, e outros critérios de cálculo da receita
liquida e uma série de outras medidas que colocariam o Estado numa
situação muito melhor. 0 que quero crer e que, a época, como houve uma
progressiva deterioracão da condiçäo financeira do Estado, ele chegou a urn
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ponto em que não havia alternativa. Ele teve que ceder e fazer a acordo que
he foi imposto.

No que diz respeito ao acordo para sanearnenta e privatização do sistema
financeiro ptbIico estadual, foi absolutamente desastrosa. A troco de qué se
tomarn emprestadas R$4.300.000.000,00 para receber 700 pela venda dos
ativos, ficando corn algum acervo que é rigorosamente podre, e se assume a
divida so para liquidar corn a sistema financeiro estadual? Penso que foi uma
operacao absolutamente contrária aos interesses do Estado.

No que diz respeita a Lei Kandir, tambérn. Se tivesse havido, a época, urna
posição rnais firrne, urn Governador corn prestigia, corn postura, capaz de
aglutinar a opinião püblica, certarnente ela não teria saido dessa maneira.
Corn relacão a Lei Kandir, ha dois aspectos a ser conternplados. Quando se
diz que é preciso desonerar as exportacöes, tudo bern. Acontece que as
exportaçaes não eram competitivas devido a politica de cârnbio adotada ate
então. 0 que não se pode é querer fazer corn que as exportaçöes e a polItica
de comércio exterior brasileiro se tornern competitivas a custa da receita do
Estado, porque a União também não queria bancar esta conta. Eu imagino
que, se, durante esse perlodo, essa época em que adveio a Lei Kandir, não
tivesse havido subserviência ao Governo Federal, se tivesse havido urn
Governo que falasse mais alto, seguramente a Lei Kandir não teria passado,
pelo menos nos terrnos em que passou, causando grandes prejuizos.

Para finalizar, corn relaçao ao fato de a acordo ter sido born ou ruim, eu
diria que a questao nào deve ser colocada nesses terrnos. 0 Estado, por
inadvertência e par incornpetência ou falta de capacidade de gestão
financeira, colocou-se numa posicao de grave vulnerabilidade, e chegau urn
momenta em que teve de aceitar a que veia, porque já não tinha condicão de
virar as seus tItulos na praca. E a que me parece. Foi urna situacao de fato.

o Sr. Presidente - Por mais uma liberalidade da Presidéncia, you conceder
a palavra novarnente ao Deputado Paulo Pettersen, par 2 minutos.

o Deputado Paulo Pettersen - Gostaria, Sr. Secretário, que V. Exa.
explicasse ou procurasse explicar a que representa urna dtvida que a povo
de Minas tern ate haje. Par que impuseram esse rnau negOcio, essa péssima
situação aos dais Bancos de Minas Gerais, a Crédito Real e a BEMGE.
Porque não usaram a mesmo método utilizado para a Banco do Estado de
São Paula? A divida era de R$50.000.000.000,00, e ate haje não foi
privatizada. Par que São Paulo teve esse tratamento? E par que esse
tratarnenta, se a polItica de ajuste do Governo Federal irnpôs a Minas Gerais
essa situacão? Par que essa discriminacão cam Minas Gerais? Esse é a
exempla mais do que concreto, e haje estarnas, todos as dias, todas as
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horas, vendo a Estado de Minas ser discriminado.

o Secretário Alexandre Dupeyrat - Eu, infelizmente, não tenho dados
concretos que me permitam dar urna resposta a isso. SO urna CPI relativa a
privatização dos Bancos poderia responder a essa indagacao. Realmente, é
estranho que a Estado tenha assumido urna divida, privatizado do jeito que
privatizou e agravar sua situacão de endividamento, em vez de entregar, se é
que ele julgava ter urn sisterna financeiro, alga oneroso, contrário ao interesse
pOblico. Por que não entregá-lo a esfera federal? Por que essa preocupação
em levantar a intervenção do Banco Central? Por que tentar uma solucão
dornéstica, por que pagar para sanear? Realmente, não tenho resposta a
isso. Acho que sO uma comissão parlamentar de inquerito, poderia averiguar
as transaçöes e esclarecer esse assunto. Tenho a sensacão de que a
Governo do Estado não queria nem que a Governo Federal promovesse a
liquidação das instituiçöes financeiras, se é que erarn realmente
irrecuperáveis, nem que promovesse a intervencão, nem que as instituiçöes
financeiras, corn todo a seu acervo documental, fossem transferidas para a
Governo Federal, para que ele as privatizasse. A sensação que tenho é essa.
o porquê disso eu não sei. Realmente, não tenho esses elementos. 0 que
posso dizer é que, pelo pouco que tenho visto ate agora, essas operacöes
foram altarnente nefastas ao Tesouro Estadual. Como eu disse, todos esses
créditos podres vieram integrar a acervo do patrimônio püblico e agora estão
custando ao erário urna soma considerável de dinheiro, para que eles se
organizem para cobranca. Então, teria sido mais recomendado, partindo do
pressuposto de que era para privatizar ou era para alienar, não acho que
seria a meihor opção, mas, se fosse essa, que se fizesse como São Paulo fez
e entregasse a Banco. As razães desse rnistério eu não sei. Talvez uma CPI
pudesse apurar isso.

o Sr. Presidente - A Presidência pergunta ao Sr. Secretário se deseja fazer
as suas consideraçoes finais antes do encerramento da reunião.

o Secretário Alexandre Dupeyrat - Sr. Presidente, agradeço a oportunidade.
Em primeiro lugar, meus agradecirnentos a V. Exa., a Mesa desta Casa, aos
Srs. Deputados que, durante tanto tempo, ouviram essas explanaçaes e
essas respostas sobre urn tema urn tanto árida.

Gostaria de encerrar rninha intervenção enfatizando dois aspectos. 0
primeiro diz respeito a salda para a atual impasse. Este, como ficou
amplamente demonstrado, decorre de uma incapacidade material do Estado
de pagar a dIvida nas condiçöes pactuadas. Esse é o impasse do momenta.
A solução para ele é a União se dispor a repactuar, na forma que prevé a
contrato, coma determinam as leis, e abrir a diálogo honesto e sincero em
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torno disso.

Ate agora, a Governo do Estado de Minas Gerais tudo fez para tentar urn
diálogo em torno dessa questão. Já a Governo Federal tudo fez para desviar
a atençao dessa questão, que, alias, é a Onica questão que está no centro
desse impasse.

Gostaria de deixar em aberto a apelo, mais uma vez, para que as
autoridades federais se disponham a discutir, a renegociar a dIvida do
Estado, em condiçOes e limites que tarnem a seu pagamenta possIvel. Este é
o primeiro aspecto da questao.

o segundo ponto que quero abordar é a necessidade de se encetar urn
ampla debate sobre a reformulação urgente dos rumos que vérn sendo
imprimidos a economia nacional. Não ha a menor possibilidade de a Pals
conviver corn a recessão, cam a endividamento, corn a desemprego e corn a
desestruturação da máquina administrativa que se seguirá, tanta no pIano
federal, coma no estadual e no municipal, ao empobrecimento advindo desse
pracesso. Acho que é necessária reivindicar novas condiçoes de
desenvolvimento. E preciso reivindicar novas condiçöes de politica monetária
de juros, que é a grande panto de estrangulamento que impede que a Pals
retame a seu curso de crescimenta. Muito obrigada.

o Sr. Presidente - A Presidência agradece a presença do Sr. Secretário.
Gostaria de dizer, em name deste Poder, da satisfaçãa que temas em recebé-
a e dizer que a Poder Legislativo participou, na legislatura passada,de alguns
trabalhos em canjunto corn a Executivo e corn a Judiciário, coma nas
audiências pUblicas realizadas no interior do Estado, onde estivemos
representando a Poder Legislativo. Naquelas acasiôes, foi feito a
levantamento das priaridades de cada uma das regiães. Num primeira
momenta, quanda ainda não haviam sido definidos valores, a Executivo não
pôde atendé-las. Num segundo momenta, o Poder Legislativo, juntamente
cam a Poder Judiciário, a Tribunal de Cantas e a Poder Executivo voltaram ao
interior, levando nossa proposta embrionária de arçamenta participativo,
quanda, mais uma vez, fez-se a levantamento das prioridades de cada região,
corn as respectivas valores. Novamente, as prioridades nãa foram atendidas.

No inicia da legislatura, todos nOs, Deputados que dela fizemos parte,
somos testemunhas oculares de que todas as Secretários de Estado
convidados no inicia do Governo aqui vieram e se pronunciaram, coma V.
Exa. Todos disseram que a realidade econômica e financeira do Estado era
das melhores. Suas palavras estãa gravadas e registradas nos anais desta
Casa. Essas afirmaçoes feitas pelos ex-Secretários e pelo ex-Governador
estão registradas nas principais páginas dos maiares jornais deste Estada.
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No final do Governo, principalmente no periodo de transicão e no momento
em que V. Exa. comparece a esta Casa, trazendo-nos as dados da realidade
atual, assistimos, corn profunda decepcão, a condução da politica econômico-
financeira nos ültirnos quatro anos.

Está sendo dada a oportunidade, tanto aos atuals Secretártos quanto, mais
uma vez, aos ex-Secretários, de comparecerem a esta Casa, a fim de revelar
em que condiçöes receberam o Governo no ano de 1995. Sr. Secretário, Srs.
Deputados, quero dizer que, na nossa avaliação, no nosso entendirnento,
sem querer acusar ninguém, apenas constatando, acreditamos que o melhor
que podemos fazer pela sociedade mineira e dizer-Ihe a verdade. Temos a
obrigacão de faze-b. Em primeiro lugar, é necessário que estabeleçamos a
verdade. Os nUmeros são nümeros, estão al para serem divulgados e
contestados. Abriremos o debate da forma mais ampla, para que essas
verdades, para que essa situação do Estado seja exposta de forma
absolutamente clara. Acredito que não so o atual Governador, mas todos os
Governadores que o antecederam e todos aqueles que virão devem ter a
oportunidade de dizer como encontraram a Estado, no momento em que
tomararn posse.

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

agradece a honrosa presenca do Dr. Alexandre Dupeyrat, dos secretários
adjuntos e de seus assessores e encerra a reunião, convocando os
Deputados para a ordinária de logo mais, as 14 horas, corn a ordem do dia já
publicada, bern como para a especial, também de hoje, as 20 horas, nos
termos do edital de convocacãa. Levanta-se a reunião.

ATA DA i a REUNIAO ESPECIAL DA COMISSAO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECERES SOBRE OS VETOS TOTAlS AS pRoposIçOES DE LEI NOS
13.880, 13.977, 13.990 E 14.009 E 0 VETO PARCIAL A PROPOSIcAO DE

LEI N o 14.063
As dez horas e quinze minutos do dia trés de marco de mil novecentos e

noventa e nove, comparecem na Sala das Comissöes as Deputados Eduardo
Daladier, Dimas Rodrigues, Fábio Avelar e George Hilton, membros da
supracitada Comissão. Havendo nümero regimental, a Presidente "ad hoc",
Deputado Eduardo Daladier, declara aberta a reunião e informa que não ha
ata a ser lida por ser esta a primeira reunião da Comissão. A seguir, informa
que a reunião se destina a eleger a Presidente e a Vice-Presidente e a
designar as relatores. 0 Presidente determina a distribuição das cédulas de
votacão e convida a Deputada Dimas Rodrigues para atuar coma
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escrutinador. Apuradas as vatos, a Presidência proclama eleitos, ambos corn
trés vatos, Presidente, a Deputado Eduardo Daladier e Vice-Presidente, a
Deputado George Hilton. Prosseguindo, declara empossado como Vice-
Presidente a Deputado George Hilton, a quern passa a direçao dos trabalhos.
Este, por sua vez, declara empassada como Presidente a Deputado Eduardo
Daladier, a quern passa a direção dos trabalhos. 0 Presidente agradece a
confiança nele depositada e designa a Deputado Fábio Avelar relator dos
pareceres sobre a Veto Total a Proposiçao de Lei n o 13.880 e a Veto Parcial a
Proposiçao de Lei n o 14.063; o Deputado George Hilton relator dos pareceres
sabre as Vetos Totals as Proposiçoes de Lei n

o
s 13.977 e 14.009; e avoca a

si a relatoria do parecer sobre o Veto Total a Proposição de Lei n o 13.990.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a presença dos
parlamentares, informa que a prOxima reunião sera canvocada através de
edital, determina a lavratura da ata e encerra as trabaihos.

Sala das Comissães, 11 de marco de 1999.
Eduardo Daladier, Presidente - George Hilton - Fábio Avelar.

ATA DA ia REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE A INDICAçA0 DOS TITULARES DO INSTITUTO
DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS -
IPSEMG - E DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSM

As quinze horas e cinquenta minutos do dia quatro de marco de mil
novecentos e noventa e nave, comparecem na Sala das Comissöes as
Deputados João Paulo, César de Mesquita, Fábio Avelar e Rémolo Aboise,
membros da supracitada Comissão. Havendo nümero regimental, a
Presidente, Deputado João Paulo, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovaçãa de requerimenta do Deputado Fábio Avelar, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada par apravada e subscrita pebos
membros presentes. 0 Presidente informa que a reunião se destina a
apreciar proposiçöes da Comissão. Encerrada a 1a Parte dos trabalhos, a
Deputado Fábio Avelar encaminha a Mesa dais requerimentos do Deputado
Agastinho Patrüs, nos quals solicita sejam encaminhados a Comissão as
estatutos do IPSEMG e do IPSM e as curricubos dos Srs. João Diniz Pinto
JUnior, Presidente do IPSEMG, e Mamede Campanha de Souza, Diretor-
Geral do IPSM. Submetidos a votação, cada urn par sua vez, são aprovadas
as requerimentas. A seguir, a Deputado Fábia Avelar apresenta autro
requerimenta do Deputado Agostinho PatrUs, em que solicita seja
encaminhada a Comissão a previsão orçamentaria dos referidos Orgãos para
1999. Colacado em votação, é rejeitado a requerirnenta. Cumprida a
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finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a presenca dos parlamentares,
informa que a prOxima reuniâo será convocada por meio de edita!, determina
a Iavratura da ata e encerra Os trabalhos.

Sala das Comissöes, 10 de marco de 1999.
JOãO Paulo, Presidente - César de Mesquita - Rêmolo Aloise - Fábo Avelar

- José Alves Viana.
ATA DA ia REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL PARA

EMITIR PARECER SOBRE A INDICAçA0 DOS TITULARES DAS
SEGUINTES ENTIDADES: UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS

GERAIS - UEMG -, FUNDAcAO CENTRO TECNOLOGICO DO ESTADO DE
MINAS GERAIS - CETEC-, FUNDAçAO DE AMPARO A PESQUISA DO

ESTADO DE MINAS GERAIS - FAPEMIG - E INSTITUTO DE GEOCIENCIAS
APLICADAS - IGA

As nove horas e trinta minutos do dia nove de marco de mil novecentos e
noventa e nove, comparecem na Sala das Comissöes os Deputados Elaine
Matozinhos, Antonio Carlos Andrada, Paulo Piau e Márcio Cunha, membros
da supracitada Comissão. Registra-se, também, a presença dos Deputados
Adelmo Carneiro Leào, Edson Rezende, Maria José Haueisen e Mauro Lobo.
Havendo nümero regimental, a Presidente, Deputada Elaine Matozinhos,
declara aberta a reuniäo e, em virtude da aprovaçäo de requerimento do
Deputado Paulo Piau, dispensa a leitura da ata da reuniäo anterior, a qua[ é
dada por aprovada e subscrita pelos membros presentes. 0 Presidente
informa que a reunião se destina a argüir os indicados pelo Governador do
Estado para Reitor da UEMG, Presidente da CETEC, Presidente da
FAPEMIG e Diretor-Geral do IGA. A Presidente convida, inicialmente, o Sr.
Daison Olzany Silva, indicado para a Presidéncia da FAPEMIG, a tomar
assento a mesa e passa a pa!avra ao relator da Comissão, Deputado Antãnio
Carlos Andrada, para que argUa o candidato. Utilizam da palavra, para fazer
perguntas, os Deputados presentes. ApOs a arguição, a Presidente agradece
a presenca do sabatinado e suspende os trabaihos para que ele se retire. 0
mesmo procedimento é adotado para as demais argüiçöes, a saber, dos Srs.
Gerson de Britto Mello Boson, indicado para Reitor da UEMG; Magdala
Alencar Teixeira, indicada para Presidente da CETEC, e David Márcio Santos
Rodrigues, indicado para Diretor-Geral do IGA. Durante a arguição da Sra.
Magadala Teixeira, a Presidente informa que necessita se ausentar da
reunião, por motivo de forca maior, e transfere a direcão dos trabalhos ao
Deputado Paulo Piau. Após a sabatina do Ultimo convocado e reabertos os
trabalhos, o Presidente pergunta ao relator se está em condicoes de emitir
seu parecer. 0 Deputado Antonio Carlos Andrada solicita prazo regimental
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para ernitir seu parecer sobre a indicação do titular da UEMG, passando,
então, a emitir parecer pela aprovaçào dos nomes indicados para a CETEC, a
FAPEMIG e o [GA. Submetido a discussão e votaçâo, é aprovado o parecer.
Cumprida a finalidade da reuniäo, a Presidéncia agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Cornissâo para a próxima reuniâo
extraordinária, dia 11/3/99, as 14h45rnin, no Plenarinho I!, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das ComissOes, 11 de marco de 1999.
Elaine Matozinhos, Presidente - Márcio Cunha - Antonio Carlos Andrada -

Paulo Piau.
AlA DA 2a REUNIAO EXTRAORDINARIP, DA COMISSAO ESPECIAL PARA

EMITIR PARECER SOBRE A INDICAçAO DOS TITULARES DAS
SEGUINTES ENTIDADES: FUNDAçAO CLOVIS SALGADO - FCS -,
FUNDAçA0 HELENA ANTIPOFF - FHA-, FUNDAçAO TV MINAS -

CULTURAL E EDUCATIVA, FUNDAçAO JOAO PINHEIRO - FJP - E
FUNDAçAO INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMONIO HISTORICO E

ARTISTICO - IEPHA
As quinze horas e quarenta minutos do dia nove de marco de mil

novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das ComissOes os
Deputados Arnilcar Martins, Alencar da Silveira Junior, Joâo Pinto Ribeiro,
Márcio Cunha e Agostinho Silveira. Está presente também o Deputado Dinis
Pinheiro. Havendo nümero regimental, o Presidente, Deputado Amilcar
Martins, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovaçäo de requerimento
do Deputado Alencar da Silveira Junior, dispensa a leitura da ata da reuniäo
anterior, a qua] é dada por aprovada e é subscrita pelos membros presentes.
A Presidéncia informa que esta reuniäo se destina a proceder a argUiçâo
püblica dos seguintes indicados: Mauro Guimarâes Werkema, a Presidente
da FCS; Irene de Melo Pinheiro, a Presidente da FHA; e Flávio de Lernos
Carsalade, a Presidente do IEPHA. A seguir, o Presidente passa a argüição
püblica dos indicados, cada urn por sua vez. Participam da sabatina todos Os
Deputados presentes, conforrne consta nas notas taquigráficas. Cumprida a
finatidade da reunião, a Presidéncia agradece a presenca dos parlamentares
e dos convidados, convoca os membros da Comissao para a próxirna reuniäo
extraordinária de quinta-feira, dia 11/3/99, as 15h3Omin, corn a finalidade de
se proceder a arguiçâo püblica dos Srs. Joâo Batista Resende, indicado para
a Presidéncia da FJP, e Luiz Alberto de A!meida Monteiro, indicado para a
Presidéncia da Fundaçao TV Minas - Cultural e Educativa, e, se possIvel,
apreciar-se o parecer, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Corn issöes, 11 de marco de 1999.
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Amilcar Martins, Presidente - Agostinho Silveira - Antonio JUlio -Alencar da
Silveira JUnior.
ATA DA 2a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL PARA
APRECIAR A INDICAcA0 DOS TITULARES DAS SEGUINTES ENTIDADES:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVDORES DO ESTADO DE MINAS
GERAIS - IPSEMG- E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES

MILITARES DE MINAS GERAIS - IPSM
As quinze horas do dia dez de marco de mil novecentos e noventa e nove,

comparecem na Sala das Comissöes os Deputados João Paulo, César de
Mesquita, Fábio Avelar, José Alves Viana e Rêmolo Aloise, membros da
supracitada Comissão. Registra-se, também, a presenca dos Deputados
Carlos Pimenta, Newton de Morais, Miguel Martini e Washington Rodrigues.
Havendo nUmero regimental, o Presidente, Deputado João Paulo, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Rémolo Aloise, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros presentes. A seguir informa que a
reunião se destina a proceder a argüicão pUblica dos Srs. João Diniz Pinto
JUnior e Coronel PM Mamede Campanha de Souza, indicados
respectivamente para Presidente do IPSEMG e Diretor-Geral do IPSM, e a
apreciar o parecer do relator. A Presidência registra a presenca dos
indicados, a quem convida para tomar assento a mesa. Na ausência do
relator, anteriormente designado, Deputado Alberto Bejani, a Presidência
designa Os Deputados Rëmolo Aloise e César de Mesquita como relatores.
Iniciada a argüicão, todos os deputados presentes dirigem perguntas,
primeiramente, ao Sr. João Diniz Pinto JUnior, que prontamente responde a
todos os questionamentos. Em seguida, o mesmo procedimento se verifica
corn a argüicão do Coronel PM Mamede Campanha de Souza, que responde
a todas as perguntas que lhe foram feitas. A Presidëncia suspende a reunião
por 5 minutos, para que os convidados se retirem. Reabertos os trabalhos, a
Presidência indaga aos relatores, Deputados Rêmolo Aloise e César de
Mesquita, se estão em condiçães de emitir seus pareceres. Submetidos a
discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os pareceres, que
opinam favoravelmente as indicacöes dos nomes dos Srs. João Diniz Pinto
JUnior e Coronel PM Mamede Campanha de Souza. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência suspende os trabalhos para que seja lavrada a ata.
Reabertos Os trabaihos e em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado César de Mesquita, a presidéncia dispensa a leitura da ata,
considera-a aprovada e solicita aos Deputados que a subscrevam. A
Presidência agradece o comparecimento dos Deputados e encerra os
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Sala das Comissães, 10 de marco de 1999.
João Paulo, Presidente - César Mesquita - Rêmolo Aloise - Fábio Avelar -

José Alves Viana.
AlA DA 2 a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMIS5AO ESPECIAL PARA

EMITIR PARECER SOBRE A INDICAçA0 DOS TITULARE5 DAS
SEGUINTES ENTIDADES : UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS

GERAJ5 - UEMG -, INSTITLJTO DE GEOCIENCIAS APLICADAS - IGA -,
FUNDAçA0 CENTRO TECNOLOGICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS -

CETEC - E FUNDAcAO DE AMPARO A PESQUI5A DO ESTADO DE MINAS
GERAIS - FAPEMIG

As quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia onze de marco de mil
novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissöes os
Deputados Elaine Matozinhos, Antonio Carlos Andrada, Márcio Cunha e
Paulo Puau, membros da supracitada Comissão. Havendo nUmero regimental,
a Presidente, Deputada Elaine Matozinhos, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Paulo Piau, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros presentes. A seguir, informa que a reunião se destina a
apreciar o parecer sobre a indicacão do Prof. Gerson Britto de Mello Boson,
para Reitor da UEMG. A Presidente passa a palavra ao Deputado AntOnio
Carlos Andrada, relator da Comissão, que emite parecer pela aprovacao do
indicado. Submetido a discussâo e votação, é aprovado o parecer. A
Presidente suspende os trabalhos para a lavratura da ata. Reabertos os
trabalhos, a Presidente, em virtude de requerimento do Deputado Paulo Piau,
dispensa a leitura da ata, a qual 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 da Comissão.

Sala das ComissOes, 11 de marco de 1999.
Elaine Matozinhos, Presidente - Paulo Piau - AntOnio Carlos Andrada -

Márcio Cunha.
ATA DA 3a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL PARA

EMITIR PARECER SOBRE A INDICAcAO DOS TITULARE5 DAS
SEGUINTE5 ENTIDADES: FUNDAçAO CLOVIS SALGADO - FCS -

,FUNDAcAO HELENA ANTIPOFF, FUNDAçAO TV MINAS - CULTURAL E
EDUCATIVA FUNDAçAO JOAO PINHEIRO E FUNDAçA0 INSTITUTO

ESTADUAL DO PATRIMONIO HISTc3RICO E ARTISTICO - IEPHA
As quinze horas e trinta minutos do dia onze de marco de mil novecentos e

noventa e nove, comparecem na Sala das ComissOes os Deputados Amilcar
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Martins, Alencar da Silveira JtThior, João Pinto Ribeiro, Agostinho Silveira e
Antonio Julio. Esto presentes tambérn Os Deputados Joâo Paulo, Antonio
Roberto e Rémolo Aloise. Havendo nOmero regimental, o Presidente,
Deputado Amilcar Martins, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovacão de requerimento do Deputado Alencar da Silveira JUnior, dispensa
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros presentes. 0 Presidente informa que a reunião se destina a
proceder a argUiçäo publica dos Srs. João Batista Rezende e Luiz Alberto de
Almeida Monteiro, indicados, respectivamente, para a Presidência da
Fundação João Pinheiro e da Fundacäo TV Minas - Cultural e Educativa. A
seguir, o Presidente passa a argUicão pUblica dos indicados. Participam da
sabatina todos os Deputados presentes, conforme consta nas notas
taquigráficas. Logo após, o Presidente, Deputado Amilcar Martins, agradece o
comparecimento dos indicados e suspende a reunião para que eles possam
se retirar. Reabertos os trabaihos, a Presidência passa a palavra ao relator,
Deputado Agostinho Silveira. Este emite parecer em que conclui
favoravelmente a aprovacão da indicaçâo dos Srs. Mauro Werkema para
Presidente da Fundação Clóvis Salgado - FCS -; Irene de Melo Pinheiro para
Presidente da Fundação Helena Antipoff; Flávio Lemos Carsalade para
Presidente da Fundação Instituto Estadual do PatrimOnio Histórico e ArtIstico
- IEPHA -; João Batista Rezende para Presidente da Fundação João Pinheiro
e Luiz Alberto de Almeida Monteiro para Presidente da Fundaçao TV Minas -
Cultural e Educativa. Submetido a discussão e votacâo, é o parecer
aprovado. Cumprida a finalidade da reuniâo, o Presidente a suspende por
alguns minutos para que seja lavrada a correspondente ata. Reabertos os
trabalhos, a Presidéncia, em virtude da aprovacão de requerimento do
Deputado AntOnio JUlio, dispensa a leitura da ata, considera-a aprovada e
solicita aos Deputados que a subscrevam. A Presidência agradece a
presenca dos parlamentares e encerra os trabalhos desta Comissão.

Sala das Corn issOes, 11 de marco de 1999.
Amilcar Martins, Presidente - Agostinho Silveira - Alencar da Silveira JUnior

- Joáo Pinto Ribeiro - Antonio JUlio.

TRAMITAcAO DE pRoPoslçOEs
PARECER PARA TURNO UNICO DA MENSAGEM No 7/99

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a lndicação dos Titulares das
Seguintes Entidades: Fundacäo ClOvis Salgado - FCS -, Fundacão Helena

Antipoff, Fundação TV Minas - Cultural e Educativa, Fundação Joâo Pinheiro -
FJP - e Fundacão Instituto do Patrimônio HistOrico e ArtIstico - IEPHA
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Relatôrio

Por meio da Mensagem n o 7/99, que obedece a Emenda n o 26, de 1997,
que modificou o art. 62, XXIII, "d", da Constituição do Estado, o Governador
enviou a esta Casa, para exame, os nomes dos Srs. Mauro Guirnarâes
Werkema, Irene de Melo Pinheiro, Flávio de Lemos Carsalade, Joâo Batista
Resende e Luiz Alberto de Almeida Monteiro, para ocupar os cargos de
direçâo da FCS, da Fundação Helena Antipoff, do IEPHA, da FJP e da
Fu ndacão TV Minas, respectivamente.

lnstituIda esta Comissão Especial nos termos do art. 111, I, "c", c/co § 10

do art. 146, do Regimento Interno, cabe-nos ernitir parecer a respeito das
referidas indicaçOes.

Além de os indicados terem sido submetidos a argüicâo pUblica, esta
Comissâo examinou o cumprimento dos demais critérios exigidos para a
ocupacão dos cargos.

Conclusâo
Em face do exposto, opinarnos pela aprovaçâo dos indicados para ocupar

Os cargos de direcao das mencionadas entidades.
Sala das ComissOes, 11 de marco de 1999.
Amilcar Martins, Presidente - Agostinho Silveira, relator - AntOnio JUlio -

Alencar da Silveira JUnior - João Pinto Ribeiro.
PARECER PARA TURNO ILJNICO DA MENSAGEM N O 7/99

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a lndicação dos Titulares das
Seguintes Entidades: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de
Minas Gerais - IPSEMG - e Instituto de Previdência dos Servidores Militares

do Estado de Minas Gerais - IPSM
Relatório

Por meio da Mensagem n.° 7/99, em obediência ao disposto no art. 662,
XXIII, "d", da Constituicão do Estado, corn a redação dada pela Emenda a
Constituicao no 26/97, o Governador do Estado enviou a esta Casa, para
exame, o norne do Sr. João Diniz Pinto JUnior, indicado para ocupar o cargo

0 de Presidente do lnstituto de Previdéncia dos Servidores do Estado de Minas
Gerais - IPSEMG.

Para emitir parecer sobre a matéria foi constituida esta Comissâo Especial,
nos termos do art. 111, I, "c", c/c o § 1 1 do art. 146, do Regimento Interno.

Esta Comissão, exarninados os critérios legais exigidos para o provimento
do cargo, em argüiçâo pUblica constatou a adequaçao do indicado para o
exercIcio do cargo. Inquirido sobre diversos aspectos e peculiaridades da
entidade, o indicado demonstrou possuir os conhecimentos necessários e
apresentou suas metas e propostas para a gestão, que foram consideradas
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pertinentes pelos membros da Comissão.

Conci usão
Em face do exposto, opinamos pela aprovacâo do nome do Sr. João Diniz

Pinto Junior para ocupar a Presidência do IPSEMG.
Sala das Comissöes, 10 de marco de 1999.
João Paulo, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - César Mesquita - Fábio

Avelar - José Alves Viana.
RelatOrio

0 Governador do Estado, por meio da Mensagem n o 7/99, em obediência
ao disposto no art. 662, XXIII, "d", da Constituicão do Estado, corn a redacâo
dada pela Emenda a Constituiçao no 26/97, enviou a esta Casa, para exarne,
a nome do Sr. Marnede Campanha de Souza, indicado para ocupar o cargo
de Diretor-Geral do Instituto de Previdéncia dos Servidores Militares do
Estado de Minas Gerais - IPSM.

Para ernitir parecer sobre a rnatéria foi constitulda esta Comissão Especial,
nos termos do art. 111, I, 'c", c/c o § 1 0 do art. 146, do Regimento Interno.

Esta Comissâo, examinados as critérios legais exigidos para 0 provimento
do cargo, em argüiçâo pUblica constatou a adequação do indicado para a
exercIcio do cargo, uma vez que a indicado demonstrou possuir as
conhecimentos necessários sobre a entidade. Ressalte-se ainda que as
metas e as propostas apresentadas para a gestão da entidade foram
consideradas pertinentes pelos mernbros da Comissão.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovacãa do name do Sr. Mamede

Campanha de Souza para ocupar a Diretoria-Geral do IPSM.
Sala das Comissöes, 10 de marco de 1999.
João Paulo, Presidente - César de Mesquita, relator - Fábio Avelar - José

Alves Viana.
PARECER PARA TURNO UNICO DA MENSAGEM N O 7/99

Comissâo Especial para Emitir Parecer sobre a Indicaçáo dos Titulares das
Seguintes Entidades: Instituto de Geociências Aplicadas de Minas Gerais -

IGA -, Fundaçào de Arnparo a Pesquisa em Minas Gerais - FAPEMIG -,
Fundacào Centro TecnolOgico de Minas Gerais - CETEC - e Universidade do

Estado de Minas Gerais - UEMG
RelatOrio

Por melo da Mensagem no 7/99 o Governador do Estado subrnete a esta
Casa, nos termos do inciso X)(III da alInea "d" da Emenda a Constituiçâo no
26, de 9/7/97, a name do Prof. Gerson de Britto Mello Boson, indicado para
Reitor da UEMG.
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Constituida a Comissão Especial, nos termos do art. 111, "c", c/co § 1° do

art. 146, do Regimento Interno, procedeu-se a argüiçâo pCbIica do indicado,
cabendo-nos, agora, emitir parecer sabre a matéria.

0 candidato demonstrou conhecimento sobre a entidade para cuja direçâo
foi indicado, atendendo, ainda, aos demais critérios exigidos para a ocupação
do cargo. Corn relaçao a questäo levantada sobre a forma de indicaçâo,
verifica-se que, de acordo corn o art. 12 da Lei 

no 
11.539, de 1994, ela deveria

ser precedida de aprovação de uma lista trIplice elaborada pelo Colégio
Eleitoral, a que, de fato, não ocorreu.

No entanto, ao Conselho Universitário, coma órgão de deliberação superior
da UEMG, caberia reunir-se, de acordo corn a inciso II do art. 15 do estatuto
da universidade, e questionar a indicaçâo, se intempestiva. Tal não ocorreu, o
que nos leva a supor urna aprovaçäo tácita ao nome do Prof. Boson. Se as
Orgâos de deliberacao superior de entidade universitária autônoma, coma
dispöe o art. 207 da Constituicâo Federal, näo se manifestaram
contrariamente a indicacao, não vemos porque recusar aprovacãa ao name
do ilustre professor. Tal questaa é assunto "interna carparis" da UEMG, ao
qual esta Comissâo não se deve ater. 0 norne do Prof. Gerson de Britto Mello
Boson preenche plenamente os requisitos para a funcao, sendo ele dano de
curricula invejável e, sern dUvida, urn name dos mais adequados para ocupar
esse relevante cargo.

Conclusão
A vista do exposta, opinamos pela aprovacão do name do Prof. Gerson de

Britto Mello Boson para Reitor da UEMG.
Sala das Comissöes, 11 de marco de 1999.
Elaine Matozinhos, Presidente - Antonio Carlos Andrada, relator - Marcia

Cunha - Paulo Piau.
PARECER SOBRE 0 VETO TOTAL A PR0P0SIçAO DE LEI

COMPLEMENTAR No 54
Comissâo Especial

0 	 Relatôrio
Usando da atribuiçâo que Ihe confere a art. 90, VIII, c/c a art. 70, II, da

Canstituiçao Estadual, a Governadar do Estado opôs veto total a Proposicao
de Lei Complementar no 54, que altera a art. 80 da Lei n o 869, de 5/7/52, que
dispOe sabre o Estatuto dos Servidores PUblicos Civis do Estado de Minas
Gerais.

Nos termos do art. 222 do Regimento Interno, fai constituida esta Cornissáo
Especial para apreciaâo da matéria, a que passamos a fazer, nos limites de
nossa competência.
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Fundamentaçâo

A proposiçào objeto do veto total em exarne visa alterar a redaço do art. 80
do Estatuto dos Servidores Püblicos do Estado de Minas Gerais, contido na
Lei no 869, de 5/7/52, a firn de permitir a remoçâo de servidor püblico para
outra localidade, independentemente de vaga, para que possa acompanhar 0
cOnjuge ou companheiro, bern como por motivo de saüde, sua ou do cônjuge,
do companheiro ou de dependente. Na segunda hipOtese, a remoção fica
condicionada a comprovaçâo, por junta médica, da doença que motivou o
pedido.

A relaçào entre os servidores püblicos e a administração, consubstanciada
no Estatuto dos Servidores Püblicos, caracteriza o regime jurIdico desses
servidores e, conforme estabelece o art. 66, III, 'c", da Constituição Estadual,
o regime jurIdico dos servidores pUblicos dos órgãos das administraçoes
direta, autárquica e fundacional é matéria de iniciativa privativa do
Governador do Estado, motivo pelo qual o Chefe do Executivo opôs o veto
em apreço.

Nesse aspecto, assiste razão ao Governador em sua fundarnentação. Não
obstante a relevância da iniciativa parlamentar, somos conduzidos a
apresentar a seguinte conclusâo.

Conclusão
Opinarnos pela manutenção do veto oposto a Proposição de Lei

Complernentar n° 54 (ex-Projeto de Lei Complementar n° 33).
Sala das Comissöes, 11 de marco de 1999.
Antonio Carlos Andrada, Presidente - Jorge Eduardo de Oliveira, relator -

João Paulo - Eduardo Daladier.
PARECER SOBRE 0 VETO TOTAL A PROPOSIçAO DE LEI N O 13.979*

Comissâo Especial
Relatório

Valendo-se da atribuição que ]he confere o art. 70, inciso Ill, da Constituiçâo
do Estado, o Governador opôs veto total a Proposiçao de Lei n° 13.979, que
autoriza o Poder Executivo a doar ao Municipio de Itamogi o imOvel que
especiflca.

Nos termos do art. 111, "b", do Regimento Interno, foi constituida esta
Comissäo Especial para apreciar a matéria, o que será feito a seguir.

Fundamentaçao
O Chefe do Executivo Estadual fundamenta a decisâo de opor veto total a

proposiçao em epigrafe invocando razOes de interesse ptblico.
O fato é que, diz aquela autoridade, a liberaçao patrimonial de que trata a

proposta legislativa foi a exame no momento em que a Secretaria de
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Recursos Humanos e Administraçâo, por sua recomendaçâo, realiza o
cadastro imobiliário do Estado, visando a uma correta destinaçao de todos os
imOveis disponIveis. E por isso mesmo, continua a argumentação, não é
aconselhável, no curso dos trabalhos, qualquer movimentação de dominio,
uma vez que a medida busca não sO resguardar o patrimônio imobiliário,
como também indicar o caminho de seu melhor aproveitamento no interesse
da comunidade.

Entretanto, entendemos que, por se tratar a proposição de lei de mera
autorizacão legal, ela poderá ser promulgada sem que se fira o interesse
püblico. Ao final do referido cadastro, o Sr. Governador poderá exercer a
discricionariedade e escolher ou não transferir o domInio do bern, conforme a
conveniéncia do negócio.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela rejeiçâo do Veto Total a Proposiçäo de Lei

n° 13.979.
Sala das ComissOes, 11 de marco de 1999.
Dalmo Ribeiro da Silva, Presidente e relator - Bené Guedes - Paulo Piau.
* - Republicado em virtude de incorreçOes, verificadas na edição de 13/3/99.
PARECER SOBRE 0 VETO TOTAL A PROPOSIçA0 DE LEI NO 13.987

Comissäo Especial
Relatório

O Governador do Estado encarninhou a esta Casa as razOes pelas quais
opôs veto total a Proposiçao de Lei n° 13.987, que autoriza o Poder Executivo
a doar ao MunicIpio de Cruzeiro da Fortaleza o imóvel que especifica.

Cabe a esta Comissâo Especial apreciar a matéria, em cumprimento ao
disposto no art. 222 do Regimento Interno.

Fundamentaçao
A proposiçâo de lei vetada propOe a doacao ao MunicIpio de Cruzeiro da

Fortaleza de imóvel destinado a construção de urn conjunto habitacional.
Em suas elevadas ponderaçoes, fundadas em razOes de interesse pLblico,

justifica o Governador que a proposição de lei se tornou, no momento,
inoportuna. Visando a racionalizaçäo e ao meihor aproveitamento do acervo
imobiliário do Estado, encaminhou expediente a Secretaria de Recursos
Humanos e Administraçao determinando que se proceda ao levantamento
completo dos imOveis do patrimônio estadual. Assim sendo, somente apOs o
envio do relatOrio final por aquela Secretaria, o Estado estará em condiçoes
de realizar negOcios juridicos corn os imôveis considerados desnecessários
ao serviço pUblico.

Em que pese as fundamentadas razOes do Chefe do Executivo,
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entendemos que, por se tratar a proposicão de lei de uma autorizacão legal,
esta poderá ser promulgada sem ferir o interesse ptbco, pois a poder
discricionário do qual estará investido o Poder Executivo poderá ser exercido
após a realizaçào do referido cadastro.

Resta-nos lembrar, ainda, que näo manter o veto significa evitar uma nova
tramitaçâo, nesse Legislativo, de matéria de igual teor.

Conclusâo
Em face do exposto, opinamos pela rejeicão do Veto Total a Proposicao de

Lei n° 13.987.
Sala das Comissães, 11 de marco de 1999.
José Henrique, Presidente - Paulo Piau, relator - Bené Guedes - Dalmo

Ribeiro Silva.
PARECER SOBRE 0 VETO TOTAL A PROPOSIcAO DE LEI N o 13.988

Comissão Especial
Relatôrio

Valendo-se da atribuição que Ihe confere a art. 90, VIII, da Carta mineira, o
Governador do Estado opôs veto total a proposicão de lei em epigrafe, que
objetiva fazer reverter ao MunicIplo de Campina Verde o imóvel que
menciona.

Para apreciar a matéria, fol constitulda esta Comissão Especial, conforme
determina a art. 111, I, "b", do Diploma Regimental.

Fundamentaçaa
A proposta de lei vetada objetiva fazer reverter ao MunicIpio de Campina

Verde imóvel urbano.
Na mensagem que encaminhou a Assembléla contendo as razães do veto,

o Chefe do Executivo esciarece que a sua decisão foi motivada pelo interesse
püblico. Argumenta aquela autoridade que a Iiberação patrimonial de que trata
a proposta surge no momento em que seu Governo se empenha em concluir
o cadastramento dos irnóveis estaduais, com a objetivo de melhor aproveitá-
los, sempre tendo em vista os interesses comunitários.

No entanto, ainda que de pIano sejamos levados a aquiescer a
argumentação do Governador, ha de se Ievar em conta que a propasta de lei
é de caráter autorizativo, ou seja, a Poder Executivo poderá efetivar a
pretendida alienacâo quando bem entender oportuno; poderá mesmo deixar
de faze-b. Em principio, a promulgaçäo dela implica apenas, na verdade,
uma prévia autorizaçâo legislativa.

Nâo vislumbramos, pois, a existência de nenhum mal ou ofensa ao
interesse ptblico no acato da proposiçâo; pela contrária, entendemos que a
sua promulgacão constituiria importante passo para que seja concretizada a
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pretensâo das autoridades pCbIicas de Campina Verde de reaver a dommnio
do imOvel.

Concbusão
Pelo expasto, opinamos pela rejeição do Veto Total a Proposiçao de Lei n°

13.988.
Sala as Comissöes, 11 de marco de 1999.
José Henrique, Presidente - Bené Guedes, relator - Paulo Piau - Dalmo

Ribeira Silva.
PARECER SOBRE 0 VETO TOTAL A PROPOSIcAO DE LEI N O 13.994

Camissão Especial
Relatôrio

No usa da prerragativa que Ihe confere a art. 90, VIII, da Canstituiçao
mineira, o Governador do Estado opôs veto total a Proposição de Lei no
13.994, que autoriza a Poder Executiva a doar ao Municlpio de Três
Coraçoes a imOvel que especifica.

Nos termos do art. 111, I, 'b", do Regimento Interno, fol canstitulda esta
Comissäo Especial, a fim de apreciar a matéria.

Fundamentaçao
A propasiçâa de lei que recebeu veto total do Governador do Estado tern

por finalidade autorizar a Poder Executivo a doar imOvel ao MunicIplo de Trés
Coraçoes.

Ao apresentar as razöes do veto, a Chefe do Executivo salienta reconhecer
o justa propOsito que inspirou a autar da matéria, mas viu-se conduzido a
negar-Ihe sanção par motivas de interesse pibIico, sintetizados a seguir.

Par iniciativa pessoal, determinou a Secretaria de Recursos Humanos e
Adrninistraçao que procedesse ao levantamento do acervo imobiliário do
Estado, para que, a partir desse trabalho, se possa avaliar corn segurança a
canveniência au nâo de se alienarem as irnóveis considerados
desnecessários ao serviça pUblico estadual.

Em que pese a argumentaçâo apresentada pelo Governador, entendemos,
"data venia", que ela nâo canstitui motivo canvincente para que se negue
sancaa a propasiçâo.

Ocorre que, em se tratando de praposiçâo de lei de cunho autorizativo, a
Chefe do Poder Executivo padera au näo dar pleno cumprimento a norma
nela contida e, se a fizer, será quanda a considerar canveniente e tempestiva,
já munida, entãa, das informaçoes a respeito do imOvel, necessárias para a
ernissâa do juizo.

Par essa razão, não vemos qualquer inconvenléncia em se promulgar nesta
acasiâo a proposiçáo de lei sob camento.
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Conclusäo

Em vista do aduzido, opinamos pela rejeiçäo do Veto Total a Proposição de
Lei no 13.994.

Sala das Cornissães, 11 de marco de 1999.
José Henrique, Presidente - Paulo Piau, relator - Bené Guedes - Daimo

Ribeiro Silva.
PARECER SOBRE 0 VETO TOTAL A PROPOsIçAO DE LEI N o 13.999

Comissão Especial
ReiatOrio

Corn base na atribuição que Ihe é conferida pelo art. 90, VIII, c/c o art. 70, II,
da Constituiçâo do Estado, o Governador do Estado encaminha a esta Casa,
por meio da Mensagem no 326/99, o Veto Total a Proposiçao de Lei no
13.999, que dispoe sobre a implantaçao do Fundo de Manutençâo e
Desenvoivirnento do Ensino Fundamental e de Valorizaçao do Magisterio, nos
termos da Lei Federal no 9.424, de 24/12/96.

Fundamentaçao
A proposiçâo de lei vetada pelo Governador do Estado estabelece normas

especificas relativamente a aplicação da Lei Federal n o 9.424, de 1996, no
Estado: institui piano de carreira e remuneração do magisterio estadual;
institui conselho estadual para acompanhamento e controle da aplicacâo da
referida lei no Estado; determina prazo para deposito dos recursos estaduais
destinados 20 Fundo; prescreve acerto do valor dos repasses feitos a cada
semestre; estabelece critério para cálculo do valor aluno/ano no Estado;
diferencia o valor aluno/ano conforme os diversos niveis de ensino e tipos de
estabelecimento; transfere para o Estado a responsabilidade pelo ensino
médio quando o municipio optar pela municipalizaçao do ensino fundamental;
responsabiliza o Estado pelo ensino técnico e profissionalizante e peia
criação de nova turma sempre que se comprovar a demanda mediante a
matrIcula de 25 alunos e dá outras providéncias

A justificativa do veto, corn fundamento no art. 70, II, da Constituiçâo do
Estado, sustenta que a proposição em análise fere matéria já minuciosamente
normatizada por lei federal. De fato, a Lei Federal no 9.424, de 24/12/96,
estabelece todas as condiçöes necessárias a administração do Fundo pelo
Estado. Carece, portanto, de interesse juridico proposiçào de lei estadual que
singularize procedirnentos ern matéria já suficientemente tratada em lei
federal.

Nao ha, assim, o que objetar as razöes apresentadas pelo Governador ao
veto oposto a Proposição de Lei no 13.999.

Conclusão
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Pelo exposto, opinamos pela manutençäo do Veto Total a Proposicäo de

Lei no 13.999.
Sala das Comissöes, 11 de marco de 1999.
AntOnio Carlos Andrada, Presidente - Jorge Eduardo de Oliveira, relator -

João Paulo - Eduardo Daladier.
PARECER SOBRE 0 VETO PARCIAL A PROPOSIçAO DE LEI N O 14.003

Corn issào Especial
Relatório

0 Governador do Estado, no uso de atribuiçäo que lhe confere o art. 90,
VIII, c/c o art. 70, II, da Constituicâo do Estado, opôs veto parcial a proposição
em epIgrafe, que dispOe sobre a cornposicão da frota oficial de veiculos do
Estado e estabelece incentivo fiscal.

As razOes do veto foram encarninhadas por meio da Mensagem no 27/99,
pubiicada no "Diário do Legislativo" em 20/1/99.

Constitu Ida esta Corn issão Especial, nos termos do art. 222, c/c o art. 111,
I, "b', do Regimento Interno, compete-nos exam mar o veto e sobre ele emitir
parecer.

Fundamentação
A Proposicao de Lei no 14.003 determina que a frota oficial de velculos

Ieves do Estado seja composta exclusivarnente por unidades movidas a
combustIvel proveniente de fonte renovável, devendo o poder pUblico
promover a substituiçäo dos velculos Ieves que nâo atendam a tais
especificacoes no prazo a ser estabelecido em decreto do Poder Executivo.

Estabelece, outrossim, incentivo fiscal ou subvencão econômica a pessoa
fIsica para aquisiçâo de veiculos corn tais atributos e, no art. 4 0, dispOe que a
alIquota do ICMS relativa as operacOes internas dos velculos automotores
movidos a combustivel proveniente de fonte renovável sera de 12%, mantidas
as alIquotas inferiores estabelecidas pela legislação tributaria.

Apenas a tItulo de esclarecirnento, no âmbito federal já se editou lei nesse
sentido.

Ao examinar a proposiçâo em tela, a Governador do Estado opOs veto ao
mencionado art. 4 0, sob a alegaçäo de que a norma nele veiculada contraria a
interesse piblico e de que a Lei no 6.763, de 1975, que consolida a legislaço
tributária do Estado de Minas Gerais, já dispOe, no art. 12, I, "e", 4, sobre a
mesmo percentual de aiIquota cogitado no referido artigo para operacoes
internas corn velculos automotores, sem considerar a natureza do
combustivel, apenas irnpondo coma condicao que a operacão esteja sujeita a
retençâa e ao recolhimento do impasto par substituiçâo tributária relativa as
operacOes subsequentes, corn as ressalvas que menciona.
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A nosso ver, são plausIveis as razöes do veto aduzidas pelo Chefe do

Poder Executivo. A iegislação tributária já estabelece, no caso, alIquota de
12%. E a faz pela técnica da substituicão tributária, para assegurar urn
controle mais eficaz de arrecadacào do tributo e sirnplificacão do trabaiho da
administracao fazendária.

Prevista atualmente no art. 150, § 7 0, da Constituição da RepUblica, par
forca da Ernenda a Constituicão n° 3, de 1993, a substitução tributária ocorre
quando a obrigacão tributária surge desde logo contra urna pessoa diferente
daquela que esteja ern relacâo econOrnica corn a fato ou o negOcio tributado.
Em todo caso, ressalte-se que a próprio texto constitucional determina a
imediata e preferencial restituicão do que houver sido recoihido se o fato
gerador ensejador do tributo não ocorrer.

Assirn sendo, se mantida a regra do art. 40 da proposição, certamente
estaremos criando transtornos aos trabalhos da administracão fazendária no
que tange a arrecadação do ICMS incidente sobre esses velculos
automotores, corn possibilidade ate mesmo de perdas de receita. Ademais,
não estaremos efetivarnente reduzindo a alIquota, mas apenas deixando de
aplicar a regra da substituicão tributária para as veiculos leves movidos a
corn bustIvel proveniente de fonte renovável.

E oportuno e conveniente, portanto, que o veto seja mantido.
Conclusão

Isso posta, opinamos pela manutencao do Veto Parcial a Proposicao de Lei
n o 14.003.

Sala das CornissOes, 11 de marco de 1999.
Antânio Julio, Presidente - lvo José, relator - Mauro Lobo - Arlen Santiago.
PARECER SOBRE 0 VETO TOTAL A PROPOSIcAO DE LEI N o 14.006

Cornissão Especial
Relatório

0 Governador do Estado, no uso da atribuiçao que Ihe confere o art. 90,
VIII, c/c o art. 70, II, da Constituiçao do Estado, opôs veto total a proposicão
de lei em epIgrafe, que autoriza a Poder Executivo a doar a Associaçäo de
Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Sacramento a imóvel que
especifica.

Na forma do dispasto no art. 222, c/c o art. 111, I, "b", do Regimento
Interno, fol a veto distribuIdo a esta Comissão Especial para receber parecer.

Fundamentação
A proposição de lei vetada autoriza a Poder Executivo a doar a APAE de

Sacramento o imóvel que especifica.
Em seus argumentas, a Governador evoca razães de interesse püblico.
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Pondera ter encaminhado a Secretaria de Recursos Humanos e
Administraçao expediente determinando a levantarnento do patrirnOnio
imobiliário do Estado, tendo em vista seu adequado aproveitarnento ou
destinaçao compatIvel corn as aspiraçöes do povo rnineiro.

Enquanto a cadastro patrimonial do Estado é realizado, a Chefe do
Executivo não considera oportuna a transferência de dornInio de qualquer
bern, urna vez que näo ha possibilidade de avaliar, corn seguranca, a
conveniência do negOcio jurIdico.

Entretanto, entendernos que, par se tratar a proposição de lei de mera
autorizacão legal, ela poderá ser prornulgada sem que se fira a interesse
pUblico, pois, estando pronto a referido cadastro, a Governador poderá
exercer a discricionariedade que Ihe será conferida par esta matéria.
Promulgada a lei, a Chefe do Executivo, no momenta oportuno, verificará a
possibilidade ou não de se estabelecer o negócio juridico proposto.

Vale lernbrar, alérn do rnais, que a promulgação irnp!ementada par esta
Casa irnpedirá, no futuro, a tramitação de nova projeto de lei de igual tear.

Par tais consideraçoes, expressamos o nosso entendimento em recusar a
veto total oposto pelo Governador.

Conclusão
Em face do exposto, opinarnos pela rejeição do Veto Total a Proposiçao de

Lei n° 14.006.
Sala das ComissOes, 11 de marco de 1999.
José Henrique, Presidente e relator - Bené Guedes - Dalmo Ribeiro Silva.
PARECER SOBRE 0 VETO TOTAL A PRoPoslçAo DE LEI N° 14.068

Comissão Especial
Relatório

O Governador do Estado, no usa de atribuiçao que Ihe confere o art. 90,Vlll,
c/c a art. 70, Il, da Constituição do Estado, opôs veto total a Proposiçâo de Lei
n o  14.068, que dispöe sabre a criação do Servico de Orientação
Psicopedagógica nas escolas da rede püblica estadual.

Encaminhada a veto a apreciacão da Assembléia Legislativa, par rneia da
Mensagern n° 6/99, compete a esta Cornissão Especial, constitulda nos
termos do art. 222 do Regirnento Interno, ernitir parecer sabre a matéria, a
que passamos a fazer nos limites de nossa competéncia.

Fundamentacão
A proposiçáa em epigrafe visa a criar a Serviço de Orientação

Psicopedagogica nas escolas da rede püblica estadual, corn a objetivo de
"prestar orientação, assistência e apoia psicolOgico aos alunos, coma
rnedidas de prevenção e tratarnenta dos distCirbias de natureza psico-
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ernocional que interferem na aprendizagem escolar".

A proposicão tern tambérn por objetivo estender, além dos limites da escola,
o atendimento psicopedagágico ao aluno, o que já e previsto na Lei Federal
n° 9.394, de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educacão Nacional - LDBEN -

que pontua, ern seu art 1, que "a educacao abrange os processos
formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivéncia humana, no
trabaiho, nas instituicoes de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e
organizacOes da sociedade civil e nas manifestacoes culturais".

A crescente complexidade do mundo moderno tern gerado situaçöes de
desgaste psicolOgico, afetivo e emocional nos seres hurnanos,
com prom etendo-I hes o desempenho nos diversos setores de atuaçâo.
Também os principais agentes do processo educacional (aluno, escola e
famIlia) tern sido vitimados por esse desgaste, que se reflete na falta de
interação entre eles, no conseqüente agravamento dos resultados
educacionais e em problernas escolares, como a evasão e a repeténcia.

A psicologia educacional é urn dos campos da psicologia aplicada que
estuda os cornponentes escolares, corn vistas a melhoria do ambiente escolar
e a prevencâo, a identificacâo e a avaliação das suas condicães sociais e
emocionais, bern corno a meihoria das relacöes farniliares e sociais que
envolvem o aluno e sua reeducacâo.

Ao propor a criação de urn serviço de orientação psicopedagógica, o projeto
pretende disponibilizar urn instrurnento cientificamente adequado ao
aprimoramento da comunidade escolar na globalidade de seus interesses,
necessidades e potencialidades, o que resultaria em maior qualificação do
processo educativo e na consequente rnelhoria dos resultados escolares.

A criação do Servico de Orientacâo PsicopedagOgica nas escolas da rede
estadual de ensino representaria tambérn urna contribuição ao esforço do
Estado na solução de problernas escolares como a evasão e a repetência.

Cumpre observar que a criacão do Serviço de Orientacäo PsicopedagOgica
nas escolas da rede pUblica estadual não "viria acarretar insuportável
sobrecarga financeira ao erário, ern mornento de reconhecida carência de
recursos", conforme as razöes do veto, urna vez que "as escolas da rede
estadual já dispöern, em seus respectivos quadros de pessoal, de
profissionais das areas de orientação educacional e supervisão pedagógica",
conforme, alias, essas mesmas razães.

Para a irnplantacão do servico, tais profissionais seriam reorganizados
administrativarnente, e o acréscimo de novos profissionais necessários, corno
psicólogos, por exernplo, implicaria acréscirno pouco significativo aos
compromissos de erãrio, principalmente se considerados os beneficios
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resultantes de tao irnportante investirnento.

Não obstante as razães do veto, considerarnos oportuna esta proposiçâo de
lei.

Conclusáo
Opinamos pela rejeiçâo do veto oposto a Proposiçâo de Lei n o 14.068.
Sala das Cornissães, 11 de marco de 1999.
Antonio Carlos Andrada, Presidente - Eduardo Daladier, relator - João Paulo

- Jorge Eduardo de Oliveira.
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BELO HORZONTE, QUARTA-FEIRA, 17 DE MARCO DE 1999

ATAS

ATA DA REUNIAO DE DEBATES EM 15/3/99
Presidéncia do Deputado Gil Pereira

Sumário: Comparecimento - Falta de quorum' - Ordem do Dia.
Comparecirnento

- Comparecem os Deputados:
Gil Pereira - Aliton Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - AmbrOsio

Pinto - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Eduardo
Daladier - Fábio Avelar - João Paulo - Joâo Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de
Oliveira - José Henrique - Luiz Fernando - Luiz Menezes - Márcio Kangussu -
Marco Regis - Maria Olivia - Mauri Torres - Olinto Godinho - Paulo Piau -
Sebastiâo Costa.

Falta de "Quorum"
O Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - As 20hl5min, a lista de

comparecimento não registra a existéncia de ntimero regimental. A
Presidência deixa de abrir a reuniäo, por falta de "quorum', e convoca Os
Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 16, as 20 horas, nos termos
do edital de convocaçào, bem como para a ordinária da mesma data, as 14
horas, corn a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a
publicada na ediçào anterior.).

ATA DA 3a REUNIAO ESPECIAL, EM 10/3/99
Presidência dos Deputados José Braga e Gil Pereira

Sumário: Comparecimento - Abertura - Atas - Composiçäo da Mesa -
Destinacâo da reunião - Palavras do Deputado Sebastião Costa - Palavras do
Sr. João Heraldo Lima - Esciarecimentos sobre Os Debates - Debates -
Encerramento.

Comparecimento
- Comparecern os Deputados:
José Braga - Durval Angelo - Dilzon Melo - Gil Pereira - Adelino de Carvalho

- Adelmo Carneiro Leáo - Agostinho Patnis - Agostinho Silveira - Ailton Vilela -
Alencar da Silveira Jtnior - Alvaro Antonio - Ambrósio Pinto - Arnilcar Martins -
AntOnio Andrade - Antonio Carlos Andrada - AntOnio Julio - Arlen Santiago -
Bilac Pinto - Carlos Pimenta - César de Mesquita - Dalmo Ribeiro Silva -
Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Eduardo Brandào - Eduardo Daladier -
Ermano Batista - George Hilton - Hely TarquInio - Ivo José - Joâo Batista de
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Oliveira - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Alves Viana -
José Henrique - José Milton - Luiz Fernando - Marcelo Gonçalves - Márcio
Cunha - Márcio Kangussu - Marco Regis - Maria José Haueisen - Maria Olivia
- Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau -
Rémolo Aloise - Rogério Correia - Ronaldo Canabrava - Sebastiâo Costa -
Sebastiäo Navarro Vieira - Wanderley Avila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado José Braga) - As 20hl3min, declaro aberta a

reunião. Sob a proteçao de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 20-Secret6rio, para proceder a leitura
das atas das duas reuniOes anteriores.

Atas
- 0 Deputado Gil Pereira, 2 1-Secretário, procede a leitura das atas das duas

reuniOes anteriores, que sào aprovadas sem restriçoes.
Composicâo da Mesa

O Sr. Presidente - A Presidéncia convida a tomar assento a mesa o Exmo.
Sr. João Heraldo Lima, ex-Secretário de Estado da Fazenda.

Destinaçao da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reuniâo a receber o Exmo. Sr. Joao

Heraldo Lima, Secretário de Estado da Fazenda no Governo Eduardo
Azeredo, atendendo a requerimento aprovado em Plenário. A Presidência
agradece a presteza corn que o ex-Secretário aceitou o convite para
comparecer a esta Casa, a fim de debater corn os Deputados a atuacào do
Governo Eduardo Azeredo no processo de renegociaçâo da dIvida do Estado,
bem como a sua situacâo financeira.

Palavras do Deputado Sebastiâo Costa
O Sr. Presidente - A Presidéncia vai conceder a palavra, por 5 minutos, ao

Deputado Sebastiao Costa, autor da emenda que suscitou a presença do Sr.
Joâo Heraldo Lima nesta Casa. Corn a palavra, o Deputado Sebastião Costa.

O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, ex-Secretário Joâo Heraldo
Lima, demais mernbros da Mesa, Srs. Deputados, senhores da imprensa,
senhoras e senhores, ao emendar o requerimento do Deputado Márcio Cunha
e outros, em que convidava para estar neste Plenário secretários e
autoridades do primeiro escalão do Governo atual, resolvi faz&-Io para
permitir que aqui, na Assembléla Legislativa, o Governo atual e o anterior
pudessem apresentar as informaçOes sobre questaes suscitadas naquele
requerimento. Felizmente, ele foi aprovado, por unanirnidade, pelo Plenário, 0
mesmo ocorrendo corn as Emendas n°s 2 e 3, esta, de minha autoria. 0
objetivo náo era outro, senäo permitir que todos os segmentos partidários
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aqui representados tivessem oportunidades iguais de confrontar os dados, de
obter as informacöes. E, preferencialmente, quem sabe, ate, que essas
inforrnaçoes tivessern uma proximidade. Isso já ocorreu em relaçäo a
Procuradoria-Geral. Hoje, de rnanhã, a Assembléia, numa sessao ate longa,
OUV1U o atual Secretário da Fazenda. Agora, a noite, está conosco o ex-
Secretário Joáo Heraldo Lima. Gostaria ate que a horário fosse a mesmo.

Se urn convidado viesse na parte da manhâ, que fosse permitido ao outro
vir no dia seguinte, no mesmo horário. Mas nem sempre a agenda da Casa
permite tal acerto. Mesmo assim, p0550 adiantar que a que desejavam está
sendo conseguido, ou seja, todos os parlamentares, de qualquer partido
politico, tern a oportunidade de ouvir as informaçoes e de formar juizo sobre a
questao tao propalada e divulgada nos rneios de cornunicação. Esta é a Casa
do povo, porque aqui encontramos representantes de todos as partidos. Corn
esse espirito, corn essa inspiraçao, apresentei a ernenda. Estou certo de que
arnbos as Secretários, a atual e o anterior, trarão a Casa do povo mineiro,
onde todos as segmentos partidários devem ter tratamento igualitário,
inforrnaçoes preciosas. Portanto, a oportunidade é muito boa.

Todos conhecern a Dr. Joâo Heraldo Lima, sua capacidade e sua trajetória.
Tenho certeza de que trará inforrnacöes irnportantissimas para poderrnos
avaliar a assunto, tao debatido através dos meios de cornunicação. A
Assembléia Legisiativa não poderia deixar de praporcianar essa
oportunidade, de ouvir urna e autra parte. Temos consciência de que aqui se
está fazendo justiça, de que as inforrnacöes não estão sendo distorcidas.

Parabenizo a Assembléia Legislativa, que permitiu essa oportunidade Irnpar
de que a Governo atual e a Governo anterior se facarn ouvir neste
parlarnento, que, corno disse e repito, deve ser a desaguadouro de todos as
sentirnentos partidários. Sobretudo, que haja em cada urn de nOs, 0
sentirnento rnaiar de respeito uns aos outros, sabretudo a consciência civica
de que Minas Gerais e rnaior do que os partidos dominantes e do que as
perdedores. Minas Gerais é major do que as nossas divergências. Por isso,
apresentei a emenda, que obteve a aprovação unânime do Plenário desta
Casa. Muito obrigado, Sr. Presidente.

Palavras do Sr. Joao Heraldo Lima
o Sr. Presidente - A Presidência vai conceder a palavra ao Dr. Joáo

Heraldo Lima. Antes, porérn, gostaria de apresentar, em name deste Poder,
as boas-vindas ao ilustre convidado e, rnais uma vez, agradecer a gentileza
corn que S. Exa. atendeu nossa solicitaçao. Corn a palavra, a Dr. João
Heraldo Lima, que disporá de ate 30 minutos para sua expasicâo.

o Sr. João Heraldo Lima - Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa noite, Srs.
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Deputados. Agradeço a convite. E urna boa oportunidade para debatermos e
refletirmos sobre as problernas de Minas Gerais. Quero registrar que esta é a
primeira vez que falo em pUblico desde 31 de dezembro do ano passado. E
corn irnensa satisfaçao que este primeira cantato corn o pUblico se dê a partir
da tribuna desta Casa.

Comeco minha exposição fazendo três afirrnacoes irnportantes, no meu
modo de ver. Acredito que, dessa forma, estarei trazendo a esta Casa uma
contribuicão para a entendimento dos problemas vividos por Minas Gerais.
Interpreta essa minha vinda a Assernbléia Legislativa como urna maneira de
ajudar as senhores naquilo que eu puder, para esciarecer as gravIssirnos e
difIceis problernas que Minas Gerais tern e terá pela frente nurn futuro
imediato. E assim que interpreta a meu camparecimento a esta reuniãa hoje:
tentar dar uma contribuiçao para o entendimento de prablemas. No entanta,
nãa trarei nenhum fato nova. Procurarei arganizar as idéias e fatas que
presenciei nos Ultirnos quatro anos e que sisternática e coerenternente venho
repetinda durante esse tempo.

Coma disse, para ser mais sintética, mais preciso, iniciarei minha exposiçâa
abordando trés pantos, sem, evidentemente, prejuizo de autras pantos que
poderaa ser discutidas durante a debate. A primeira afirmativa que gastaria
de fazer é que a dIvida não é a principal problerna ecanômico-financeiro de
Minas. 0 profunda desequilibrio das cantas pUblicas em Minas Gerais
decarre, na minha avaliaçaa, pela experiência que vivi na Secretaria da
Fazenda durante as Ultimos quatro anos, do excessiva comprometirnento de
receita cam gasta de pessoal. Essa é a matriz principal dos problemas que a
Estado enfrenta haje.

A segunda afirrnativa que quero fazer - e espero poder demonstra-la
durante a minha exposiçao - é que a renegaciação da divida fol altamente
pasitiva para a Estada de Minas Gerais. Nào apenas positiva num curto
prazo, mas enormemente benéfica em media e longo prazas. E foi a
alternativa existente, foi a que nOs canseguimos construir. E quando diga nOs,
refiro-me ao Pals. Foi a que conseguimas fazer depois de rnuita negociação,
durante muitos anos, corn a Governo Federal. Procurarei demanstrar que
essa renegociaçâo foi altarnente positiva e benéfica. Poderia ter havido outra
negociaçao melhor? E difIcil responder a essa questao. Sempre se pode
pensar em alga melhor. Quando se fala em 30 anos, alguern pade dizer que a
praza e curto, que deveriarn ser 100 anos. Sim, 100 é melhar que 30, rnas
pracurarei enfatizar por que ela foi benéfica.

A terceira afirmativa que quero fazer é que a reestruturaçao do sistema
financeiro estadual, tal corno existia ate a ano passado, fai urna medida
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inadiável, indispensável e tambérn aitamente benéfica para Os interesses de
Minas Gerais, devido principalmente a faita de aiternativas que pudessem ser
adotadas pelo Estado. Em torno dessas trés afirmativas é que espero centrar
a minha exposição e, depois dela, me colocar a disposição das Sras. e Srs.
Deputados para o debate.

No dia 13/3/96, compareci nesta Casa, terminado o primeiro ano de
mandato do Governo Eduardo Azeredo.

Tenho aqui a transcricão de toda a minha exposicão. Afirmei que, no ano de
1995, que foi o primeiro ano do Governo, Minas Gerais estava consumindo
mais de 90% de sua receita disponIvel corn o pagamento de pessoal. A
transcricão de minhas paiavras está literalmente registrada. Alertava, naquela
ocasiâo, que dificilmente conseguirlamos organizar as financas do Estado
diante daquele quadro. Sei que esse dado tern merecido algumas
contestaçães e ate mesmo manifestaçöes de eventual incredulidade de
alguns diante da veracidade desses fatos. Mas, afirmo aqui, corn absoluta
certeza, que o Estado de Minas consome quase 95% da receita lIquida
disponIvel, da receita que permanece disponIvel no Tesouro para ser utilizada
pelo Governo para os distintos fins, corn pessoal. Para confirmar isso, basta
que esta Casa, através das cornissöes ou de quaiquer outro rnecanismo,
requeira oficialmente a Superintendéncia Central do Tesouro da Secretaria da
Fazenda dados oficiais, apOs o crivo da Consuitoria Geral do Estado.

Isso vem ocorrendo desde 1995, mas a curva ascendente de gastos de
pessoal e esse excessivo cornprornetimento de receita datam de antes. Essa
curva e esse comprometimento da receita tornararn-se rigorosarnente
inexoráveis a partir da introduçâo do Piano Real. live a oportunidade de
discutir esses dados calrna, tranquila e longarnente corn o Secretárto
Dupeyrat no més de novernbro de 1998. Passel-ihe as informacöes que estão
contidas nurn pequeno documento produzido pela Secretaria da Fazenda
naquela época - inclusive mandei cópia para esta Casa, para as liderancas de
todos os partidos, no dia 13 de novembro -, e esses dados estâo registrados
nesse documento. 0 Secretário Dupeyrat, naquela ocasião, pediu-me que
apresentasse as planiihas anailticas, uma vez que haviarn sido apresentadas
a ele inforrnaçoes em termos anuais relativas ao quatriênio 95/98. Assim,
determinei a Superintendéncia do Tesouro que abrisse essas planilhas
anailticas corn os dados mensais, em todo o perIodo de 95 a 98, corn o gasto
do pessoal do Estado, órgão por Orgão, da administração direta e indireta,
bern corno daquelas empresas que dependem do Tesouro. Isso tambérn é
considerado gasto corn pessoai, ou seja, quando urna empresa nào consegue
pagar os gastos corn pessoai e necessita de repasses do Tesouro, esse
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repasse é considerado gasto corn o pessoal do Estado, porque assirn
efetivamente 0 6. Essa inflexibilidade e esse altissimo comprometimento de
gastos da receita corn pessoal provocaram urn desequilIbrio gravIssimo nas
finanças.

Disse isso durante os quatro anos e esse desequiiIbrio se introduziu da
forma clássica, diria, da mesma forma que uma empresa em desequilibrio
financeiro ye o seu capital de giro sendo corroldo, tornado pelas suas
atividades Isso aconteceu corn o Estado.

Começamos, gradativamente, a pagar a foiha do més corrente corn a
receita do més seguinte. Essa realidade começou a ocorrer no final de 1995.
Para pagar a foiha do mês corrente já precisávamos, no final de 1995, usar
urn pouco da receita do més seguinte. E esse movimento foi progredindo.

Houve urna firme progressâo desse movimento, os Srs. Deputados que
estavarn aqui sabem rnuito bern disso. Fornos ampliando a escala de
pagamento, passando para 0 dia 8, 10, 12, 15. E chegarnos em deterrninado
momento a terminar de pagar o més vencido entre os dias 20 e 25 do més
seguinte, revelando que esse era o retrato claro do desequilIbrio, do deficit.

0 registro do deficit feito nesse documento que mencionei, que
disponibilizei em novembro, mostra isso claramente. Tivemos urn deficit
apresentado, registrado, contabilizado - nada disso foi omitido, nada disso foi
guardado em segredo - de R$1.400.000.000,00 em 1995, depois cai para
R$391.000.000,00 em 1996. Conseguirnos minorar o deficit de 1995 para
1996, rnas, ainda assirn, 1996 apresentou deficit.

Em meados de 97 houve o difIcil, triste episódio da Poilcia Militar, levando o
Governo a conceder não apenas o aumento dos militares, mas tarnbém a dar
urn abono de R$45,00 para todos os funcionários, ativos e inativos. lsso
irnplicou urn acréscirno próximo de R$30.000.000,00 por mês na foiha. Como
esse episOdio ocorreu ern meados do ano de 1997, o irnpacto não foi durante
todo o ano, mas fez corn que a curva do deficit, que vinha declinando, subisse
novarnente. Fechamos o ano de 1997 corn urn deficit de R$752.000.000,00.

Esse deficit acima, "anualizado" - porque essa situaçao da PM, do abono,
ocorreu apenas no 20 semestre -, ajudou a configurar o resultado de 1998,
quando tivemos urn deficit de R$1.300.000.000,00. Voltarnos a ter urn deficit
de magnitude semeihante ao de 1995.

Em 1994, o Estado registrou deficit tarnbérn. Bern menor, em torno de
R$300.000.000,00.

Lembro que 1994 foi urn ano atipico. Tivemos rnetade do ano corn inflaçao
e metade sern inflaçâo. A inflaçäo beneficiava o setor püblico, beneficiava os
Estados, as prefeituras, a Uniào, na medida em que depreciava o valor real



580
rnédio da despesa, sobretudo da despesa de pessoal, de modo que, do meu
ponto de vista, a matriz básica para se entender o desequilibrio econOmico-
financeiro do Estado de Minas Gerais está na relação entre receita e folha.

Por mais que se tente contestar isso, não varnos achar outra exphcação tao
forte. E óbvio que outras ocorréncias podem reforçar ou atenuar o
agravamento da crise, a piora da situação econôrnico-financetra, mas não ha
como fugir dessa conclusão. Vamos admitir, apenas como raciocinio, que o
Estado, em vez de gastar, corno estou dizendo, 95% de sua receita liquida
disponivel corn pessoal, gastasse 90% ou 85%. A gravidade da situação seria
urn pouquinho merior. Isso apenas adiaria o surgimento de problernas. Em
vez de Os problemas surgirem agora, poderiam surgir daqui a alguns meses.
Isso não permitiria que nenhuma administracão do Estado tivesse a
oportunidade de reorientar o deficit, de partir para urna politica de reducão
gradual do deficit, etc.

Esse parârnetro estrutural, a relacäo entre receita e foiha, na minha
interpretacãO, na forma como eu avalio as financas do Estado, está na raiz
dos problemas. 0 entendimento da sua evolução e das perspectivas futuras é
que nos poderá dizer o que podernos esperar das financas de Minas Gerais
num futuro próximo ou, mesmo, em médio e longo prazo.

Vou passar ao segundo ponto sobre a questao da divida. Pedirei perrnissâo
aos senhores para ler o que eu disse em 13/3/96 e que se refere a urn
perlodo ate o ano de 1995: "Podernos ver que o crescirnento da dIvida foi
muito grande. Em 1990, a dIvida total do Estado era de R$3.600.000.000,00
em nümeros redondos. Fechamos o ano de 1995 corn uma divida total acima
de R$10.000.000.000,00." Isso, em 31/12/95, isto é, no primeiro ano do
mandato de Eduardo Azeredo. Chamo a atencao de todos para o fato de que
nenhum Estado brasileiro foge a esse padräo, ou seja, esse é urn fenômeno
nacional. Já tive a oportunidade de debater, inclusive aqul, na Assembléia,
sobre a composicão da divida. 0 principal componente, o mats grave e mais
complexo, e a dIvida mobiliária. Fizemos urn esforco enorme durante o ano
de 1995 para encontrar os termos adequados de renegociação dessa dIvida
corn o Governo Federal. Ainda nào conseguimos, pois a questão é
extremamente cornplexa. Quando urn Estado concorda corn urna coisa, o
outro náo concorda. Quando Os Estados concordam, o Governo Federal nâo
concorda. E uma negociacão que vern se arrastando por muitos anos, e
perdemos mais urn ano, o de 1995, sem chegar a urn acordo. Não perdernos,
porém, as esperanças, e por ai you.

Foram 20 anos, mais precisamente 22 anos de tentativa dos Estados de
renegociar a divida mobiliária. Estados e Prefeituras. As Prefeituras que
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detém divida mobiliária no Pals agora estào começando uma renegociação
em moldes sernelhantes aos da que os Estados obtiveram. Mas no primeiro
registro contido no Banco Central que tive oportunidade de ver, em ata de
reuniäo, ha 22 anos, os Estados de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul
pediam ao Governo Federal a abertura de negociação da divida mobiliária.
Entâo, para situarmos historicarnente essa questäo, you fazer uma pequena
digressao, urn pequeno registo histórico. 0 capitulo da divida estadual, da
relaçao entre Estados e Uniao... No perIodo mais recente, ha trés capitulos
importantes. Em 1989, corn a Lei n° 7.976, no Governo Sarney, quando era
Ministro da Fazenda MaIlson da NObrega, houve uma primeira grande
renegociação de dIvida contratual de Estados e de Prefeituras. Na ocasiäo,
era Secretário da Fazenda da Prefeitura de Belo Horizonte. As Prefeituras
participaram, como desta vez, marginalmente do processo de renegociação,
que foi basicamente comandado pelo Estado de Sao Paulo. Quer dizer, o
Estado de Sao Paulo liderou a negociacão corn a União. Todas as operaçöes
ARO existentes ate aquele momento foram transformadas em dIvida fundada
junto ao Banco do Brasil, corn carência de 5 anos e 10 anos para pagar, corn
juros também subsidiados. Dividas junto a Caixa Econômica Federal
decorrentes de saneamentos também foram englobadas, e fechou-se uma
negociação bastante razoável para Estados e municipios. Isso ocorreu em
1989.

0 segundo capitulo importante da histôria recente da renegociaçâo, do
processo de renegociaçao - quero charnar a atençao para o fato de que
estarnos diante de urn processo de renegociaçao, e nao de uma
renegociaçâo isolada, ha que se ter esse entendimento, é urn processo de
renegociação em que os ganhos vao sendo obtidos vagarosamente, através
de muita negociaçäo politica - é a Lei n° 8.727, de 1993. Nesse momento, tive
uma participaçao - digarnos - como um agente privilegiado desse processo,
porque era Diretor de Politica Monetária do Banco Central. 0 Presidente era o
atual Governador de Minas, Dr. Itamar Franco. Acompanhei e participei do
fechamento do acordo naquela ocasião.

Lembro-me vivamente da posição de força do Governo Federal, posicâo
que eu defendia como funcionário que era, naquele rnomento, do Banco
Central, de não adrnitir, em hipOtese alguma, a discussão da dIvida mobiliária
dos Estados e dos municipios. A posiçao da Uniao foi inflexivel. Naquela
ocasiao, so admitlamos discutir a dIvida contratual novamente, repetindo o
que havia ocorrido em 1989. Entao, urn conjunto de contratos, que nâo
haviam sido objeto da renegociação de 1989, da Lei n o 7.976, foram
contemplados na Lei no 8.727. Houve os termos estabelecidos. Mais uma vez
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operaçöes ARO foram fundadas, operacöes corn a Caixa Econômica foram
refinanciadas, padrães bastantes sernelhantes, juros subsidiados, etc.,
a!guma carência, prazo mais longo para pagar. E fechou-se essa negociacão
de 1993.

Lembro-me dos Secretários Roberto Brant, da Fazenda, e Paulo Paiva, do
Planejamento, indignados e juntos corn os Secretários de São Paulo,
exigindo, pedindo ao Governo Federal que a dIvida mobiliária fosse também
objeto de negociacão. Mais uma vez essa tentativa dos Estados se frustrou, e
a divida mobiliária ficou a rnargem da negociacão.

Hoje entendo perfeitamente porque vivi isso, depois you narrar para os
senhores, vivi, dois anos após, o dia-a-dia da administraçao da divida
mobiliária. Sei, corn conviccão, que, corn o quadro inflacionário existente no
Pals, corn a desorganizacão que a inflacão produzia, era irnpossIvel
tecnicamente a renegociacão da dvida rnobiliária. No fundo, firmel a
convicção de que tlnharnos que esperar. Quero dizer que, no fundo, a União
tinha razão. Tinhamos que aguardar o controle do processo inflacionário para
abordar e forrnatar urna solucão para a divida rnobiliária dos Estados e das
Prefeituras. Corn a inflag5o, era rnuito dificil.

Depois, a histôria veio dar razão, de fato, a essa conclusão, parece-me que
corroborou essa conclusão, porque quem tentou resolver o problerna da
divida rnobiliária e da divida ern tItulos do setor ptiblico brasileiro sern ter
ainda urn processo inflacionário sob controle deu corn os burros n'água, que
foi o Color. Quer dizer, a tentativa voluntariosa de resolver a divida mobiliária
sern atender aos pre-requisitos macroeconôrnicos e técnicos indispensáveis
foi do Color, nurn episódio que todos Iernbramos tristernente, que não deu em
nada. For qué? E preciso que flque claro que quem financia a divida
mobiliária somos nOs, o cidadão cornum, a sociedade brasileira, todo rnundo
que tern conta rernunerada em Banco, que tern aplicacão num fundo
qualquer, o FAF ou FIF, qualquer fundo de rernuneracão aplicada. Quem
lastreia esses fundos são os titulos do Governo, rnunicipais, estaduais ou
federals. Na maioria das vezes são os trés juntos, porque as carteiras dos
tituos dos fundos são compostas por urn "mix", ou seja, por uma combinacão
desses tItulos.

Então, resolver o problema da divida irnobiliária sem cair na tentacão da
solucão enganosa tentada por Collor significava a necessidade de urna
engenharia financeira muito cornplexa e muito sofisticada. Isso era rnuito
difIcil.

Estou fazendo essa pequena digressão histOrica para tentar mostrar aos
senhores, corn clareza, que a questão da dIvida 6 urn processo de
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renegociaçao. Entendo que, nesse quadriênio de 1995 a 1998, vivernos urn
capItulo da renegociaçao, que foi a dIvida irnobiliária.

Falarei urn pouco sobre a divida imobiliária. Ela vencia a cada 24 horas. Os
"custodiantes" das dIvidas irnobiliárias estaduais eram os Bancos estaduais,
no caso de Minas Gerais, o Banco de Crédito Real. Durante o ano de 1993,
quando ocupava a Presidência deste Banco, pois havia saldo do Banco
Central, começávamos o martIrio de fechar o caixa do Estado as 8h30min e
terminávamos as 22 Cu 23 horas, todos os dias do ano. 0 Estado amanhecja
corn uma posicão devedora de US$5.000.000.000,00 a US$8.000.000.000,00,
diariamente. Parecia uma gincana de sofrirnento, "bater mercado", como se
diz na gina das mesas, para captar o financiamento dessa posicao. Isso
acontecia todos os dias. Como os Estados de São Paulo e do Rio de Janeiro
tinham problernas semelhantes aos de Minas Gerais, Cu seja, eram os
grandes devedores, quantas e quantas vezes paramos 0 processo de
compensaçao bancária do Pals, ate 11 horas cu rneia-noite, para poder
fechar essa posição, rodando a compensaçào, para fazermos a famosa
"zeragem" automática do "open market" brasileiro, que funcionou assim
durante muitos anos. Quem ganhou corn isso, durante muitos anos? Foram
os grandes Bancos. 0 ano em que mais ganharam foi o de 1993. Esse ano foi
dificil, do ponto de vista do controle do processo inflacionánio, ocasião em que
a credibilidade dos tItulos estaduals decalarn. Todos comentavam que o
BANESPA, o Crédito Real e o BANERJ iriam quebrar. A dificuldade de
colocação desses papéis foi crescendo drarnaticamente. As 20 horas, quando
faltavam US$1 .000.000.000,00, US$500.000.000,00 ou US$300.000.000,00,
sempre aparecia urn grande Banco para fechar essa posição, mas corn a
condição de que terlamos de dar-lhe 2, 3 ou 4 pontos percentuais acima do
que o mercado cobrava. Era o chamado "spread" sobre o já existente, ou
seja, urn sobrelucro. Corn isso, Minas Gerais, nos Ultirnos anos desse
processo, em 1992 e 1993, drenou, segurarnente, mais de
US$400.000.000,00 para a banca pnivada.

E assistimos a isso impotentes. Nâo adiantava argumentar mais corn o
Governo Federal a respeito da necessidade de resolvermos a situaçao
rapidamente. Minas Gerais foi o primeiro Estado que começou a resolver
esse problema. Em outubro de 1994, finalmente conseguirnos fazer
prevalecer a nossa posiçâo, e o Governo Federal a entendeu, sendo que urna
decisão do Fundo Monetánio Internacional começou a permitir a troca de
papéis estaduais, as Letras do Tesouro de Minas - as LFTs -' por papéis
federais, as LBCs do Banco Central. Isso aconteceu porque os papéis
federais tinham urn custo menor, uma vez que os Bancos não cobravam o
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sobrelucro sobre Os titulos federais. Portarito, comecarnos a trocar essa
carteira no final de 1994. Ao longo de 1995, esse processo teve idas e vindas
durante a renegociacão da divida mobiliária corn o Governo Federal, e a troca
total dos papéis sO se concretizou em 1997, ou seja, ate então, Minas ainda
tinha no mercado papéis emitidos pelo Tesouro Estadual. SO essa troca já
seria altamente benéfica para o Estado. Se tivéssemos interrompido por al o
processo de renegociação da dIvida mobiliária, já teria sido urn ganho, pois o
sobrelucro ganho em virtude da fraqueza e do desespero dos Estados
brasileiros fol eliminado. Entretanto, o processo de renegociação, corn o
controle do processo inflacionário, continuou durante os anos de 1996, 1997 e
1998, sendo que essa dIvida fol refinanciada, passando o seu prazo de 24
para 30 anos. 0 custo da dIvida, quando em papel estadual, era de juros de
mercado acrescidos do sobrelucro, e, quando em papel federal, era de juros
de mercado, atualmente, 45%. Assim, o custo da dIvida passou a ter urn
custo de 7,5% ao ano, independentemente de qualquer oscilacäo do
mercado, POiS os juros sào fixos nos 30 anos de vigência do contrato. Por
isso, não consigo entender, sob nenhum aspecto, como essa renegociaçâo
possa ter sido maléfica para o Estado de Minas Gerais. Isso foge a minha
compreensäo. Admito, corn toda a clareza e a humildade, que ela possa ter
sido insuficiente para o tamanho dos problemas do Estado, da mesma forma
que foram insuficientes as renegociacOes de 1993 e de 1989. Se a
renegociacão de 1998 foi insuficiente, o carninho e prosseguir nela, buscando
uma quarta rodada, assirn como uma quinta, urna sexta, etc. Essa era a
minha idéia: Se, desta vez, os problemas ainda nao foram todos resolvidos,
vamos batalhar para criar novas oportunidades.

Esta perspectiva, ao se encarar o problema, e rnuito importante. Faco urn
apelo aos senhores para que reflitarn sobre a questào do processo de
renegociacao da dIvida. Analmente - estou cortando vários pontos que
gostaria de mencionar, por causa do tempo que me foi concedido -, passaret
ao terceiro ponto. Relativamente a reestruturaçâo do sistema financeiro, já
afirmei no incio, na minha avaliacáo, essa foi uma medida inadiável,
indispensável, diante da falta de alternativas. 0 que chamo de falta de
alternativas? As quatro instituiçOes financeiras que o Estado de Minas Gerais
tinha apresentavam problemas gravIssimos, patrimonlais e financeiros, todas
corn o patrirnOnio lIquido negativo, o que, em linguagem técnica, equivale a
uma empresa quebrada. Isso, por causa de diversos problemas que foram se
acumulando. Tenho insistido neste ponto desde o primeiro dia em que vim a
esta Casa explicar essas questOes. Vou apenas mericionar rapidamente
alguns pontos, aos quais depois poderemos voltar: urn bilhão e rneio da
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MinasCaixa, divida do Governo de Minas frente a reserva monetária e a
reserva bancária; saques a descoberto feitos pela MinasCaixa junto a
autoridade monetária, no perlodo final da sua existência, durante a sua
agonia, em 1991. Os senhores se lernbram de que a MinasCaixa foi fechada
em 15/3/91. E Ia ficou a conta. Entre R$550.000.000,00 e R$600.000.000,00,
passivo previdenciário dos Bancos comerciais, do CREDIREAL e do BEMGE,
que se acumularam desde a década de 60, sem nenhuma provisão, sem
nenhuma medida prudencial que pudesse remediar essa situação. Duzentos
e sessenta e cinco milhOes de problemas no BDMG relativos ao IAA e a
SIDERBRAS, problerna esse originado no incio da década de 80. Foram
avais não honrados pelo IAA e pela SIDERBRAS, e o BDMG honrou os
compromissos frente ao BNDES, desequilibrando-se de maneira definitiva e
grave. Duzentos e cinqüenta milhöes relativos a obrigaçöes do Estado
oriundas da implantação da SiderUrgica Mendes JUnior, em Juiz de Fora, na
década de 70, mais precisamente em 1974. E por al vai. 0 Estado teve que
adquirir, para privatizar os Bancos, a carteira imobiliária, tanto do
CREDIREAL quanto do BEMGE. Essas carteiras estão no BDMG, hoje. Elas
tern urn retorno. Mas isso nâo tinha urn valor de mercado nominal compatIvel
corn o valor nominal dessas carteiras, e não podiamos proceder a sua venda.
O que conseguirnos fol o financiamento de 30 anos para fazer frente ao
problema. Por que o Estado de Minas rião tinha outra alternativa?

A alternativa existente seria o Tesouro do Estado capitalizar os Bancos,
como fez no passado. Durante toda a histOria desses Bancos,
sucessivarnente, o Tesouro capitalizava quando surgiam problemas. A Ultirna
capitalização foi em 1987, durante a intervenção que o CREDIREAL sofreu do
Banco Central. Tenho a total convicção de que a nossa posicão foi a de
acabar corn esse processo histOrico, endémico, de perdas. Temos a certeza
de que o Tesouro de Minas não vai rnais ser drenado para socorrer
problemas existentes nos Bancos. 0 custo e elevado. Não sabemos ainda o
custo final dessa operação. Foram tornados 4,3 bilhOes a juros de 6%. No
caso do sistema financeiro, os juros são de 6%, e os da dIvida mobitiária, de
7,5%, porque demos apenas 10% de entrada. Ha uma carteira grande de
ativos sendo recuperada, e não sabemos exatamente o custo final dessa
operação. Mas, certamente, o Tesouro não teria alternativas factIveis. Seria
impensável o Tesouro de Minas, nessa situação, capitalizar urn Banco, por
exemplo, fazer o provimento do passivo previdenciário do CREDIREAL e do
BEMGE. Precisávamos tomar esse dinheiro ernprestado corn alguém, e esse
alguérn foi a União, mediante os termos contidos no Programa de
Reestruturaçao do Sistema Financeiro PUblico no Brasil.
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A minha palavra final é para enfatizar o acerto dessa decisão e, sobretudo,

a ausência de alternativa. No vi ninguém propor nenhuma alternativa para
solucionar o problema dos bancos. Muito obrigado, Sr. Presidente.

Esclarecimentos sobre Os Debates
O Sr. Presidente - A Presidência fará alguns esclarecimentos sobre o

debate. Os Deputados que desejarem formular perguntas ao Sr. João Heraldo
Lima deverão inscrever-se junto a mesa e, ao fazer uso do microfone,
deverão ser objetivos e sucintos, estando dispensadas as formalidades das
saudaçoes pessoais. A cada Deputado será concedido o tempo de 3 minutos
para a intervencão e ao Sr. João Heraldo Lima será concedido o tempo de 5
minutos para a resposta.

Debates
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Sr. Secretário, já aviso que este

Deputado nao respeitará o tempo de 3 minutos. Com  todo o respeito e
consideracao, esse era urn grande problema durante os quatro anos da
legislatura anterior. Havia nos convites a ex-Secretários do Governo quase
que um monologo, porque ficavarn apresentando dados estatisticos durante
horas e o debate acabava nào acontecendo.

Toda essa inter-vençâo mostra claramente o grande erro da equipe
econômica de Eduardo Azeredo, que olhava o processo econômico, nâo
numa visâo macro, não como uma nova organizaçäo do capital, corn
preponderância no capital financeiro. E, ao analisar o problema de forma
factual, como vimos na intervençao, não entramos no fundamental, porque o
grande algoz, hoje, da divida pUblica no Pals, como, de resto, em outros
paIses do mundo, é esse processo de juros altos, que está levando não sO
municipios e Estados, mas também paises a viver uma situacão de
insolvéncia. Se näo olharmos também pela Otica da nova organização das
elites em nosso Pals, nâo vamos compreender o problema. Vamos ficar,
como a prOpria intervençäo demonstra, enxugando gelo.

Hoje, economistas do mundo inteiro, de diferentes vertentes ideolôgicas, já
falam explicitamente na necessidade do capital financeiro, na necessidade de
se inverter a lOgica da organização ou da desorganizaçâo do capital a que
estamos assistindo. E uma intervenção superficial, urn mero relato, e vejo que
ai está o grande erro da equipe econômica do Governo anterior, que nâo
tocou na questáo fundamental. 0 Governo atual não vem incidindo neste erro.
Está vendo a questão de forma estrutural, como indica hoje a economia, e
como economistas sérios, de diferentes vertentes ideolOgicas, estão vendo o
problema. Tenho trinta e tantas perguntas, mas não you ter tempo de faze-
]as. Por isso, you apenas destacar algumas. A Presidéncia vai ter a mesma
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complacência corn o tempo que teve para corn o expositor. Tenho certeza
disso. Tivemos uma mensagem do Sr. Governador, encaminhada a esta
Casa, e acredito que o senhor tenha conhecimento desta mensagem. 0 Item
2.2.2., em sua introdução, diz o seguinte: " Por outro lado, os juros elevados
aumentaram o custo da vida pOblica, tornando impossIvel pagar encargos e,
principalmente, amortizaçöes liquidas. Corn os juros praticados, o estoque da
divida pUblica atingiu urn patamar de aproximadamente R$20.000.000.000,00.
Esse valor, mesmo corn a renegociação feita, gera urn grande desconforto
financeiro, pois não ha meios lógicos, dentro das possibilidades atuais de
obtenção de receitas, de o Estado quitar tal dIvida. Mesmo corn a
renegociação feita, se cumprida, o Estado ainda terá urn acréscimo
significativo no estoque da divida ate o final do ano de 1999.

A pergunta é esta. Se é impossIvel pagar os encargos e as arnortizaçöes,
por que o contrato foi assinado? Era intenção do Governo Azeredo, se
reeleito, renegociar a dIvida, empurrar corn a barriga, ou vender a COPASA e
o restante da CEMIG como parte do pagarnento? Que contradição é esta?
Essa mensagem é urna confissão de culpa em relação a politica econOrnica
adotada pelo Governo anterior?

A outra questão é sobre a Lei Kandir. V. Exa., neste mesmo local, se não
me engano, quando da tramitação da adaptaçâo da Lei Kandir em nivel
estadual, disse que o Estado ganharia, porque haveria uma compensação e,
ao mesmo tempo, urn reaquecimento geral da econornia, invertendo o fluxo, o
deficit da balança cornercial. Haveria urn reaquecimento total da econornia e
Minas poderia perder pontualmente, mas ganharia de outra forma. Isto não
aconteceu. 0 que houve? A previsão deu errado? Foi por causa de uma
previsão como esta que abdicamos de receitas fundamentais. Hoje, o Estado
se encontra nesta situação. 0 prOprio ex-Governador, em mensagem que
enviou a Casa, confessa a situação de insolvéncia do Estado.

A terceira questao e que não ha lOgica nenhuma que nos faca entender
uma coisa. Foi contraldo urn empréstirno de 4,3 bilhOes para preparar os
bancos estaduais para a privatização. Não custaria menos ao erário a
liquidação pura e simples? Essa medida, de alguma forma, contribuiu corn a
receita de apenas 0,7 bilhöes para o Estado, e essa IOgica não passa na
cabeça de ninguém. São Paulo conseguiu condiçoes diferenciadas corn a
federalização do BANESPA, corn urna divida enorme, acirna de
R$40.000.000.000,00. Minas não teve o rnesrno espaco de pressäo diante do
Governo, ou se subrneteu, corn muita facilidade, sem resistência nenhuma, a
essa politica imposta pelo FMI, ao seu gerente, no Brasil, que ocupava o
papel de Presidente. For que São Paulo conseguiu outra negociação? A
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equipe econOmica de São Paulo teve outra visão em nivel estrutural da
economia que conseguiu conduzir par urna situaçãa diferente? Essa grande
düvida e parque tivemos uma situaçãa diferenciada?

Ha muitas outras questoes sabre a CEMIG, e muitas autras que dizem
respeito a transparência dos dados. Nãa tivemas isso. Era sempre urn conflita
enorme. Para se aprovar urn requerimento nesta Casa, era precisa muitas e
muitas negociaçães do nasso Uder, Deputado Gilmar Machado, fazendo
cancessöes em processos obstrutivos para garantir que alguma mensagem
fosse aprovada, para que obtivéssemos uma informação. Nesse sentido,
queremos deixar bern clara que a intervenção de V. Exa. mastra a grande
erro da equipe ecanômica, que não enxerga a econarnia. Dal a Estado ter
perdido a visão "macro". Poderlamos dernitir 150 milhôes de servidores. Se
essa fosse a lógica, equilibrarlamos a situaçâo. Mas a prablema da ecanomia
brasileira e da econarnia rnundial é autra. E as solucöes buscadas pelo
Governo atual são de longo prazo e não surtirão efeito numa questão tao
imediata coma a que está sendo levantada. Está-se analisando apenas a
perlB daquilo que se ye. Muitas coisas que não se vêem dizern muita mais a
respeito do processo ecanôrnica hoje no rnundo.

o Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - Corn a palavra, a Sr. Secretário.
o Sr. João Heraldo Lima - Deputado Durval Angelo, muita abrigada pelas

perguntas. Coma a senhor disse, espera que, par parte da atual
administração, esteja havenda discernimento para encantrar as caminhos
para resolver as prablemas do nosso Estada. E quero que sejam resolvidas.

Discarda quanta a afirmaçãa do Deputada sabre a erra da avaliaçáa, mas
essa e uma questaa quase dogmática, e ate mesmo ideolOgica. Não you me
deter nesse panto. Passo as perguntas.

o ex-Governadar Eduardo Azereda fai candidato a reeleiçao. Ele foi
candidato para valer, para ser eleita. lnfelizmente, não ganhau.
Evidenteme pte, nâo passo dizer par ele, mas, se tivesse ganhado, estaria
enfrentanda as mesmas dificuldades que a atual Governador.
Estruturalmente, as condiçOes não rnudaram tao rapidamente assim, e a
quadra é esse que está al, cam as dificuldades que são as que vivemos
durante as quatra anas. Todas essas dificuldades foram vividas mês a mês,
durante as quatro Oltirnos anas. Evidentemente, farlamas esfarco para
cumprir rigorasamente as contratos assinados. Sem dUvida, rnudanças no
quadra macraeconOmico trazem conseqüéncias impartantes, inesperadas,
nâo previstas nos cantratos. Mas, coma disse aqui, nãa acho que a prablema
do Estado de Minas seja a dIvida. Procurar resolver o prablema das financas
pUblicas em Minas atacando apenas a divida muita possivelmente não
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produzirá as efeitos necessários. E clara que pode haver uma arnenização do
problerna. Se a perfil da dIvida, que tern 30 anas, for alongada para 150 anos,
par exemplo, evidenternente haverá urn impacta benéfico irnediata nas
finanças. Se as juros de 7,5% e 6% nos dais grandes cantratas farem
reduzidos para 2% au 3% ao ano, inegavelmente praduzirão tarnbém urn
efeito benéfico. Mas a soluçãa definitiva do problema requer a participaçãa de
autras itens da despesa, notadarnente a item de pessaal, a maior deles. So
vejo urn carninho, e isso é pura especulaçao.

0 Governador Eduardo Azereda perdeu a eleiçaa. 0 outro polo ganhou e
tern agora a responsabilidade de canduzir a ecanamia e as financas do
Estada. Mas possa assegurar que uma das alternativas que buscariarnos ate
a firn seria a negociaçãa. 0 que fizemos durante quatra anas fol negociar
incessanternente, foi buscar resolver as problemas cam a cancursa da União,
pals sern a sua participacaa é muita dificil.

Corn relaçao a Lei Kandir - e al a Deputado faz urna pequena confusão -,
sernpre disse que a Pals ganharia; nunca disse que a Estado de Minas
ganharia. Disse que a Pals ganha na medida em que elimina urn impasto
sabre a expartaçãa, coisa que não existe mais na grande malaria dos palses
em desenvolvimento e desenvolvidos, e isso, consequentemente, pode trazer
efeitos benéficos para a ecanarnia coma urn todo. Na restante, concordo corn
o Deputada. Errei a rninha avaliaçaa sabre a campensaçãa. Não fol
propriarnente errar. Eu e outros 26 Secretários da Fazenda não canseguimos
deterrninar a perloda-base para se cornparar a evoluçao da receita. Fol
estabelecido no anexo da lei urn perIada que serviria de base, e a partir desse
periodo se carnpararia a que está acontecendo e se veria se houve perda ou
não. 0 periado-base, par urna dificuldade enorrne da negociaçãa, não fol
benéfico para a malaria dos Estados e a foi para a União. Diria que fol talvez
urna fatalidade, parque, se tomássernos urn autra perioda-base, paderia ter
sido urn pouca melhor para urn canjunta de Estados e piar para a União. Mas
urn periodo-base que, par exernplo, pudesse ser barn para Minas Gerais não
interessaya ao Paraná, porque a produçao naquele Estado atende a outros
quesitas, ha uma exportacao agricola muito forte, etc. Foi rnuito dificil,
naquela discussão, a estabelecimento desse periodo-base. E al erramos,
infelizmente. Mas foi urna fatalidade porque esse periodo-base escalhido e
que ficau na lei paderia ter sido benéfico para as Estados e contra a Uniãa,
porque fol aleatOrio. A estatistica tern desses problemas, e ninguém sabia
naquele momenta se aquele periado-base estava adequada para refletir urna
media do Pals, corn as prafundas diferenças entre as Estados brasileiros, em
que uns são agricolas, autros são industrializados, autros não tern base
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econômica praticamente nenhuma. Quer dizer, foi muito difIcil estabelecer
esse periodo-base, o que resultou numa lei prejudicial aos Estados.

o senhor acha que tenho algurn problema em dizer isso? Nenhum.
Ninguern é infailvel, e aquela era uma questão extrernamente complexa para
ser resolvida. 0 consolo que tenho é que não tomel essa decisão sozinho. 0
Governo de Minas a tornou junto corn outros Estados. Todos os Estados, sem
excecão, estavam presentes a reunião em que se fechou a anexo dessa lei.
Essa questão precisa ser revista, e, felizmente, o Governo Federal já está
reconhecendo isso. No ano passado, por exemplo, algurnas mudancas no
anexo permitiram urna recomposição de receita urn pouco rnaior. Minas
Gerais está recebendo, por ano, alga em tomb de R$250.000.000,00 de
restituiçãa. Näo vi os nUmeros, rnas estirno que Minas deve receber no
segundo sernestre, corno antecipacâo, alga em torno de R$80.000.000,00 a
R$100.000.000,00 em razão dessa medida provisória que a Governo vai
editar nessa semana.

o Governo Federal, paulatinarnente, está reconhecendo isso. E preciso
fazer urn ajuste, sim. Eu concordo corn o Deputado, mas é preciso entender
coma é que as rnedidas são tomadas e as circunstãncias que cercam esse
momento.

Quanto a pergunta do Deputada sobre a liquidação das instituiçöes
financeiras e sobre se não teria sido mais barata, digo que não. Não teria, de
forma alguma. Podemos assentar-nos e fazer as contas na ponta do 16pis.
Além disso, Deputado, nenhum Governo pode pagar para ver seus Bancos
sendo liquidados. Ha que pensar no depasitante e no cidadão comum,
sempre. Então, esses passivos que mencionei - são R$3.000.000.000,00 em
passivas -, corn os Bancos liquidados ou não, ja erarn do Tesouro de Minas.
Ninguém iria rasgá-los ou sumir corn eles. 0 Tesouro de Minas Gerais tern
que honrar esses passivos, porque são dele. Não cabe discutir se no passado
eles não deveriam ter existido. E, além desses passivas, a liquidacão traria
problemas gravissimos para a depasitante, para a populacao e, sobretudo,
para a funcionalismo pUblico, que é a base principal de clientes dos Bancos
cornerciais.

Além disso, existe também a problema dos empregos nos Bancos. Lembro-
me de que a liqUidação da MinasCaixa obrigou a Estado a assumir 10 mil
funcionários. Eles passaram para a quadro do Estado. São olto anos,
aproxirnadamente, não é? A MinasCaixa foi liquidada em 1991, e esses
funcionários que vieram para a Estado oneram a Previdência, porque nãa
trouxerarn cansigo as contribuiçöes anteriores, feitas durante toda a vida, e se
aposentam no Estado sem ter contribuido. Eles não tern culpa de nada,
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porque contribuIram, mas esse dinheiro nãa vem para a Estado.

Nesses oita anos após a liquidação da MinasCaixa, a custo corn esses
funcionários é de R$1.100.000.000,00, e ainda val durar por muitos e muitas
anos, au seja, a custo corn essa liquidação foi Encalculável, fora a dIvida corn
a Banco Central e a reserva manetária de R$1.500.000.000,00. Não dá nern
para discutir essa hipotese. Nenhurn Governo respansável pensaria nessa
hipótese. Tenho tambérn a cópia do contrato de São Paulo e P0550 passar as
suas mäos depois. São Paula não canseguiu, em absoluto, vantagens
diferenciadas. E uma caisa que precisa ser esciarecida. Precisarnas calacar
issa no devida lugar, e peca a todos que me apontern urna cláusula sequer
naquele cantrata que traga algum beneficia para São Paulo que Minas - au
outras Estados em nIvel sernelhante de desenvolvimento - rião tivesse tida. A
negaciacãa do BANESPA foi rigorasamente semelhante a nassa. Ela não foi
coricluida ainda porque a venda das elétricas de São Paula se atrasau, e a
venda do própria BANESPA não ocarreu ainda. Mas a contrata e
rigorasamente sernelhante. Nãa tenho aqui esse cantrato, mas passo faze-b
chegar as mãas do Deputada, a quern pediria encarecidamente que a lesse
corn atencãa e me mastrasse au mastrasse aas seus calegas alguma
cláusula benéfica ao Estado de São Paulo, que não tenha sida cancedida a
Minas Gerais, aa Rio Grande do Sub au ao Rio de Janeiro.

0 Sr. Presidente (Deputada Gil Pereira) - Cam a palavra, a Deputado
Miguel Martini, par 3 minutas. Lagicamente, em uma reunião de trabalho,
paderlamas conceder mais tempo, mas solicito aos Deputadas que, se
passivel, fiquem dentro dos 3 minutas.

0 Deputado Miguel Martini - Vau tentar ficar dentro dos 3 minutas, mas
essa mesma benevolência o Deputada Durval Angela teve.

Sr. Secretário, a prirneira questãa que tern sido abordada, que acampanho
e corn a qua] cancarda, tern sido a desastre da ecanamia de Minas Gerais,
coma, de resto, de todos as autros Estadas. Na minha visãa, e na de muita
gente, esse é a resultado da incanseqüente politica do Governo Federal.

Essa palitica levou a Estado de Minas Gerais, bern coma autros Estados, a
essa situacãa de dificuldade, porque a Estada de Minas, coma as outros, é
atingida pela macroecanamia, e esta, dirigida pebo Governo Federal.

A infarmação que nos chega é que a Governo Federal sabia que Minas nãa
tinha coma cumprir as rnetas e Minas tarnbém sabia que nãa tinha candicães
de curnpri-las.

Gostaria que a senhar falasse sabre issa e sabre a que tern de verdade
nessa afirmação.

Na minha segunda colocaçãa, you urn pauco mais adiante. 0 Secretário
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Dupeyrat diz que a solução de Minas passa pelo crescimento. Todos nOs
sabemos disso. Porém, quando questionado, ele disse que Minas está
revendo o contrato corn a Mercedes-Benz e corn a Ferrero Rocher. Que
Minas aumentou o ICMS de alguns produtos, que haviam sido reduzidos, de
18% para 25%, e a questão das jOias e gemas tambérn foi revista.

Perguntei-lhe se isso não era urna situacão mais perigosa, e ele disse-me
que não, que era exatamente o contrário, que ira restaurar a situacao de
Minas. Gostaria que o senhor, que foi Secretário e conhece bern essa
reafldade, comentasse isso. Se, realmente, a economia de Minas não corre
risco, porque, na minha visão, nós precisamos de empregos e investirnentos,
e, na verdade, isso acaba é assustando mais e favorece, estimula a elisão
fiscal.

Essas são as duas questoes que eu gostaria que fossern respondidas. E se
não houve, na verdade, uma traiçao do Presidente Fernando Henrique
Cardoso, principalmente corn relação a Lei Kandir, porque quando ele
percebeu que aquilo era nocivo não teve como reverter. Acho que ele deveria
agradecer dernais ao Governador Eduardo Azeredo, pela colaboracão que lhe
deu, e ele não soube retribuir, generosamente, ao companheiro de partido.

0 Sr. João Heraldo Lima - Corn relação ao cumprimento das rnetas, e o que
eu ja disse ao Deputado Durval Angelo. Sempre imaginei que estivéssemos
assinando alguma coisa que, se o Governo Azeredo tivesse continuidade,
iriamos procurar, de todas as maneiras, cumprir.

As tentativas anteriores ou as que conseguimos de positivo no sentido de
lidar corn o problema da evolucão de custo de pessoal. 0 Governo anterior
teve duas iniciativas, que vale a pena registrar, que tiverarn urn impacto muito
pequeno, mas positivo - o PDV, que trouxe uma economia de R$3.000.000,00
a R$4.000.000,00 por mês na foiha, e o desconto de 3,5% sobre todos os
servidores ativos e inativos dos trés Poderes, que trouxe urna receita ou urna
diminuicao de despesa da ordem de R$150.000.000,00 por ano.

Essas medidas foram as que conseguimos viabilizar, conseguimos aprovar
nesta Casa e conseguimos irnplementar. Imagino que, se tivesse o
Governador Eduardo Azeredo sido reeleito, ele continuaria (estou usando o
condicional) a buscar caminhos que pudessern contribuir para a dirninuicâo
do desequilIbrio entre receita e despesa.

Ern outras palavras, medidas que procurassern reduzir o deficit em todas as
areas, inclusive de pessoal. Quando se diz qualquer coisa relacionada a
gasto corn pessoal, e muito comum as pessoas pensarem logo em dernissão.
Não concordo corn essa avaliação, acho-a simplista. No caso de Minas
Gerais, acho extremamente dificil demitir, dada a inflexibilidade que temos.
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De todo o gasto corn pessoal, 1/3 é corn os inativos. A educaçao consome
outro terço. As poilcias civil e rnilitar consornem aproxirnadamente 15%. Os
outros Poderes, o Legislativo e o Judiciário, consomern de 10% a 12% do
gasto de pessoal. E muito dificil mexer no quantitativo fisico, rnas existern,
acredito, outras possibilidades e outras alternativas para se procurar e trazer
a contribuiçao desse componente da despesa para a solução do problerna.
De modo que a minha resposta é afirmativa. Isso foi assinado para valer.
Sempre acharnos que era o caminho viável, o caminho existente, e tinhamos
a consciência de que deveriarnos procurar construir as condiçoes para tornar
viável a efetivação do contrato.

A segunda pergunta do Deputado menciona urn problerna sensivel da
economia brasileira, da sociedade brasileira, urn problema gravIssimo, que é
o da carga tributária. Sempre achamos que a carga tributária na economia
brasileira é excessiva. Não vi precisarnente essa resposta do Secretario
Dupeyrat, ele pode ter urna opinião diferente, achar que a carga fiscal
existente no Brasil é baixa e que, portanto, ha espaco para se ampliar essa
carga.

Corn relaçäo a questão dos incentivos, a nossa posição também foi clara.
Prirneiro, que todos os incentivos foram dados corn absoluta cobertura legal.
Todos, sem exceção. Essa discussão ainda não terminou no Brasil.
Acreditamos firmernente que o incentivo fiscal é benéfico a longo prazo para o
Estado. Costumava dizer, quando estavamos discutindo corn a Mercedes-
Benz, que todos nos lembramos de que Minas Gerais era uma antes da FIAT
e outra depois da FIAT. Quem, em sã consciência, poderia dizer, na década
de 70, quando a FIAT estava vindo para ca, que seria urn erro conceder-!he
aqueles incentivos que estavarn sendo concedidos? Em longo prazo, admito
que possa haver urna discussão acadérnica, urna discussão de posicöes,
rnas ninguém dernonstrou que em longo prazo a concessão de incentivos é
rnaléfica. Acredito que seja benéfica. Tenho sôlidas razöes, tenho argurnentos
para acreditar que a concessão é benéfica para o Estado e para a região.
Essa poiltica que adotarnos é rigorosarnente responsável, os contratos são
transparentes, a fruicão dos benefIcios vem após o empreendimento entrar
ern operacão, ou seja, significa que ja gerou empregos, ja gerou renda, ja
gerou irnpostos. Então ela é benéfica.

Tenho receio de que a revisão desses contratos possa ser traumatica para
O arnbiente empresarial em Minas Gerais. Esse é urn problema serb. Minas
Gerais opera esses fundos de incentivo h6 rnuitos anos, corn uma
credibilidade muito grande. Nunca houve problema corn a administração
desses contratos. Criou-se a imagem de que Minas é urn Estado sério,
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cumpridor dessas obrigaçöes, desses contratos. Eles tern respaldo nas
nossas leis estaduais. De modo que a revisäo pode ser acordada entre as
partes. Tudo bern. Sobre isso nâo p0550 dizer nada, porque não sei como
essas negociaçöes transcorrerâo, mas a revisâo unilateral de qualquer
contrato e sempre traurnática, sempre deixa sequelas. Do ponto de vista do
posicionamento recente de Minas Gerais frente ao capital produtivo
internacional, temos que é born. Apesar de todos os problemas, que todos
sabem e conhecem, os ernpresários, a dificuldade financeira do Estado, etc.,
a reputacao de Minas é muito sólida. De modo que esse comentário que
tenho a fazer, quer dizer, essa revisão, se ocorrer, dependerá das suas
bases. E difIcil antecipar qualquer coisa. Agora, do ponto de vista doutrinário,
do ponto de vista econôrnico, alinho-me, corn certeza, corn aqueles - já tive
opiniäo diferente no passado - que acharn que a concessäo desses
beneficios dentro de critérios, dentro de leis, tal corno temos em Minas
Gerais, e benéfica para o Estado. 0 Estado ganha em longo prazo, a
popu!acâo ganha e todos gan ham.

Quanto ao terceiro comentário do Deputado, sobre uma possIvel traição do
Presidente Fernando Henrique, you-me abster de qualquer resposta, não me
sinto a vontade.

o Sr. Presidente (Deputado José Braga) - Corn a palavra, o Deputado
Sebastiäo Navarro Vieira.

o Deputado Sebastiáo Navarro Vieira - Sr. Secretário João Heraldo,
administrar na fartura, tenho a irnpressâo de que é muito fácil, ficar no Palácio
determinando obras, distribuindo recursos. Adrninistrar sem recursos
financeiros, na caréncia, na dificuldade, acredito que exige muita
competencia. Acredito, Sr. Secretário, que Minas é governávei. Näo fora
governável, e sim a bornba prestes a explodir que o atual Governo recebeu,
como o senhor rnesmo ja expôs aqui nesta noite, Eduardo Azeredo nâo teria
lutado tao enfaticamente para continuar Governador. A atual Procuradora-
Geral do Estado, Dra. Misabel Derzi, expôs aqui nesta Assernbléia, nessa
fase de exposiçöes que o atual Governo vern fazendo, que o Governo
Eduardo Azeredo não se pautou pelo endividarnento do Estado. 0 senhor leu,
aqui, afirrnativa feita em 1996, no inIcio do Governo Eduardo Azeredo,
expondo as grandes dificuldades financeiras que o Estado atravessava. Nás,
que fomos Deputados na legislatura passada, e acredito que todos os
mineiros que acompanharn a vida do seu Estado e lêem jornal, sabemos que
os quatro anos passados foram de extrema caréncia financeira e de luta
continua, de luta mês a mês para termos os recursos necessários para
curnprir as exigéncias minirnas de obrigaçâo do Estado.
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Mesmo assirn, Sr. Secretário, Eduardo Azeredo deixou obras plantadas em

praticamente todos os municIpios de Minas. Obras diretas do Estado ou
repasse através de convênios as Prefeituras. Somente pelo DER, se não me
engano, nesses quatro anos, foram realizadas obras no valor de mais de
R$1.500.000.000,00.

Gostaria que o senhor, que participou desse Governo e cuidou das
financas, nos dissesse qual o milagre, qual a receita para fazer urn governo
corn tantas obras e realizaçaes, sem nunca ter atrasado em urn mes o
pagamento da foiha de pessoal do Estado e ainda ter dado 10% de aumento
geral e mais 45% de abono no final do seu Governo a todos os funcionários
do Estado, alérn de dar aumentos setoriais para a Educaçâo e para a Policia
Militar. Qual o milagre, Secretário? V. Exa., que participou do Governo
passado, talvez possa trazer seu depoirnento de como administrar sem
recursos, para dar uma luz ao atual Governo.

0 Sr. João Heraldo Lima - Esse documento, que distribui em novembro de
1996, you deixar aqui corn a Presidéncia, corn mais algumas cOpias. Nesse
documento ha uma tabela, a n° 8, na página 10, que mostra o destino de
receitas de privatizaçäo ou de alienaçâo de ativos do Estado. Uma grande
parte das receitas obtidas fol destinada, de acordo corn as leis estaduais,
para o investirnento. Essa é uma parte da explicaçâo.

A outra parte advérn de uma atitude do Governo: negociação corn o
Governo Federal. Por exemplo: conseguimos trazer para o Tesouro do
Estado toda a carteira irnobiliária da MinasCaixa. Isso representou rnais de
R$500.000.000,00 de recursos que ingressararn no Tesouro Estadual. E foi
fruto da negociação da reestruturaçâo do sistema financeiro. Eu nâo vejo
mais aqui o Deputado Durval Angelo, rnas seria born registrar esse ponto, que
tern a ver corn a pergunta que fez: essa vantagern, ate agora, so Minas
obteve. Foi o Onico Estado. Ha outros Estados que agora estão procurando
negociaçâo serneihante corn as carteiras imobiliárias das suas extintas caixas
econômicas, mas Minas foi o primeiro. Ate no sentido oposto da observaçao
que o Deputado fez, nesse caso Minas teria sido privilegiada. Esse é urn
outro exemplo de busca de recursos extraordinários, de recursos além da
capacidade de geraçâo de receita ordinária do Tesouro Estadual.

De rnodo que nâo se trata de achar que Minas teve urna posiçao de
subserviência. Nâo concordo corn essa avaliaçâo, evidentemente. Tivemos
urna posiçâo pragrnática, buscando defender os interesses de Minas Gerais,
buscando obter vantagens. Em vários momentos obtivemos vantagens em
negociaçâo corn o Governo Federal. Em outros, não tivemos sucesso, como
no exernp!o que foi dado aqui, da Lei Kandir.
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No cômputo geral, conseguirnos viabilizar algumas negociaçöes, que
possibilitaram a entrada de recursos extraordinários, permitindo que o Estado,
apesar de toda a dificuldade, realizasse urn conjunto de obras expressivas.

o Sr. Presidente (José Braga) - Corn a palavra, o Deputado Adelmo
Carneiro Leão.

o Deputado Adeirno Carneiro Leäo - Valeu a pena ficar aqui ate este
rnornento, porque, alérn de ter ouvido a exposiçâo e o debate, houve essa
peca extraordinária de retórica do Deputado Sebastião Navarro Vieira. E
fantástico, na altura dos acontecimentos e diante da situaçao gravIssima ern
que se encontra o Estado de Minas Gerais, em que urn governo fez a
transferéncia para o seguinte de urn deficit de receita corrente da ordem de
mais de US$3.000.000.000,00, corn antecipacâo de receitas e corn a situacão
caOtica em que se encontra o Estado, o Deputado ainda vir fazer urn elogio
dessa dimensão. Fico realmente admirado. Como se consegue usar da
palavra corn uma lógica dessa dimensão?

Para minhas consideracöes, recordo-me de urn fato que me aconteceu em
funcão da semelhança do meu norne corn o de urn amigo do Governador, que
é urn Deputado Federal influente. No mês de maio do ano passado, o então
Presidente do BEMGE ligou-me, dizendo que, por influência ou corn o
conhecirnento do Governador de Minas Gerais, algum favor seria prestado a
urn eventual amigo meu. Na realidade, tratava-se de urn equlvoco, porque
jamais pedi para meus amigos ou para mim mesmo qualquer favor ao
BEMGE. Pareceu-me que essa extraordinária divida de rnais de
US$4.000.000.000,00 para fazer o sanearnento do Banco, além dos erros
administrativos e gerenciais, tern urn conteüdo significativo de favores, de
influência polltica e de intervencâo indevida, em favor dos amigos. Essa é, no
meu parecer, uma das causas graves da inadimpléncia e da faléncia do
sistema bancário brasileiro. Meu pai, recordo-me, sempre me dizia, quando
eu era criança, que o grande erro dos Bancos de Estado era o fato de
pertencerem aos Governadores mais do que ao Estado, ou seja, serem
Bancos dos Governadores e náo dos Estados. Por isso mesmo, permitia-se
aos Governadores trabalhar corn grande independéncia corn relação ao
destino desses Bancos.

Gostaria de expor uma questäo fundamental, neste caso. Ha rnais urn dado
que devo salientar. 0 ex-Secretário disse que Se, eventualrnente, o
Governador fosse reeleito, ele estaria aqui negociando, negociando e
negociando. Quis dizer que negociar, negociar e negociar nem sempre é a
solucão para os graves problernas do nosso Pals, porque ele negociou,
negociou e negociou e incorporou todas essas mazelas, todos esses
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problemas e todos esses erros em uma brutal e irnpagável divida do Estado.
Hoje, ate mesmo o Papa e pessoas importantes estão dizendo que, para o
Terceiro Mundo, e irnpossivel sustentar-se nessa brutal dIvida que está
sobrecarregando os nossos ornbros. Por isso, entendo que não basta apenas
negociar, negociar e negociar se nào tomarmos o cuidado de ver o que,
realmente, cabe ao povo pagar. Ela é fruto de investimentos, de empréstimos
legItimos? Se nos debruçarrnos sobre os problemas e sobre essa negociaço
para verificarmos o que ha de favores e o que sustentou a impunidade -
ninguérn e punido neste Pals e neste Estado -, poderemos, realrnente, pagar
aquilo que fol dado ao povo e o que, verdadeiramente, o povo deve.

o Sr. João Heraldo Lima - Deputado Adelmo Carneiro Leão, concordo corn
O conteüdo de sua intervençâo, e a prova definitiva de que o Governo de que
fiz parte também concorda foi o fato de ele resolver acabar corn os Bancos,
exatamente devido aos problemas que o senhor mencionou. Entretanto, não
se podem desconhecer os fatos. Dos R$4.000.000.000,00, e não
US$4.000.000.000,00, como o senhor mencionou, mais de
R$3.000.000.000,00 decorreram de passivos ocultos, mas deterrninados, pois
sabernos sua origem. 0 restante, ou seja, as carteiras imobiliárias e de
crédito rural, que também tiveram que ser adquiridas para perfazer o total de
R$4.000.000.000,00, SãO muito antigas. Tanto o BEMGE quanto o
CREDIREAL, nos Ciltimos anos, ja nao operavarn o crédito rural, mas tinham
uma carteira problemática, acumulada ao longo de 20 anos, sobretudo o
CREDIREAL. Mesmo nos periodos de intervençäo sofridos pelo CREDIREAL,
em 1987, o Banco Central procurou, de todas as maneiras, detectar a origem
dos problemas, mas parece-me que a resposta para os problemas nâo foi
encontrada. A carteira imobiliária está toda no BDMG e é constitulda de
milhares de pequenos contratos corn os mutuários finais, ou seja, os
proprietários ou candidatos a proprietários dos imóveis; e, portanto, fácil
identificar a boa qualidade da procedência delas. No caso da MinasCaixa,
posso assegurar-Ihe que existem cornplicaçoes na carteira imobiliária. Em
dezembro do ano passado, quando estive aqui, pela ültima vez, tive a
oportunidade de rnencionar que o Governo de Minas, como é sabido, no
contrato de reestruturação do sisterna bancário, está corn urn haver junto a
União, que é o FCVS. Esse é urn crédito. Mas por que o Governo de Minas
não consegulu, ate 10 de novembro, data marcada para o pagamento dos
10% da divida imobiliária, atingir o valor necessário? Os recursos do BEMGE
e do CREDIREAL, aproximadarnente R$670.000.000,00, ja haviam sido
pagos ao Governo Federal, e o restante necessârio para cornpletar os
R$980.000.000,00 deveria vir da carteira irnobiliária. Nesse ponto, a faiha, ou



LA
598

a impontualidade, foi do Governo Federal, pois ete não conseguiu, a tempo,
rever todos os 48 mil contratos, que são revistos urn por urn. Tomei
conhecimento, em algumas amostras, de determinadas dificuldades, que não
sel se refletem exatarnente a que a senhor mencionou. Vou dar urn exemplo:
a Caixa Econômica estã diante de urn determinado contrato de urn mutuário e
diz que tat contrato eta náo reconhece.

O Estado de Minas está dizendo que tern urn ativo a receber, e a devedor,
ou seja, quem deve reconhecer a passivo, que e a Tesouro Nacionat, através
da Caixa Econômica Federal, diz que não a reconhece porque em 1968 - cito
issa como urn exempla - as regras da carteira do extinto Sistema Financeiro
de Habitacao, para financiarnento de irnOveis ate deterrninada faixa de preço,
tinha determinadas regras. E a Caixa Econôrnica, quando fez essa operação,
não respeitou essa regra. Por exernpto, para irnOvet de deterrninado valor, o
financiarnento não podia ser superior a 12 anos, e a Caixa aqui concedeu urn
financiarnento de 15 anos. Esse contrato está sendo gtosado e,
conseqüentemente, o Estado de Minas terá dificuldade em realizar esse ativo
pelo seu valor integral. Esse tipo de dificuldade está ocorrendo. Trata-se de
questães dessa natureza. Não houve, ate onde sei, enquanto acompanhei a
processo, ate dezembro, nenhurna outra irregularidade de maior monta corn
relacão a essa carteira. Os problemas são sernethantes a esse: urn
determinado descumprirnento de normas, ou seja, a gerente fazia urn
financiamento que não estava exatamente em conformidade corn as
deterrninaçães tegais da época. Relativarnente a outros casos, não posso
responder. Sempre procuramos, no Governo, pautar a administração dos
Bancos peto profissionatismo técnico.

O Deputado Paulo Piau - Sr. Secretário João Heraldo, gostariamos de
agradecer sua presenca, numa atitude cidadã, porque sabernos que V. Exa.
não tern mais responsabilidade junta ao Governo. Queremos parabenizar
também a Deputado Sebastião Costa, pela clarividência de ter sugerido a
vinda dos antigos ocupantes dos pastas, porque isso dá vida ao debate, ao
contraditOrio, valorizando esta Casa Legislativa, dando-lhe melhores
condiçoes na tornada de posicoes futuras.

Queria fazer apenas duas perguntas. A primeira detas já a fiz ao Secretârio
da Fazenda e a Procuradora. Trata-se do seguinte: quat era o "ranking" de
Minas Gerais corn retacão a probterna corn finanças pübticas
comparativamente aos outros Estados da Federação? A idéia que hoje
impera, através da divutgação da midia, é a de que Minas Gerais tinha a pior
condição, tendo a Governo Eduardo Azeredo deixado uma terra arrasada,
pior do que quatquer outro Estado, Paraiba ou Alagoas, que se encontrava
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em atraso de pagamento. 0 que hoje se encontra na cabeça do cidadão
brasileiro é que Minas Gerais tern a pior situaçao. Caso V. Exa. disponha dos
dados, gostaria que as trouxesse para nOs.

Em segundo tugar, aqui foi declarado, pelos partidos que hoje compoern a
Governo Itamar Franca, que a Gavernador Eduardo Azereda desviou as
recursos do PROW. Gastaria que o senhar falasse sabre esses recursos,
para que a papulaçãa mineira tenha uma informaçãa verdadeira, nãa apenas
flcando na retôrica das palavras que são, na verdade, bastante perigosas.
Muito obrigado.

O Sr. João Heraldo Lima - Ern absoluto, nãa concordo que a situacão de
Minas, do ponto de vista do ranking nacianal, seja a pior. Existem Estados ern
piar situaçãa, corn atraso de seis meses de pagamento. Acredito que Minas
não terá essa situação.

Coma já disse, uma parte da fotha é paga cam a receita do mês seguinte,
mas a atrasa no pagamenta de pessoal é relativamente pequeno. Começa-se
a pagar, logo no inIcio do mês, o pessoat que ganha menos. Então, o atraso
media 6 relativarnente pequeno. E verdade que, no ültimo ano, não
canseguimos pagar a 130 salário, mas deixei bern clara que, nos trés anos
anteriores, ete sempre foi pago corn expedientes extraordinários. 0 Estado
não tinha receita corrente suficiente para pagar as 13 fothas. Não cabe aqui
norninar, mas existern Estados em situação de fluxo corrente de receita e
despesa, cuja situaçãa está pior do que a de Minas Gerais. Mas a velocidade
corn que a piora de Minas poderá ocorrer é preocupante. Hoje, Minas não tern
a situaçao tao dramática corno a de várias outros Estados, e nâo sei se isso
paderé vir a ocorrer. 0 titulo de pior colocaçao no "ranking" não é correto.

Quanta a pergunta relativa ao PROIM, nao sei se entendi bern, talvez o
Deputado esteja-se referindo a conta ünica do Estado. Ninguem desviou nada
de nada. A conta Unica é urn expediente administrativo, legal, baseado em
leis existentes e e uma prerrogativa administrativa do Executivo. Numa
economia de guerra, coma a que estamos vivendo, entendemos que, dentro
dos parãrnetras tegais, corn a cobertura de pareceres da Procuradoria, seria
melhor instituir a mecanismo da conta ünica para maximizar a adrninistraçaa
diana dos recursas do Estado. Não fazia sentido a Estado estar vivendo
carências agudas de recursos e não poder cumprir comprornissos corn
recursos paralisados em determinados pantos da adrninistraçao. Então,
houve a decreto instituindo a conta (mica, que já estava previsto no
mecanismo da unidade de tesouraria desde 1973. Esse decreto é de
setembro de 1998. Desde então, operou-se uma reforrnulaçao grande dos
rnecanisrnos administrativos, mas tudo absolutarnente transparente,
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devidarnente contabilizado, etc. E uma medida merarnente administrativa, de
maximizar a utilizaço de recursos, mas que reflete a dificuldade financeira.

o Deputado Rogerio Correia - Sr. Secretário, queria retornar a
polémica mencionada no inIcio, quando o senhor nos afiança que o principal
problema não é o da dIvida, e sirn o relativo aos gastos corn pessoal. Em
outras palavras, a relaço entre a receita e a folha é urn dos principais
problernas das financas de Minas Gerais. Não discordaria de que isso é urn
problema, porque, se fosse apenas urn problema econãmico, seria simples,
bastaria demitir metade dos funcionários pt:iblicos, liquidar rnetade das
escolas, rnetade dos postos de satide. Assirn, terlamos urna relaçao ótima
entre receita e foiha. E como se estivéssernos administrando nossa familia,
perdéssernos o nosso salário, passássernos a ganhar urn salário-rnInimo, e,
ento, o nosso problerna passaria a ser de receita e cornida. E deverlarnos
cortar a comida, já que os outros nâo tern emprego. 0 que quero dizer é que,
embora isso seja verdade, existern os pressupostos que fizerarn corn que a
condiçäo chegasse a isso, que essa relação entre receita e fotha fosse tao
grande.

Queria retornar a divergéncia ja colocada pelo Deputado Durval Angelo. 0
problerna é que vivernos urn deterrninado tipo de politica econôrnica que tern
levado nâo sO o Estado de Minas Gerais, mas todos os Estados, a medidas
de sacrifIcio. Uma politica de juros altIssimos, recessão, que impede o
crescirnento inclusive da receita. E, ultirnamente, em Minas Gerais, tern sido
inclusive negativo o crescirnento. Urna descentralização de prestaçâo de
serviços para os Estados e municiplos, e, em contrapartida, urna
centralizaçao de recursos na rno da Uniáo. A Lei Kandir, o FEF, tudo isso
reflete uma politica de centralização da União, fora as privatizaçöes de
empresas, tudo nurna lOgica de se curnprir acordos corn o FMI, especialrnente
para pagamentos de juros da divida externa. Portanto, o problerna dos
Estados, - e concordo, não e que Minas esteja em 1 0, 20, 3°, 41 ou 51 lugar -, e
todos Os Estados da Federação reclarnarn da renegociação semeihante que
Minas Gerais fez, fruto de urna rnacropolItica econOrnica colocada
nacionalrnente, devido a uma crise internacional. E o Brasil obedece aos
ditarnes do FMI. Não é apenas urna discussäo teórica ou dogmática. Discordo
do senhor, Secretário. E urna discussão prática, que leva a resultados, que
fazem corn que todos Os Governos queirarn renegociar a dIvida de alguma
forma. Todos reclarnarn da Lei Kandir, ou do FEF, ou pedem urna
renegociaçao em rnodelos sernelhantes aos que foram feitos. Entào, ha urn
problema nacional a ser tratado. 0 problema é que o Governo de Minas foi,
sim, subserviente a uma polItica econômica nacional, sern jamais ter
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reclarnado dela. 0 que 0 Governador Itarnar Franco, os Governadores da
Oposiçâo fazern hoje é apontar para uma necessidade de mudança na
politica econômica nacional, sern a qual ficaremos, durante todo o tempo,
procurando renegociar qualquer divida que seja, porque os Estados vâo estar
sem condiçOes de superar os acordos, por rnelhor que tenharn sido feitos,
numa deterrninada época, rnas cuja conjetura econOrnica fez agravar.

Queria ressaltar essa diferença e deixar uma pergunta. Sei que não poderá
ser totalmente respondida, mas ternos uma cornissâo pariamentar de
inquerito. Refere-se aos Fundos. Se as Fundos não foram desviados
legalrnente, foram desviados das suas funçoes para pagamentos de outras. F
quais delas foram escolhidas? Terernos de ter conclusöes sobre todo o
dinheiro. Por exemplo, partir do decreto dos Fundos, já no final do Governo
Azeredo, quais foram os critérios escolhidos para que deterrninados
fornecedores recebessern e outros nâo. Por exernplo, Os fornecedores de
comida para presos dos presIdios de Minas Gerais näo receberam. E o que
me consta. Se esses nâo receberam, quais foram as critérios politicos
adotados para que uns recebessern e outros nào? Ou foram critérios
econãrn icos?

0 Sr. João Heraldo Lima - Corn relaçâo a questao da receita/folha,
Deputado, rnuito do que a senhor disse, na rninha opinião, é correto. E uma
questäo de dificilima soluçao. Eu mesrno enfatizei que a pura e simples
proposiçâo ou idéla de demissâo em rnassa näo é soluçao. De modo que o
problerna tern uma solução mais cornplexa, rnas ha urn espaço para se
rnovirnentar. Minas Gerais, por exemplo, concede beneficios aos servidores
que talvez sejam excessivos para a atual canjuntura.

Lembro-me do caso do qüinqüênio de 10%, por exemplo. Minas Gerais é o
Unico Estado brasileiro que, atualmente, paga o qüinqüénio de 10%. E isso
cria mecanismos incontroláveis de crescimento vegetativo na despesa de
pessoal. E apenas urn exernplo. Se a Estado tivesse de fazer urna opção,
poderia ser entre manter a estabilidade - náo forrnalrnente a estabilidade que
rege a lei, mas manter a cornpromisso de näo buscar soluçäo por via de
dernissão -, aprofundar a revisão de beneficios, aprofundar urn novo PDV,
tomar providéncias dessa natureza, corno rediscutir a questäo do desconto
para a Previdência, no sentido de ampliá-lo, tal qual a Uniáo vem fazendo.
Essas soluçoes perrnitiriarn rnelhorar a relaçäo receita/folha sem a
necessidade do recurso extrerno da demissao. Ha urn grande espaço para se
operar nessa area, ate mesrno porque, como disse aqui, a rigidez da
utilização da forca de trabaiho do Estado é rnuito grande. A folha é composta
de 1/3 de inativos. Então, nâo ha o que fazer corn eles, urna vez que não se



rA
602

pode demitir inativos. Da mesma forma, acho dificIlimo alguém pensar em
demitir na area da educaçäo, na area da segurança, e assim por diante, como
mencionei anteriormente. Se, por urn lado, como a senhor aponta, as reflexos
da polltica macroeconômica são negativos, por outro lado, cada unidade da
Federação - e isso vale para Estados e municipios - também tern de olhar o
seu lado. Ha algo a fazer. Não se pode apenas exigir que a União mude sua
polItica econômica. Mas é necessário também que se olhe internamente, no
ãmbito de cada unidade federada, a que é possIvel fazer. Hoje, os
instrumentos disponIveis no Pals são bern mais flexiveis. Forçosamente,
temos de reconhecer que, durante os quatro anos do Governo anterior, não
havia instrumentos disponiveis para a Executivo promover a busca
sistemática da solução desse problema. Hoje, a campo institucional de
possibilidades de atuação é maior. Ha mais graus de liberdade do que havia
ate o ano passado. Enfatizo e reafirmo minha convicçâo, minha avaliaçao de
que a principal problema econômico de Minas não está na divida, mas na
relação receita!folha, que veio trazendo sucessivamente a desorganizaçao
das finanças.

Corn relação aos Fundos, insisto em dizer que essa questào foi tratada do
ponto de vista meramente técnico. A primeira prioridade para o pagamento
sempre fol pessoal. A segunda prioridade dos pagamentos são os outros
Poderes. E, em terceiro lugar, estão as fornecedores e as prestadores de
servico.

Pautamos a atuaçao do Governo durante quatro anos por esse critério. Esta
Casa e a Poder Judiciário são testemunhas disso. No dia 30 de dezembro,
ainda fizemos urn grande esforço para fazer repasses substantivos a
Assembléla e ao Tribunal de Justiça, corn recursos advindos de deterrninadas
antecipaçöes de ICMS ocorridas. Para esta Casa, foram transferidos, no dia
30, se não me falha a rnernOria, algo em torno de R$10.000.000,00, e, para a
Tribunal de Justiça, R$14.000.000,00. Pagamos uma parte do décirno terceiro
de R$24.000.000,00, pagamos perisionistas em torno de R$8.000.000,00.
Enfim, de acordo corn essa escala de prioridades, pagarnos R$70.000.000,00
no més de dezembro corn recursos provenientes das antecipaçöes. Quero
esclarecer também que o valor de R$109.000.000,00 dessas antecipaçães,
tal como tern sido divulgado, é a valor bruto do ICMS antecipado. Ha que se
retirar do valor bruto OS 25% que vao para os municipios e OS 15% do
FUNDEF. Desse modo, a ingresso lIquido de recursos no Tesouro não
corresponde a totalidade da antecipação feita.

0 Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - Corn a palavra, a Deputado
Agostinho Patrtjs.
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o Deputado Agostinho Patftis - Sr. Presidente, Sr. Secretário João Heraldo,

inicialmente gostaria de agradecer pessoalmente a V. Exa. a presença nesta
Casa, urna vez que, não pertencendo mais ao Governo, mas sendo urn ex-
Secretário de Estado, dispãe-se a comparecer a Assembléia Legislativa para
trazer esclarecirnentos sobre a periodo de administraçao de V. Exa. a frente
da Secretaria da Fazenda.

Gostarlarnos, Secretario, de fazer algumas consideracoes. Esse aspecto do
aumento da divida para que pudessem ser saneados os Bancos estaduais
tern sido muito ressaltado. V. Exa. ja explicou aqui, na sua fala inicial, mas
outros Deputados insistiram na pergunta, e, em urna delas, V. Exa. dizia que
havia cerca de R$3.000.000.000,00 que seriam encaminhados para a
pagamento de despesas ocultas, outras despesas. Gostaria que a senhor
pudesse esclarecer melhor quais seriarn essas outras despesas, quanda
foram feitas essas dIvidas, se fol no perlodo do Governo anterior ou nos
anteriores, em que época da vida do nosso Estado essas dividas foram
efetuadas.

Outro aspecto que também tern sido levantado e que foi abordado pelo
Deputado que me antecedeu ao microfone é o da alirnentação de presos. E
saber se h6 urn atrasa muito longo no pagamento aos fornecedores da
alirnentação dos presos, porque hoje essa é urna preocupaçâo de todos nôs,
que defendernos os direitos humanos, que defendemos que aqueles que all
se encontrarn possarn ter urn rnInirno de dignidade.

Finalrnente, Secretãrio, gastaria que V. Exa. pudesse nos dizer tarnbérn
qual a outra opcão que terIamos, e lamento não estar presente a Deputado
Adelmo Carneiro Leão. Que outra opcão terlarnas, que nâo a da
renegociaçãa? Qua[ seria a outra forma de resolverrnos as problernas e
procurarmos as soluçoes, se näo dialogando? Se não seria essa a forma: que
os dais Chefes de Poderes, a Chefe do Poder de Minas e a Chefe do Poder
da Uniâo se sentassern e pudessem dialogar e encontrar urna solução?
Minas nâo pode retroceder.

0 	 Os mineiros nãa querern esperar por rnuito tempo essa delonga nas
0 negaciacöes. Precisarnos voltar normalidade do nossa Estado, encantrar o

carninho de urna vida normal e ter o Gavernador Itarnar Franco na plenitude
de sua capacidade de governar. Nós a conhecernos h6 muitas anos e
sabemos que ele, retornando a sua condição de Governador, que hoje ocupa
corn muita dignidade no Palacia da Liberdade, poderá desenvolver a seu
trabalho e sua obra, para que as mineiros possarn assisti-lo dentro daquila
que pretende realizar ern Minas e não perca a seu preciasa tempo nessas
delongadas discussöes corn a Governo Federal.
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Agradeço ao Presdente a liberalidade e quero aqui, Secretário, dizer que V.
Exa. foi ate sucinto em sua exposição, uma vez que gastou cerca de 40
minutos, enquanto o Secretário da Fazenda atual nos brindou corn uma
palestra de pouco mais de 1 hora. E o ouvimos corn toda atencão, coma
temos a certeza de que tam bern, nesta noite, Os Deputados da Situacão a
ouviram. Muito obrigado pela presenca de V. Exa. e pela liberalidade do
Presidente.

O Sr. João Heraldo Lima - Obrigado, Deputado Agostinho PatrUs. Coma
mencionei anteriormente, grande parte do passivo dos Bancos data de
periodos não muito recentes. Vou repetir alguns aqui. Everitualmente, depois,
poderemos detaihar isso corn mais criteria. Mas a forrnacão do passivo
previdenciário desses dois Bancos, BEMGE e CREDIREAL, iriiciou-se na
década de 60, prirneiro no CREDIREAL, depois no BEMGE. Os saques, em
tomb de R$600.000.000,00, que correspondem ao valor atuarial, ou seja,
aquilo que foi obtido dentro daqueles 4,3 bilhães de empréstimo junta a
União, para constituir a Fundo Previdenciário. Hoje, existe urn fundo, do qual
se beneficiam as titulares daquele direito.

Os saques junta a reserva monetária e a reserva bancária e junta ao FGTS
da MinasCaixa totalizam R$1.500.000.000,00. A conta era ate urn pouco
major, chegava a R$1.800.000.000.00, fruto de negociaçãa do Governo
passado corn o Banco Central, houve urn perdão de R$300.000.000,00 de
dIvida da MinasCaixa frente ao Banco Central, ao Tesouro Nacional e a Caixa
EconOmica. Então, foram contabilizados R$1.500.000.000,00. A data precisa
dessa divida caracterizou-se e passou a ser contabilizada, não nos livros de
Minas, onde estava completarnente oculta, porque essa Iiquidação estava
inconclusa, precisamente no dia 15/3/91. Essa é a data da Iiquidaçao da
MinasCaixa.

Mendes Junior - as obrigaçoes que a Estado contraiu para a fundacao da
SiderUrgica Mendes J(inior, em Juiz de Fora, em 1974, são de
R$270.000.000,00. 0 problerna de IAA e SIDERBRAS, não sei a ano exato,
mas foi no inIcio da década de 80. Esse problerna se localizou no BDMG,
perfazendo urn total de R$270.000.000,00, aproxirnadarnente. Quanto a
transferência das carteiras imobiliária e de crédito rural do BEMGE e do
CREDIREAL, e dificil precisar as datas, mas, ha muitos anos, as dois Bancos
ja não operavarn a crédito rural. Então, a carteira existente neles era antiga
tarnbérn e veio se forrnando ao lango de décadas passadas.

E dificil precisar, tern-se que olhar contrato por contrato, rnas não são
carteiras recentes, porque, nos Ultimos anos, as dois Bancos já não operavarn
no segmento do crédito rural.
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A carteira imobiliária, principairnente do BEMGE, tern sua formação Ia atrás,

porque as financiamentos são longos. 0 valor dessas duas carteiras e de
quase R$900.000.000,00. Elas estão no BDMG e são passiveis de
recuperação, principalmerite a imobiliária. A carteira de crédito rural, a
qualidade do crédito, parece-me, não é boa. Isso é uma tradição no Brash.
Recuperaçãa de crédita rural é dificil no Pals. Mas a de crédito irnobiliário nào
é assim. As carteiras do BEMGE e do Crédito Real tern dada retorno. No fim
de dezembro, quando deixamos a Governo, havia uma conta do BEMGE, de
recuperação de crédito, no BDMG, de mais de R$30.000.000,00. Isso ficou Ia
depositado. Consta no contrata da divida, vai direto para abater dIvida. Mas
estava, em fins de dezembra, ultimo saldo que verifiquei, alga em torno de
pouco mais de R$30.000.000,00. Isso é recuperação de crédita.

Corn relação a atirnentação dos presos, sabre a qua] a Deputado pergunta,
sempre foi uma preocupação. E uma questãa delicada, e sempre procuramos
não deixam a situação atingir limites perigosos. Havia atrasos no pagamento a
esses fornecedores, mas sempre tiveram urn tratamento diferenciado, em
funcão das dificuldades especificas de cada fomnecedor.

Quando nos avisavam que deterrninado fomnecedor estava corn
detemminada dificuldade, procuravamos viabilizar a pagarnento daquele
fomnecedor, pama que a fornecirnento da alimentação não fosse interrompido.
E, ao que me consta, nesses quatro anos não houve nenhurna intermupcâo no
fomnecimento de alirnentacäa. Não houve nenhum problerna grave nessa
area, coma a interrupção extrerna do fomnecimento. Havia urna constante
atencãa do Tesoumo corn isso.

A Ultima pergunta do Deputado, sabre a outma forma de resolver a prablema,
já abordei essa questão em outra aportunidade, aqui, nesse debate. E da
tmadiçao fedemativa brasileira, é muita dificil as entes fedemados, abaixo da
União, conseguirem resolver as seus problemas, autonomamente. A histOria
do Brasil nao registra esse tipo de ocarréncia. De rnodo que, alérn da
experiência histórica que temos, a tendéncia mundial, hoje, mesmo em palses
que tenham uma representação federativa diferente do nosso, é cada vez
rnaior a necessidade de apraximação dos entes federados inferiores corn a
União. Acha dificil que possa haver urna solucão para as graves problernas
de Minas Gerais, de uma maneira totalmente autônorna.

O Sr. Presidente (Deputada José Braga) - Cam a palavra, a Deputado
Marcia Cunha.

0 Deputada Marcia Cunha - Sr. João Heraldo, em prirneiro lugar quero
agradecer a sua gentileza de estar aqui.

Sr. João Heraldo, na minha rnaneira de entender, a Govemno passado
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corneteu dois grandes erros, dois grandes pecados. Urn, que eu chamaria de
pecado venial, do qual V. Exa. é o grande protagonista, é o pecado
administrativo. Chamaria de pecado venial porque a União divide corn o
Estado de Minas esse pecado. Foram exatamente as medidas impostas
especialrnente pelo Governo Federal que nos levaram a situacão em que nos
encontramos. Esse é o grande pecado, pecado venial. Mas o maior pecado,
aE, sim, urn pecado mortal, cujo grande protagonista é o ex-Governador
Eduardo Azeredo, é o pecado politico. 0 Governador não se impôs, não fez
valer a irnportância do Estado de Minas Gerais para evitar uma série de
conseqüências que estamos enfrentando no Estado de Minas Gerais.

0 relatório da situação financeira do Estado passado pelo Governo anterior
a comissao de transição do Governo Itamar Franco previa urn deficit corrente,
para 1998, de R$1.030.000.000,00, o que corresponde a R$108.000.000,00
por rnês. 0 mesrno relatório afirma que o comprometirnento da receita
disponivel do Tesouro Estadual corn a folha já era de 94%. Além disso, já se
previa que a divida flutuante seria superior a R$3.000.000,00 em dezembro
de 1998. Como o Governo Azeredo, em eventual reeleiçâo, pagaria a
prestaçâo mensal dessa divida em 1999, que seria de mais de
R$100.000.000,00, em funcão desses nürneros? Essa mágica eu não consigo
compreender. Acho que nern o Mister M desvendaria, Sr. Secretário.

Quando o contrato de renegociaçâo da divida foi apresentado a Assernbléia
Legislativa pelo Governo Azeredo, através daquela mensagern de 1997,
quando o Governador reconhecia a impossibilidade prática de pagar aquela
divida, não tinha V. Exa., como Secretário da Fazenda, que apresentar
tarnbém o fluxo de caixa, atestando a capacidade de pagamento do Estado?
Na minha rnaneira de entender, isso deveria ter ocorrido. Além da venda de
açães da CEMIG (R$1.300.000.000,00), so em 1998 apuraram-se outros
R$1.200.000.000,00 em açöes da COPASA, recursos da MinasCaixa,
transaçâo corn titulos da Rede Ferroviária, dividendos da CEMIG
antecipados. Para onde foram esses recursos? Isso eu não consegui
entender, já que nern o 13 0 salário foi pago e já que ha pagamentos em
atraso em quase todos os fluxos de gastos, como fornecedores, precatOrios,
IPSEMG, etc.

Dos R$169.000.000,00 gastos nos ültimos trés dias de governo, inclusive
corn mudança do decreto de encerramento, alias, ate urna mudança ocorrida
através de uma portaria, eu também não consigo compreender como uma
portaria seria superior a urn decreto. De 21 para 31 de dezembro, efetivada
por portaria. Quanto se destinou e a quem se pagou isso? Foi a ernpreiteiros?
Foi em publicidade? Quanto foi?
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0 senhor, o tempo todo, tinha reconhecido a situação critica das finanças

do Estado, muitas vezes afirrnando que o deficit mensal do Tesouro, àquela
época, era da ordem de R$70.000.000,00 mensais. Como o senhor esperava
cumprir urn acordo da divida que previa urn aumento do serviço da divida
especialmente porque se começaria a pagar uma divida mobiliária, antes
quase que integralmente rolada?

Eu ia fazer várias perguntas, mas, em função do tempo, nào farei. 0 fato de
o governo anterior ter se ernpenhado em acelerar a privatizaçào do
CREDIREAL, do qual V. Sa. foi Presidente, tern a ver corn uma possivel
liquidaçao daquele Banco? Sao essas as questOes que eu gostaria de deixar.

0 Sr. João Heraldo Lima - Corn relação aos dois erros que o senhor
mencionou, Deputado, discordo. Acho que não houve, em absoluto, esses
dois erros. Vou passar a questâo da dIvida flutuante. E preciso esclarecer urn
pouco o conteUdo dessa divida flutuante de R$3.478.000.000,00 que o
Estado vai divulgar no seu balanço.

Esse é urn registro merarnente contábil. Nesses R$3.500.000.000,00 estâo:
a foiha de dezernbro, que normalrnente e paga... quer dizer, não apenas a de
dezembro, a folha do rnés corrente é paga no mês seguinte. Então isso
entrou na dIvida flutuante. Já foi paga a folha de dezembro. 0 13 0 salário está
aqui também. Aqui estão mais de R$1 .000.000.000,00 nessa divida flutuante,
a farnosa divida corn o IPSEMG e o IPSM. Procuramos recontratar essa
divida também. Fol aprovada uma lei nesta Casa perrnitindo a rolagem dessa
dIvida por 30 anos. Entâo se os contratos que assinamos corn o IPSEMG,
baseados em lei aprovada aqui, valem, se esse refinanciarnento vai valer, se
o Estado pagar o IPSEMG e o IPSM em 30 anos, então não é divida
flutuante, é divida fundada. Ela tern que sair do flutuante e ir para o exigivel
de longo prazo do balanco do Estado. Deixamos esses contratos assinados
corn a previsäo de pagamento em 30 anos. Esse beneficio atinge tarnbérn os
municIpios. A lei aprovada nesta Casa, no ano passado, estendeu esse
benefIcio não apenas ao Estado, mas tarnbém aos municipios mineiros que
devern ao IPSEMG. De modo que é preciso qualificar exatamente. Quer dizer,
do meu ponto de vista contábil, entendo e nâo estou discutindo aqui corn os
contadores e corn os conceitos e práticas contábeis... Quer dizer, a folha de
dezembro tern que ser classificada como diz o flutuante. Mas do ponto de
vista da dinámica rotineira do Estado, a folha de dezernbro a ser paga em
janeiro nâo deveria, do rneu ponto de vista, do ponto de vista econôrnico-
financeiro, ser classificada corno dIvida flutuante. Entâo é preciso qualificar
esse nUmero.

Corn relaçao a recursos para investimento, esse documento que distribul
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em novembro, que já mencionei, náo sei se o senhor tern uma cópia, tern uma
tabela que já mencionei hoje. A Tabela 8 mostra o destino desses recursos
corn alienaçäo de ativos. Grande parte foi para investimento e outra parte foi
para divida. Mencionei aqui alguns pagamentos dos Ultimos dias. Procuramos
pagar nos Ultimos dias urna arnpla garna e diversidade de fornecedores,
pessoal, outros Poderes. Os grandes pagamentos que ocorreram foram
mencionados aqui, ensejaram, inclusive, a mudança do decreto. Os principais
foram transferências para a Assembléia Legislativa, no valor de
R$10.000.000,00, e para o Tribunal de Justica, no valor de R$14.000.000,00.
Além disso, pagamos ao IPSEMG, aos pensionistas, algo entre
R$8.000.000,00 e R$10.000.000,00; pagamos DR, pagamos fornecedores
diversos. Não tenho isso de cabeca. Está tudo registrado no SIAF. Está tudo
devidamente registrado. Estâo Ia os pagamentos. Foram esses os
pagamentos feitos, como eram feitos todos os meses. Quer dizer, o que foi
feito está Ia, registrado. Näo ha nenhurn, digamos assim, fato excepcional, na
minha maneira de ver.

Corn relação a sua pergunta sobre o CREDIREAL, nâo entendi o seu
propósito. 0 CREDIREAL sofreu duas intervençöes em perlodo recente, na
década de 80.

O momento mais crItico, na minha avaliação, que o CREDIREAL viveu foi
em 1992 e 1993. Pude ver a situaçäo do CREDIREAL do outro lado, através
do Banco Central. Se tivéssemos colocado essa questão da liquidação, 0
rnornento teria sido este, na minha avaliaçäo: fim de 1992 e corneco de 1993,
quando os problernas do Banco eram agudos, quando seus problemas de
caixa eram muito grandes, como mencionei. Agora, a liquidaçäo, na minha
opiniáo, é o mais oneroso e rnais caro dos meios de se resolver problerna em
instituiçães financeiras, porque a Iiquidação não apaga nern tern força jurIdica
para eliminar os passivos ja existentes. Entäo alguem vai assumir, porque
isso tern que ser pago. Pode ate demorar rnais na justiça, mas vai ter que ser
pago. E traz todo o problema dos depositantes, porque, na liquidação, isso
tern que ser resolvido também. Quanto a isso, tenho a firme convicção de que
a liquidaçäo é urn caminho mais oneroso do que o que buscarnos.

O Deputado Mauro Lobo - Presidente, Sr. Joâo Heraldo, a sua explanaçao
pôde esciarecer uma série de dividas levantadas e cornentadas no dia-a-dia
nesta Casa. Hoje mesmo, tivernos oportunidade de ouvir parcialmente a
exposiçâo do Secretário, que afirmou o seu espanto corn tantos erros e tanta
incapacidade do Governo Eduardo Azeredo. Fiz parte desse Governo e tenho
muito orgulho disso, pelo desempenho dentro das condiçOes existentes.

O Governo atual lançou, recenternente, urn folheto, explicando sua posicão.
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E usa uma expressäo: "Minas experimenta urn novo padrâo de qualidade
administrativa". Isso está ern negrito, na página 37 desse foiheto. Penso que
é urn julgamento auto-elogioso em 50 dias. Pelo que temos ouvido de
pessoas do Governo e ate de Deputados situacionistas, Ramar Franco tern
todas as condiçöes de fazer urn belissimo Governo em Minas. Se o Governo
antecessor foi tao ruirn como eles apregoam, é fácil fazer urn governo de
qualidade superior, sO que estamos aguardando as medidas para sentir essa
mudanca, sentir que esse Governo não vai ficar a vida toda como bode
expiatOrio: bode expiatOrio federal ou bode expiatório estadual. Que ele venha
corn uma proposta prOpria, porque essa é a expectativa de toda a gente
rn ineira.

Secretário, penso que, se a Situacão quisesse explorar melhor, teria
oportunidade hoje. Exploraram pouco ou talvez tenharn mais condiçOes de
fazer uma boa verborragia, urna boa inteligéncia verbal, mas essa eloquência
é muito boa para persuadir, e não para trazer a verdade a tona.

Gostaria apenas de ouvir uma colocaçao sua, que pode ser de forma
sucinta. Hoje estamos elegendo - e está havendo consenso - a necessidade
de se fazer urn pacto federativo. Gostaria de ouvir, sinteticarnente, sua
opiniâo a respeito. Muito obrigado.

O Sr. Joâo Heraldo Lima - Durante os ültimos quatro anos, tentou-se
aprofundar e acelerar a discussâo da charnada reforma tributária, corn o
evidente insucesso do Pals, que nâo conseguiu mover-se na direçao de urn
entendimento em torno do que seria urna reforma tributaria adequada. No
ültimo ano, ou seja, em 1998, o Governo Federal procurou ampliar essa
questao, não mais falando em reforma tributária, mas em reforma fiscal. A
reforma tributaria cuida da receita, de uma das fontes da receita, que é a
tributaria. Existem outras fontes de receita que o poder püblico pode explorar.
Então, a reforma tributária e urn subconjunto importante, porém restrito, de
urn conjunto rnaior, que seria a reforrna fiscal, tratando-se näo apenas da
receita no sentido lato, ou seja, não apenas da receita tributaria, mas de
outras receitas do poder pUblico e da despesa, das atribuiçôes e
responsabilidades, ou seja, dos direitos e deveres de cada esfera da
Federaçao. Essa discussão não arnadureceu. Existern propostas esparsas
circulando. H6 a proposta que, do ponto de vista do processo legislativo, se
encoritra em urn estágio mais avancado, a do Mussa Demes, que traz alguns
avanços no sentido do reforço da autonornia estadual e municipal, mas ela
esta muito longe, ainda, de responder a essas questoes, do ponto de vista
fiscal como urn todo. Quern ficará responsavel por determinada despesa,
etc.? E preciso haver mudança, sobretudo no que diz respeito 6 questao do
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ICMS. Esse imposto tornou-se extremamente complexo. A distãncia entre a
(CM original, criado em 1966, e a ICMS hoje existente é enorme, tarnanha a
quantidade de exceçöes, rnudanças e remendos. Com a passagern da
legislaçao e a questâo da guerra fiscal e outros fatores, a ICMS, hoje, é
bastante distante daquele originalmente concebido. Portanto, ele requer,
urgenternente, uma redefinição. A dificuldade de se carninhar corno se
pretende, do principio da origern, coma vige no Brasil, onerando a produção,
para a principio do destino, que oneraria a consurno e que seria a que
entendernos coma a ideal, ou seja, aquilo que deve ser alcançado, é que
Estados produtores, coma Minas Gerais e São Paulo, teriarn perda de receita.
Essa discussão e extremamente dificil. Se a Lei Kandir, que foi localizada e
pequena diante desse universo, trouxe tanta polêmica e dificuldade, uma
reforma tributária mais ampla ou, mesmo, urna reforma fiscal geraria urna
discussão muito grande no Pals. Diante da constatação dessa dificuldade e
da possibilidade de haver uma discussão muita langa, talvez fosse
interessante nOs nos contentarmos corn menos.

Par que não fazer apenas, dada a canstatação da dificuldade de se discutir
uma reforma tributária mais ampla, uma redefinição completa do ICMS, mais
prOxima da forma coma ele foi concebido ariginalmente? Não sou rnuito
otimista corn relaçâo a essa versão do pacta federativo, ou seja, corn relaçao
A capacidade do Pals em resolver a questão em curto prazo.

0 Deputado Hely Tarquinio - Gostaria de dizer ao Dr. João Heraldo que
ouvirnos atentamente a sua expasição didática, corn hurnildade e tolerância
para corn as Deputados do PT, que expuseram suas idéias e fizeram suas
perguntas de forma ideológica. Entendo, Dr. João Heraldo, que a senhor foi
Secretário da Fazenda de urn governo que ja samava dIvidas de outros
governas, sendo que a Brasil tern tradição de urn pacto federativo corn vicios.
Percebernas que, ate a firn de seu governo, enquanto houve visibilidade e
enquanto o Governo não entrava em exaustão corn relação a sua capacidade
de pagamento, a senhor tocou a barco coma pôde. E, cam relação ao apelo
dos Deputadas para se renegociar, a senhor fol buscando sempre a
renegociaçao dentro do espirito de urn ente federado, que não tern coma ditar
normas au se entrincheirar, coma fez agora a nasso Governo. Itarnar Franca
está tornando urna pasição em urna trincheira corn relação ao aspecta jurldica
e aa politico, não admitindo diálago. Querernos expressar a nosso
entendimento, pois sabemos que a folha é urn problema nuclear, urna vez que
consorne 95% da receita. Essa e urna tradiçao no Brasil. Notarnos que a
major ernpresa, corn a major oferta de empregos, é a Prefeitura, a Estado ou
a União. E essa palitica de rnacraeconornia, que fai castigando a Pais

611
lentarnente, culrninou em urna situação para a qual Fernando Henrique
procura a solução através das reformas. Mas essas reforrnas tern-se
retardado muito. Portanta, tenho certeza de que, se a senhor fosse Secretário
a partir de agora, teria mais instrumentos para dirninuir a cornprornetirnento
dessa foiha. Tanto isso é urn fato que hoje existe a Lei Carnata, para (irnitar
tais gastos. NOs, em name do PSDB, querernos dizer-Ihe que entendernos
toda essa evoluçãa e que sabernas que nãa ha formas, a não ser
traurnáticas, de a sociedade resolver urn problerna de urn pals
subdesenvolvido e ernergente, coma a Brash. Entendernos tada a sua
explicação. 0 nosso colega Deputado Rogerio Correia expressou que haveria
a necessidade de tirarrnos a metade do povo da escola e de todos perderern
urn pouco, mas não creio nisso, pals podernos ter reforrnas menos
traumáticas, coma a adrninistrativa, a tributária e a fiscal. Sendo assirn, em
name do PSDB, gostaria de agradecer-Ihe a presença e sua forma didática de
explicar, que nos satisfez plenarnente.

Gostaria de fazer apenas urna pergunta. Diante dessas reforrnas, corn o
pacto federativo, que agora tern urn arnbiente para ser discutido, em urn
prirneiro momenta, considerarnos saudável a posicäo do nosso Governadar,
dada a expressão de Minas Gerais, de alertar a Presidente. Entretanto, não
cancordarnos corn essa pasicão de entrincheirar-se, fechando-se para a
diálogo. Assirn, perguntaria se esse ente federado tern candiçoes, diante
dessa rnacroeconomia e da situação genérica de todos as Estados, de
diminuir a comprornetimento da folha através das reformas realizadas?

0 Sr. João Heraldo Lima - Sim, acho que tern condiçães, e issa precisa ser
entendido corno urn processo gradual, em que as rnedidas são negaciadas
par rneio do Legislativo. Em curto praza, existern medidas que padern surtir
efeito e trarão para todos urn benefIcio em media e em longo prazos. Poderá
haver alguma renüncia au sacrificio no curto prazo, porém a ganho advindo
de urna melhora da situação financeira tarnará o futuro rnais garantido e
previsivel. A União está dando rnastras de que existe, de fato, esse espaço
para dialagar, e urna delas é a rnedida de antecipação do ressarcirnento da
Lei Kandir, a partir do Segundo semestre. Trata-se de uma rnedida rnuito
eficaz, mas eu a interpreto da seguinte maneira: a União está promovendo
essa antecipação para dar urn pouco mais de tempo aos Estados para
iniciarern a seu movimenta de ajuSte. A União está procurando cantribuir para
criar essas condiçoes de irnediato, dando mais tempo aas Estados. Mas as
Estados não poderão abrir mao da necessidade do ajuste. A aprovaçâo, par
via do Congresso Nacional, das Ultirnas reforrnas confirrnararn a possibilidade
de urn processo de mudança, de urn processo de acamodaçao, coma a
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senhor disse, que pode vir a ser menos traumático, não havendo necessidade
de radicalizar.

o Sr. Presidente - A Presidência agradece a honrosa presença do Sr. João
Heraldo Lima, que, corn seus esciarecimentos, enriqueceu Os debates e
proporcionou aos parlarnentares elementos para urna avaliação abrangente
da atuação do Governo anterior no processo de renegociação da divida e da
situacâo financeira do Estado, enquanto titular da Secretaria de Estado da
Fazenda.

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

encerra a reunião, convocando os Deputados para as reuniöes
extraordinárias de arnanhá, dia ii, as 9 e as 20 horas, nos termos do edital
de convocaçao, bern como para a reunião ordinária também de amanhâ, as
14 horas, corn ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reuniáo.

ATA DA 2a REUNIAO ORDINARIA DA COM!SSAO DE TRANSPORTE,
COMUNICAçA0 E OBRAS PLJBL!CAS

As quinze horas do dia dez de marco de mil novecentos e noventa e nove,
cornparecem na Sala das Comissöes Os Deputados Alvaro Antonio, Arlen
Santiago, Dinis Pinheiro e Wanderley Avila, rnembros da supracitada
Comissâo. Havendo nCimero regimental, o Presidente, Deputado Alvaro
AntOnio, declara aberta a reuniäo e, ern virtude da aprovação de
requerirnento do Deputado Dinis Pinheiro, dispensa a leitura da ata da
reuniao anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros
presentes.

Nào havendo correspondência a ser lida, o Presidente passa a discussào e
a votacão de proposiçOes da Comissâo. 0 Deputado Dinis Pinheiro
apresenta requerimento ern que solicita sejam convidadas diversas
autoridadas ligadas aos transportes, para debater as condiçaes de operação
e o benefIcio do vale - transporte. Subrnetido a votaçâo, é esta matéria
aprovada. A seguir, o Presidente informa que a reunião se destina a ouvir o
Sr. Ronaldo Guimarães Gouvêa , Coordenador - Geral do Nticleo de Trânsito
da Escola de Engenharia da UFMG - NUCLETRANS -, sobre a evolução
da problernática do trànsito e dos transportes na Região Metropolitana. 0
Presidente explica o rnotivo pelo qua] o chamou a Comissâo e passa, em
seguida, a palavra ao expositor. Participarn dos debates todos Os
parlamentares presentes. Cumprida a finalidade da reuniáo, a Presidéncia
agradece a presença dos parlamentares e do convidado, convoca Os
membros da Comissâo para a prOxima reuniâo ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das ComissOes, 16 de marco de 1999.
Ivo José, Presidente - Luiz Menezes - Ronaldo Canabrava - Amilcar

Martins.



^V

0

C

0

0

r.ii
BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 18 DE MARCO DE 1999

ATAS

ATA DA i oa REUNIAO ORDINARIA, EM 16/3/99
Presidência dos Deputados Anderson Adauto, Gil Pereira e Márcio Cunha
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: 1a Fase (Expediente): Atas

-2 a  Fase (Grande Expediente): Apresentaçào de Proposiçöes: Proposta de
Emenda a Constituiçao n o 7/99 - Projetos de Lei n

o
s 140 a 143/99 -

Requerimentos n
o
s 66 a 75/99 - Requerimentos dos Deputados Dalmo Ribeiro

Silva, Sebastiào Costa, Agostinho Silveira, Bilac Pinto e Dinis Pinheiro (5) -
Comunicaçoes: Comunicaçoes dos Deputados Joo Leite, José Braga,
Wanderley Avila e Agostinho Silveira - Oradores Inscritos: Discursos dos
Deputados Alberto Bejani, Eduardo Hermeto, Maria Olivia, Paulo Piau, Chico
Rafael e João Leite - Questão de ordem; chamada para recomposição de
"quorum"; existéncia de nUmero regimental para prosseguimento dos
trabalhos - 2 a Parte (Ordem do Dia): ia Fase: Abertura de lnscriçães -
Designação de Comissöes: Comissão Especial para emitir parecer sobre a
indicacâo do titular da Imprensa Oficial - Decisão da Presidéncia - Leitura de
Comunicaçoes - Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos
Deputados Dinis Pinheiro, Dalmo Ribeiro Silva, Bilac Pinto, Sebastião Costa,
Agostinho Silveira; deferimento - Discussão e Votacäo de Pareceres: Parecer
sobre a indicaçao feita pelo Governador do Estado para os cargos de direção
de Orgàos da administração indireta; encerramento de discussão; votaçâo da
indicaçào do Sr. Isnard José Gautério de Vasconcelos para Presidente da
Administraçao de Estádios do Estado de Minas Gerais - ADEMG -;
aprovação; questoes de ordem; votaçào da indicação do Sr. Márcio Tadeu
Pereira para Presidente da Loteria do Estado de Minas Gerais; aprovação;
questao de ordem - Parecer sobre a indicaçao feita pelo Governador do
Estado para cargos de direção do órgàos da administracao indireta;
encerramento de discussào; votaçao da indicag5o do Sr. Marcos Costa Terra
para Diretor-Geral do Departamento do Obras Ptiblicas do Estado de Minas
Gerais - DEOP-MG -; aprovacáo; votação da indicaçáo do Sr. Antonio Erdes
Bortoletti para Diretor-Gera! do Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado de Minas Gerais - DER-MG -; aprovaçào - Parecer sobre a indicacao
feita pelo Governador do Estado para cargo de direçao de órgao da
administraçáo indireta; encerramento de discussao; votacäo da indicacao do
Sr. Caio Julio César Brandão Pinto para Presidente da Fundação Rural
Mineira - Colonizacão e Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS -;
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aprovaçáo - Parecer sobre a indicaçao feita pelo Governador do Estado para
cargos de direçao de Orgãos da administracao indireta; encerramento de
discussâo; votação da indicag5o do Sr. David Márcio Santos Rodrigues para
Diretor-Geral do Instituto de Geociência Aplicadas - IGA -; aprovação; votaçao
da indicaçao do Professor Gerson de Brito Mello Boson para Reitor da
Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG -; aprovaçao; votação da
indicaçao do Sr. Daison Olzany Silva para Presidente da Fundaçao de
Amparo a Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG -; aprovaçao;
votaçâo da indicaçäo da Sra. Magdala Alencar Teixeira para Presidente da
Fundaçao Centro TecnolOgico do Estado de Minas Gerais - CETEC -;
aprovaçâo - Parecer sobre a indicaçao feita pelo Governador do Estado para
cargos de direção de árgãos da administracao indireta; encerramento de
discussâo; votacâo da indicaçao do Sr. Mauro Guimarâes Werkema para
Presidente da Fundaçao Clóvis Salgado - FCS -; aprovaçao; votaçâo da
indicaçao da Sra. Irene de Melo Pinheiro para Presidente da Fundaçäo
Helena Antipoff; aprovaçâo; votação da indicaçâo do Sr. João Batista
Resende para Presidente da Fundaçao João Pinheiro; aprovaçâo; votaçâo da
indicaçâo do Sr. Luiz Alberto de Almeida Monteiro para Presidente da
Fundaçao TV Minas - Cultural e Educativa; aprovaçao; votaçào da indicaçao
do Sr. Flávio de Lemos Carsalade para Presidente da Fundaçâo Instituto
Estadual do PatrimOnjo Histórico e ArtIstico - IEPHA -; aprovaçâo - Votação
de Requerimentos Requerimento do Deputado Arlen Santiago; aprovaçao -
Requerimento do Deputado Dinis Pinheiro; aprovaçáo; verificaçao de votaçâo;
ratificaçao da aprovaçâo - Requerimentos do Deputado Dinis Pinheiro (3);
aprovaçâo - Requerimento do Deputado Paulo Pettersen; deferimento;
discurso do Deputado Paulo Pettersen - Requerimento do Deputado Hely
Tarqumnio; deferirnento; discurso do Deputado Joâo Leite - Questöes de
ordem; chamada para recomposicao de "quorum"; inexistência de nimero
regimental para o prosseguimento dos trabalhos - Encerramento - Ordem do
Dia.

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

Adelino do Carvalho - Adelmo Carneiro Leao - Agostinho Patrüs - Agostinho
Silveira - Ailton Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da
Silvei,-a Junior - Alvaro Antonio - AmbrOsio Pinto - Amilcar Martins - AntOnio
Andrade - AntOnio Carlos Andrada - AntOnio Genaro - AntOnio Julio - AntOnio
Roberto - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta -
César de Mesquita - Chico Rafael - Christiano Canédo - Dalmo Ribeiro Silva -
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Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Edson Rezende - Eduardo
Brandão - Eduardo Daladier - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe
Brandão - Elmo Braz - Ermano Batista - Fábio Avelar - George Hilton - Glycon
Terra Pinto - Hely TarqUinio - Irani Barbosa - Ivo José - João Leite - João
Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Alves Viana -
José Henrique - José Milton - Luiz Fernando - Luiz Menezes - Marcelo
Goncalves - Márcio 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 - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Avila - Washington Rodrigues.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - As 14hl5min, a lista de

comparecimento registra a existência de nUmero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a proteçao de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabaihos. Corn a palavra, o Sr. 20-Secretário, para proceder a leitura
das atas das duas reuniães anteriores.1  Parte

ia Fase (Expediente)
Atas

- 0 Deputado Carlos Pimenta, 2 0- Secretário "ad hoc", procede a leitura das
atas das duas reuniöes anteriores, que são aprovadas sem restriçães.

2 a Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposiçöes

O Sr. Presidente - Nào 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 proposiçoes:
Proposta de Emenda a Constituicão n° 7/99

Altera disposiçöes relativas aos militares na Constituição do Estado.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais promulga:
Art. 1 0 - 0 "caput" do art. 39 da Constituicão do Estado passa a vigorar corn

a seguinte redação:
"Art. 39 - 0 militar do Estado será regido por estatuto práprio, estabelecido

em lei complementar, e se submeterá a regime disciplinar especifico, na
forma da lei."

Art. 20 - Acrescente-se ao art. 61 o seguinte inciso X, modificando-se a
redacão do inciso IX e renumerando-se os demais incisos:

"Art. 61 - ........
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IX - servidor püblico das administraçoes direta, autárquica ou fundacional,

seu regime juridico, provimento de cargos, estabilidade, disponibilidade e
aposentadoria;

X - militar do Estado, seu estatuto, regime disciplinar, provimento de cargos,
estabilidade, agregação, reforma e transferência para a inatividade;".

Art. 3° - As alineas "a" e 'f" do inciso Ill do art. 66 da Constituiçao do Estado
passam a vigorar corn a seguinte redaçâo:

"Art. 66- .......
Ill - ..........
a) a organização da Policia Militar, inclusive a fixaçao e a modificaçào de

seus efetivos e o regime disciplinar dos militares do Estado;
b) .............
f) a organizaçäo da Advocacia do Estado, da Defensoria Püblica, da Policia

Civil e dos demais órgãos da Administraçao Püblica, respeitada a
competência normativa da União.".

Art. 4° - D&-se ao art. 143 a seguinte redação:
"Art. 143 - A Policia Militar será organizada por lei complementar, e o

regime disciplinar dos militares do Estado será estabelecido na forma da lei.".
Art. 51 - Esta emenda a Constituiçao entra em vigor na data de sua

publicaçao.
Sala das Reuniöes, 5 de marco de 1999.
Washington Rodrigues - João Leite - Hely TarquInio - Márcio Kangussu -

José Braga - Rogério Correa - Newton de Morais - Rémolo Aloise - Ambrôsio
Pinto - Alencar da Silveira Junior - Edson Rezende - Marco Regis - Agostinho
Silveira - João Paulo - Eduardo Daladier - Alberto Pinto Coelho - Amilcar
Martins - Elmo Braz - Ronaldo Canabrava - Márcio Cunha - Wanderley Avila -
Luiz Fernando - Irani Barbosa - Mauro Lobo - Carlos Pimenta - Antonio Carlos
Andrada - Fábio Avelar - José Milton - Eduardo Brandão.

Justificaçâo: A supremacia da lei, consubstanciada no princIpio
constitucional da legalidade, é a pedra fundamental de nosso sisterna jurIdico.
Tendo vivido, ao longo do século, sob pelo menos dois perlodos francamente
ditatoriais, a sociedade brasileira, na medida em que deixa se entranhar em
sua cultura a força normativa da Constituição, exige, de forma crescente, a
submissão de todos a lei, especialmente os governos e instituiçOes publicas.
Na Policia Militar de nosso Estado, infelizmente, esse clamor social somente
agora assume contornos mais nitidos, ref]etidos em uma mudança de postura
de toda a corporaçào, a partir de transformaçoes ocorridas em sua base, que
vem resgatando sua identidade social e lutando por maior democracia no seio
da instituição, além de liberdade e dignidade enquanto trabaihadores do setor
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1declaraçöes prestadas ao Fisco pelo produtor rural; aitera a parágrafo ünico
do art. 4° da Lei n.° 12.989, de 30 de julho de 1998; concede redução de
multas e juros moratórjos incidentes sobre crédito tributárjo e sobre crédito
relativo a multa por infracão legislaçao forestal e dá outras providéncias

A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - 0 art. 4° da Lei n° 11.508, de 27 de junho de 1994, fica acrescido

do seguinte § 3°:
"Art. 4°- ...........................................................................................
§ 30 - Observado a disposto nos parágrafos anteriores, não serão objeto de

tributo ou penalidade as diferenças apuradas em quaisquer espécies de
levantamentos de dados relativos a gado bovino e sulno, no confronto das
declaraçoes prestadas pelo produtor rural, relativarnente ao exerciclo de 1998
e as exercIcios anteriores, ainda que resultantes de autuacão ja consumada
de inscrição em divida ativa, ajuizada ou não sua cobrança:".

Art. 20 - 0 parágrafo 6nico do art. 4° da Lei n° 12.989, de 30 de julho de
1998, que altera disposltjvos da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975,
passa a vigorar corn a seguinte redação:

"Art. 4°- ............................................................................................
Paragrafo Unico - Ficam anistiadas as multas de mora, as multas de

revalidação e as multas isoladas referentes ao crédito tributário de que trata a
"caput" deste artigo, aplicadas ate a data nele fixada, desde que não
decorrentes de fraude".

Art. 30 - 0 crédito tributário vencido ate 31 de dezembro de 1998,
formalizado ou não, inclusive o inscrito em divida ativa, ajuizada ou não sua
cobrança, e aquele autuado ate a data de publicaçao desta lei, poderá ser
pago em ate duas parcelas mensais, em moeda corrente naciona!, sem juros
moratórios e corn reducão de noventa e cinco por cento do valor referente a
multas, vencendo a primeira parcela no prazo de trinta dias contados da
publicaçao desta lei.

Parágrafo ünico - 0 crédito tributánjo de responsabjildade de microernpresa
ou empresa de pequeno porte, vencida ate 31 de dezembro de 1998, poderá
ser pago em duas parcelas iguais, sem juros moratOnios e multas.

Art. 4 0 - 0 crédito tributarlo a que se refere a artigo anterior poderá ser pago
em ate trinta e seis parcelas mensais, iguals e cansecutivas, corrigidas pela
Taxa Referencial de Juros - TR - mais juros de sete e meio por cento ao ano,
desde que a cantribuinte requeira e recolha a valor da primeira parceia no
prazo de trinta dias contados da publicaçao desta lei, padendo este prazo ser
prorrogado por igual perlodo, a criteria do Secretárjo de Estado da Fazenda.

§ 1° - Na hipOtese prevista neste artigo, as multas e os juros moratários
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pUblico responsáveis por uma area indispensável a sobrevivência da
sociedade. Nesse seritido, a permanência do vigente Regulamento Disciplinar
da PMMG em nossa ordem jurIdica tern destituldo nossa Policia Militar da
indispensável adequação a Constituição da Repüblica, mantendo obstáculo
intransponIvel ao exerciclo da liberdade e da cidadania nos quartéls mineiros,
impedindo a dignidade do policial militar estadual.

A fim de modificar essa situação é que propomos esta emenda a
constituição, corn o objetivo de obrigar a que o regime disciplinar dos militares
do Estado, hoje definido mediante decreto que aprovou o atual Regulamento
Discipliriar, seja estabelecido em lei ordinária, devidamente apreciada e
votada nesta Casa e sancionada pelo Chefe do Executivo. A medida em
questão dana maior trarisparência ao processo de criação da norma,
democratizando as escoihas nela contidas. E, pois, preceito destinado a
conferir legalidade e segurança jurIdica ao citado instrumento disciplinar.
Ressalte-se, outrossim, que o estatuto da PM, norma imediatamente superior
ao RDPM, tern, conforme a Constituição do Estado, natureza de lei
cornplementar. Ora, sendo o regime disciplinar do militar a norma
imediatamente abaixo do estatuto na estrutura hierárquica que rege a PM, é
lógico e mais adequado que sua edição ocorra mediante lei ordinária e não
mediante regularnento. Acrescente-se a isso o fato de que o mencionado
regulamento disciplinar, em grande parte de suas disposiçöes, é portador de
inovação normativa, o que so e possivel acontecer por meio de lei em sentido
estrito.

Vale recordar que, entre os absurdos que ainda encontrarn respaldo nas
inconstitucionalidades do atual RDPM, encontra-se a possibilidade de urn
servidor militar ficar preso Para aveniguação por ate 13 dias. Outras medidas
draconianas são, da mesma forma, previstas no malsinado regulamento.
Trata-se de situacão que não pode perdurar, o que pretendemos ver sanado
a partir desta proposta de emenda a Constituição.

	

A construção de urn verdadeiro Estado democrático importa na edificacäo 	 E
	de garantias contra o arbltrio. Ao dispor sobre o regime disciplinar do servidor 	 0

	militar por meio de lei ordinária, estaremos oferecendo major segurança 	 0

	juridica a sociedade e ao servidor militar, razão pela qual contamos corn a	 0

inestimável acão dos nobres pares nesta Casa para a integral aprovação
desta proposição. 	 C

	- Publicada, vai a proposta a Comissão Especial, para parecer, nos termos	 0
do art. 201 do Regimento Interno.

Projeto de Lei N° 140/99
Altera a art. 4 0 da Lei n° 11.508, de 27 de junho de 1994, que dispöe sobre
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serão devidos corn reduçâo de:

I - oltenta e cinco por cento, para pagamento em ate doze parcelas;
II - setenta e cinco por cento, para pagamento em ate vinte e quatro

parcelas;
III -. sessenta e cinco por cento, para pagarnento em ate trinta e seis

parcelas.
§ 20 - 0 vencirnento das parcelas sera no mesmo dia dos meses

subsequentes ao do pagamento da primeira parcela, e o pagamento não
poderá ultrapassar o Ultimo dia ttil de cada rnês.

§ 3° - 0 valor de cada parcela não poderá ser inferior a R$500,00
(quinhentos reals).

§ 4° - 0 atraso por mais de noventa dias e o näo cumprimento do
parcelamento nas condiçoes estabelecidas nesta lei determinarn o
restabelecirnento das multas em seus valores originais, e do valor
recomposto, será deduzido o montante já quitado.

§ 5° - As reducoes previstas nesta lei não se acumulam corn nenhuma outra
prevista na Iegislacâo tributária, em razâo da data de pagamento.

Art. 50 - 0 pagamento integral ou da primeira parcela de crédito tributário
que depender de homologacâo ou apuracão pelo Fisco deverá ser efetuado
em ate quarenta e oito horas contadas do deferimento do pedido.

Art. 60 - 0 crédito tributário constituldo apenas de multa isolada por infração
a legislaçao tributária poderá ser pago nas mesmas condiçöes previstas
artigos anteriores.

Art. 71 - 0 crédito constituido de multa por infraçao a legislag5o f]orestal
poderá ser pago corn as seguintes reduçoes:

I - setenta por cento para pagarnento a vista;
II - sessenta por cento para pagamento em ate seis vezes;
II - cinqüenta por cento para pagamento em ate doze vezes.
Parágrafo ünico: Nos casos previstos nos incisos II e Ill as parcelas serão

corrigidas pela Taxa Referencial de Juros - TR - mais juros de sete e meio por
cento ao ano.

Art. 8° - Os benefIcios desta lei seráo concedidos apenas em relacão ao
débito reconhecido pelo contribuinte.

§ 1° - Na hipátese prevista neste artigo, o interessado deverá apresentar
demonstrativo detaihado da parcela do crédito tributário a ser recoihido.

§ 21 - A cobrança do crédito remanescente terá prosseguimento normal,
corn os acréscimos legais.

Art. 90 - 0 pedido de parcelamento importa a confissão irretratável do débito
e a expressa renUncia a qualquer recurso administrativo, bern corno a
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desistência em relaçâo aos já interpostos.

Art. 10 - No caso de débito objeto de acáo judicial, a concessäo de
benefIcio de que trata esta lei fica condicionada a desisténcia da açâo.

Art. 11 - Os honorários advocaticios, quando devidos nos casos previstos
nesta lei, corresponderão a cinco por cento do montante a recoiher e serâo
pagos no mesmo nümero de parcelas em que for dividido aquele montante.

Art. 12 - Para os efeitos desta lei, o crédito tributário, cujo vencimento tenha
ocorrido ate dezembro de 1996, será considerado monetariamente atualizado,
observado o disposto na legislaçao especIfica.

Art. 13-0 disposto nesta lei:
I - nâo autoriza a restituição nem a compensaçao de importancia ja

recolhida;
II - aplica-se ao saldo remanescente de parcelamento em curso;
III - nâo alcança crédito tributário que seja objeto de ação criminal.
Art. 14 - Fica o Secretário de Estado da Fazenda autorizado, mediante

resoluçao, a estabelecer procedimentos relativos a matéria disciplinada nesta
lei.

Art. 15 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 16- Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das ReuniOes, 11 de marco de 1999.
Mauri Torres
Justificaçao: Todos nós, como cidadâos e consumidores , já estamos

sentindo na pele os efeitos da grave crise que assola a economia nacional.
A opcão pela acelerada abertura comercial ao exterior, a politica de

sobrevalorizaçao cambial e as altas taxas de juros impuseram sacrificio
insuportável a nossa agricultura, indOstria e comércio.

Se de urn lado temos a reduçâo dos preços decorrente da competição
internacional, principalmente dos paIses do MERCOSUL, de outro, a
excessiva carga tributária contribui para a elevaçao do chamado 'custo
Brasil", inviabilizando a competitividade de nossos produtos.

Nossa proposta de reduçao dos créditos tributários e das penalidades é
medida salutar que procura dar tratamento compensatOrio, de forma a aliviar
o Onus resultante das medidas macroeconOmicas que tanto afetaram e
afetaräo a produçao, o comércio e o consumo de bens e serviços.

Por outro lado, a medida propiciará, no curto prazo, o incremento da receita
decorrente do recolhimento de parte dos créditos tributários questionados
pelos contribuintes, aliviando o caixa do Tesouro e permitindo o pagamento
do 13° salário do funcionalismo, em atraso.

- Publicado, vai o projeto as ComissOes de Justiça, de PolItica Agropecuária



A
•1

622
e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art.
102, do Regimento Interno.

PROJ ETO DE LEI N o 141/99
Declara de utilidade piiblica a Fundação Cristiano Varella, corn sede no

Municiplo de Muriaé.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pOblica a Fundacão Cristiano Varella,

corn sede no Municipio de Muriaé.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogarn-se as disposicöes em contrário.
Sala das Reuniães, 11 de marco de 1999.
Sebastião Costa
Justificacão: A Fundacão Cristiano Varella, que presta relevantes servicos a

população de Muriaé, tern como objetivo o desenvolvimento da cultura, da
pesquisa, do ensino e da assistência, principalmente a maternidade e a
infãncia carente.

Em vista do exposto, solicitamos o apoio de nossos ilustres pares a
aprovaçao deste projeto.

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

PROJ ETO DE LEI N° 142/99
Define direitos e obrigaçoes dos usuários do transporte rodoviário

interrnunicipal de passageiros.
A Assembléia Legisfativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - São direitos dos usuários do transporte rodoviário interrnunicipal de

passageiros:
- receber serviço adequado;

II - receber do poder püblico estadual e das transportadoras inforrnacôes
para a defesa de interesses individuais e coletivos;

III - obter e utilizar o serviço corn liberdade de escolha;
IV - levar ao conhecimento do Orgão de fiscalização as irregularidades de

que tenha conhecimento, referentes ao serviço delegado;
V - ser transportado corn pontualidade, segurança, higiene e conforto, do

inIcio ao térrnino da viagem;
VI - ter qarantida sua poltrona no ônibus, nas condicoes especificadas no

bilhete de passagern;
VII - ser atendido corn urbanidade pelos prepostos da transportadora e

pelos agentes de fiscalização;
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VIII - ser auxiliado no embarque e no desembarque, em se tratando de

crianças, pessoas idosas ou corn dificuldade de Iocomoção;
IX - receber da transportadora informaçoes acerca das caracteristicas dos

serviços, tais corno horários, tempo de viagern, Iocalidades atendidas, preço
da passagern e outros relacionados corn os serviços;

X - transportar, gratuitarnente, bagagern no bagageiro e volume no porta-
embrulhos, observado o disposto nesta lei;

XI - receber comprovantes das bagagens transportadas;
XII - ser indenizado por extravio da bagagem transportada no bagageiro;
XIII - receber a diferença do preco da passagem, quando a viagern se faca,

total ou parcialmente, em veiculo corn caracterIsticas inferiores as daquele
contratado;

XIV - receber, as expensas da concessionária, enquanto perdurar a
situação, alimentaçao e pousada, nos casos de venda de mais de urn blihete
de passagern para a mesma poltrona ou interrupção ou retardamento da
viagem, quando tais fatos forem imputados a concessionária;

XV - receber da concessionária, em caso de acidente, irnediata e adequada
assisténcia;

XVI - transportar, sem pagarnento, crianças de ate 5 (cinco) anos de idade,
desde que não ocupem poltronas, observadas as disposiçöes legais e
regularnentares aplicáveis ao transporte de rnenores;

XVII - receber a importãncia paga ou revalldar a passagem no caso de
desisténcia da viagem ate 6 (seis) horas antes do ernbarque.

Art. 2° - Ao usuário do transporte rodoviário intermunicipal de passageiros
será recusado o ernbarque, ou deterrninado a desembarque, quando:

I - não se identificar quando exigido;
II - estiver ern estado de embriaguez;
III - portar arma sem autorização da autoridade corn petente;
IV - transportar ou pretender embarcar produtos considerados perigosos

pela Iegislação especIfica;
V - transportar ou pretender embarcar consigo animais dornésticos ou

silvestres sern a devido acondicionarnento ou em desacordo corn as
disposiçoes legais ou regularnentares;

VI - pretender embarcar objeto de dirnensöes e acondicionarnento
incompativeis corn o porta-embrulhos;

VII - comprorneter a segurança, a conforto ou a tranqUilidade dos dernais
passageiros;

VIII - fizer usa de apareho sonoro depois de advertido pela tripulacao do
velculo;
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IX - demonstrar incontinência no comportarnento;
X - recusar-se ao pagamento da tarifa;
XI - fizer uso de produtos fumiferos no interior do ônibus;
XII - demonstrar falta de zelo pela conservaçäo dos bens e dos

equipamentos por rneio dos quais Ihes sào prestados os serviços.
Art. 3° - 0 preço da passagem abrange, a tItulo de franquia, o transporte

obrigatório e gratuito de bagagern no bagageiro e de volume no porta-
embruihos, observados os seguintes limites máximos de peso e dimensão:

- no bagageiro, 25kg (vinte e cinco quilogramas) de peso total e volume
máximo de 300dm3 (trezentos decimetros cübicos), limitada a malor
dimenso de qualquer volume a 1 m3 (urn metro cibico);

- no porta-embrulhos, 5kg (cinco quilograrnas) de peso total, corn
dimensães que se adaptem ao porta-embrulhos, desde que náo sejam
comprometidos o conforto, a seguran(;a e a higiene dos passageiros.

§ 1° - Excedida a franquia fixada nos incisos I e II deste artigo, o passageiro
pagará ate meio por cento do preço da passagem correspondente ao serviço
convencional pelo transporte de cada quilograma de excesso.

§ 2° - Os passageiros tern prioridade de espaço no bagageiro para a
conduco de suas respectivas bagagens.

§ 3° - 0 passageiro que não tenha excedido o limite previsto no inciso I
deste artigo terá prioridade de espaco no bagageiro em relação âquele que
tenha excedido o respectivo limite.

Art. 4° - A reclamaçäo do passageiro por danos ou extravio da bagagem
deverá ser comunicada a transportadora ou a seu preposto ao término da
viagem, mediante o preenchimento de formulário prOprio.

§ 1° - As transportadoras indenizarão os proprietários de bagagem
danificada ou extraviada, no prazo de trinta dias contados da data da
reclamaçao, mediante a apresentação do respectivo comprovante.

§ 2° - A indenizaçao será calculada tendo coma referenda o valor da
passagem, observado o seguinte critério:

a) dez vezes o valor da passagem, no caso de dano;
b) quinze vezes o valor da passagem no caso de extravio; e
c) vinte vezes o valor da passagem no caso de perda definitiva.
Art. 5° - A nào-observància do disposto nesta lei implicará multa a

transportadora infratora, observados os seguintes limites:
I - dez vezes o valor da passagem, nos casos de:
a) retardamento do horário de partida, exceto nos casos em que 0

retardamento náo ten ha sido causado pela transportadora;
b) cobrança, a qualquer titulo, de importância não prevista ou näo permitida
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nas normas legais;

c) não-fornecimento do comprovante do despacho de bagagem;
d) apresentacão de sanitário sem condiçöes de utilizaçao, quando no inicio

da viagem e nas saIdas dos pontos de apoio;
II - vinte vezes o valor da passagem, nos casos de:
a) venda de mais de urn bilhete de passagem para uma mesma poltrona, na

mesma viagem;
b) atraso no pagamento da indenizaçâo por dano ou extravio da bagagem,

por mês de atraso;
c) recusa ao embarque ou ao desembarque de passageiros, nos pontos

aprovados, sem motivo justificado;
d) não prestar assisténcia aos passageiros e as tripulaçoes, em caso de

acidente ou de avaria mecânica;
e) nâo dar prioridade ao transporte de bagagens dos passageiros;
f) recusa ao cumprimento do disposto nos incisos II, X, XV, XIV, XVII e XVIII

do art. 1°.
Art. 6° - 0 poder pUblico estadual definirá, em regulamento, a procedimento

referente ao exercIcio dos direitos previstos nesta lei.
Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 8° - Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Reuniöes, de marco de 1999.
Maria José Haueisen
Justificação: No dia 23/3/98 foi editado o Decreto n° 2.521, do Presidente da

Repüblica, que, entre outras coisas, dispöe sabre direitos e deveres dos
usuários do transporte rodoviário interestadual e internacional.

A medida vem ao encontro dos anseios da sociedade, que ha muito carece
de dispositivos legais que Ihe permitam ser tratada com mais dignidade pelas
empresas que exploram esse tipo de transportes.

As normas legais definidas no decreto presidencial já existem, guardadas
as proporçöes, no que diz respeito ao transporte aéreo de passageiros, e já
deveriam ter sido adotadas no transporte rodoviário.

No entanto, coma a Uniáo so tern competéncia para legislar sabre a
transporte rodoviário internacional e interestadual, criou-se uma situaçao de
injustiça em relaçao aos usuários do transporte rodoviário intermunicipal, não
prategidos pelo decreto a que nos referimos.

Para que tal injustiça nào perdure, apresentamos este projeto de lei, cam as
mesmas normas definidas para as usuários do transporte rodoviário
internacional e interestadual.

0 projeto näo encontra obstáculos de natureza constitucional, pals versa
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sobre matéria que não foi reservada a Unio, sendo, portanto, da
competéncia do Estado (Constituicäo Federal, art. 21, XII, "e"; Constituiçao
Estadual, arts. 90 e 100, XI).

Quanto a iniciativa, também nao encontramos obstáculos constitucionais, já
que a matéria objeto deste projeto nào se encontra entre as enumeradas
pelos arts. 66, III, e 90, da Constituiçao do Estado, cabendo, portanto, aos
Deputados a iniciativa do processo legislativo.

Pelo exposto, esperamos contar corn a apoio de todos Os Deputados, no
intuito de vermos aprovado este projeto.

- Publicado, vai o projeto as Comissães de Justica, de Defesa do
Consumidor e de Fiscalizaçào Financeira para parecer, nos termos do art.
188, c/co art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N o 143/99
Institul meia-entrada para idosos em locals que menciona e dá outras

providências.
A Assembléla do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica assegurado aos idosos a pagamento da meia-entrada

referente ao valor efetivamente cobrado para ingresso em casas de diversâo,
de espetáculos teatrais, musicais, circences, em casas de exibição
cinematográfica, parques, estádios, praças esportivas e similares das areas
de esporte, cultura e lazer do Estado de Minas Gerais.

§ 10 - Para efeito desta lei, consideram-se casas de diversâo, coma previsto
no "caput" deste artigo, as locais que, por suas atividades, propiciem lazer e
entretenimento.

§ 20 - Considera-se idoso, para efeito desta lei, a pessoa cam mais de
sessenta anos de idade, conforme a art. 2° da Lei n° 12.666, de 1997, que
dispöe sabre a politica estadual de amparo ao idaso e dá outras providèncias.

Art. 2° - A meia-entrada correspondente a cinqUenta par cento do valor do
ingresso cobrado, sem restrição da data e do horário.

§ 1 0 - Caso as promotores dos espetáculos oferecam descontos no preco
dos ingressos, as idosos pagarão a metade desse preco.

Art. 3° - 0 documento hábil para a concessão do beneflcio constante no art.
10 desta lei sera a carteira de identidade expedida pela órgâo competente.

Art. 4 0 - Caberá ao Poder Executivo Estadual, par meio dos seus
respectivos órgäos de cultura, esparte, turismo, defesa do consumidor e melo
ambiente, a fiscalizaçáo e a cumprimento desta lei.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçáo.
Art. 6° - Regovam-se as disposiçães em contrário.
Sala das Reuniöes, 16 de marco de 1999.

Maria Olivia 	 627

Justificaçao: 0 art. 230 da Constituicao Federal prescreve que a Estado, em
ação conjunta corn a famIlia e a saciedade, tern a clever de amparar as
pessoas idosas.

Par sua vez, a Constituicao mineira, no seu art. 225, prescreve coma dever
do Estado a promoção de candiçaes que assegurem a dignidade e a bern-
estar dos idosos.

Ora, assegurar a dignidade e a bem-estar daqueles que se encontram na
etapa derradeira da vida é também, sem dUvida, dar-lhes condiçoes de
acesso a todo tipo de diversão e entretenimento possivel.

Esse acesso muitas vezes é negado ao idoso, seja pela dificuldade
financeira seja pela dificuldade natural da idade.

Esta proposiçâo visa a carrigir essa falha para cam aqueles que devotaram
grande parte de sua vida em favor do engrandecimento do nosso Estado.

- Publicado, vai a projeta as Cornissães de Justiça e de Direitos Humanos
para parecer, nos termos do art. 188, c/c a art. 102, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
N O 66/99, do Deputado Márcio Cunha, salicitando que a Casa manifeste seu

repUdio a atitude do Presidente do Senado Federal ao se negar a auvir a
Governador de Minas na Comissâo de Assuntos Municipais. (- A Comissão
de Administraçao Püblica.)

N O 67/99, do Deputado Marcia Kangussu, salicitando seja farmulado apelo
aos Ministros da Agricultura, da Fazenda e da Indüstria e Comércia corn
vistas a manutençao da atual alIquota sabre a importaçao do leite e de seus
derivados. (- A Carnissão de Politica Agrapecuária.)

N O 68/99, do Deputado Marcia Kangussu, salicitando seja farmulado apelo
ao Secretãria da Fazenda corn vistas a prestaçao de inforrnaçoes acerca do
ICMS incidente sabre as empresas aéreas que operam no Estado. (- A Mesa
da Assembléla.)

N o 69/99, do Deputado Marcia Kangussu, solicitando se consigne nos anais
da Casa manifestaçao de congratulacoes corn a atriz Fernanda Montenegro
par sua trajetOria profissional. (- A Corn issâo de Educacäo.)

NO 70/99, do Deputado Ronaldo Canabrava, salicitando seja farrnulada
manifestaçao de aplauso ao Mans. Antonio Lino da Silva Diniz par sua
nameaçaa coma Bispo Diocesana de Itumbiara, Ga. (- A Comissao do
Trabalha.)

NO 71/99, do Deputado Ronaldo Canabrava, solicitanda seja farmulado
apelo ao Diretor-Geral do DER-MG corn vistas a execuçâa de obras de
manutençao na pante que divide as Municipios de Sete Lagoas e Prudente de
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Morals, de patrolamento da Rodovia MG-424, no trecho entre os Municipios
de Prudente de Morais e Matozinhos e de recapearnento dessa rodovia.

N° 72/99, do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, solicitando seja
formulada manifestação de congratulaçoes corn o jornal "Folha Machadense"
pelo seu 25° aniversário de fundaçâo.

N° 73/99, do Deputado José Henrique, solicitando seja formulado apelo ao
Presidente da BHTrans corn vistas a revisâo da revogaçâo da portaria que
estabelece a gratuidade de transporte dos oficiais de justica nos velculos de
transporte coletivo de Belo Horizonte. (- Distribuldos a Cornissão de
Transporte.)

N° 74/99, do Deputado Amilcar Martins, solicitando se oficie ao Presidente
da COMIG para que rerneta a esta Casa cópia do Contrato n° 1.192. (- A
Mesa da Assernbléia.)

N° 75/99, do Deputado Carlos Pimenta, solicitando que esta Casa se
pronuncie a respeito do decreto que fixa a rernuneração do cargo de Auditor-
Geral do Estado. (- A Comissâo de Administração Pibhca.)

- Säo também encaminhados a Mesa requerimentos dos Deputados Dalrno
Ribeiro Silva, Sebastiáo Costa, Agostinho Silveira, Bilac Pinto e Dinis Pinheiro
(5).

Comunicaçoes
- Sâo tambérn encaminhadas a Mesa comunicaçöes dos Deputados Joào

Leite, José Braga, Wanderley Avila e Agostinho Silveira.
Oradores Inscritos

o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Alberto Bejani.
o Deputado Alberto Bejani - Voltarnos a esta tribuna para transformar a

nossa voz na voz do povo, que rnerece e que nos colocou aqui.
De acordo corn a Constituição, 25% da receita do ICIVIS arrecadado pelo

Estado pertence aos municipios. Já o parágrafo ünico da Lei Complernentar
n° 63, de 11/1/90, garante o repasse dos acréscirnos referentes a juros,
rnultas e correçào monetária.

Gostaria de pedir aos Srs. Deputados que prestem atençao a este
pronunciarnento, que diz respeito as Prefeituras de Minas Gerais. Tenho
absoluta certeza de que a rnaioria dos Prefeitos näo sabe, na realidade, o que
está acontecendo corn o Governo do Estado de Minas Gerais em relacao
àquilo a que os municipios tern direito, que é a arrecadaçào do ICMS.

Portanto, e de fundamental irnportância este pronunciarnento em cirna de
dados técnicos e reals, que iremos apresentar neste momento.

A cota-parte nâo chega aos cofres do Estado. Ela é depositada na conta
cornum das Prefeituras e distribulda semanalmente pelo BEMGE, que é o

Banco centralizador-. 	
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Contudo, o documento denominado "Situaçâo Fiscal de Minas Gerais:
SIntese do Periodo 1995/98', elaborado em novernbro de 1998 pela
Secretaria da Fazenda, registra que, a partir de outubro daquele ano, as
prestaçöes lIquidas do refinanciamento da divida do Estado foram reduzidas
devido a utilizaçâo de Certificados do Tesouro Nacional recebidos da RFFSA,
como quitaçâo da dIvida ativa do ICMS. 0 valor total negociado, na ordern de
R$146.000.000,00, deveria ser suficiente para cobrir, inclusive, a prestaçao
de janeiro deste ano.

Segundo os parámetros legais, 25% daquele valor, ou seja,
R$36.500.000,00, deveriam ser pagos aos municipios, ainda que através de
Certificados do Tesouro Nacional. Não se tern notIcia de como o Estado
repassou esses valores. Alguns Prefeitos ignoram se receberam suas cotas.
Outros afirmam que nao receberam e nos solicitam que essa questâo seja
esclarecida.

Outro problema que também preocupa os rnuniclpios refere-se ao § 2° da
cláusula 4a do Contrato n° 004/98 STM, firmado entre a Uniâo e o Estado, em
18/2/98, refinanciando a divida de Minas Gerais, confessada na época ern
R$11.827.540.208,92. Deste total, R$10.185.063.760,20 foram o valor
consolidado e refinanciado.

Para se chegar a esse valor, houve uma deduçao de R$50.688.156,43
provenientes dos créditos de atualizaçâo monetária do fF1 - exportaçao do
Estado junto a União. Ocorre que no contrato o Governo Estadual deu
quitação geral nesse total e se cornprometeu a repassar os 25% de direito do
municlpio, conforme estabelecido pelo art. 8 1 da Lei n° 9.496, de 1997

Querernos saber se realrnente esse valor fol repassado. Estarnos
apresentando requerimento a Presidéncia desta Casa solicitando informacoes
detalhadas sobre o assunto junto a Secretaria da Fazenda.

Somados, os créditos utilizados pelo Estado alcançariam
R$196.000.000,00, dos quais R$49.000.000,00 sao dos rnuniclpios de Minas
Gerais.

Os valores em questao representarn hoje aproximadamente 50% da receita
mensal de ICMS das Prefeituras. A maloria encontra-se em situaçâo
financeira caótica. Para Juiz de Fora, por exemplo, que tern Indice no rateio
de 2,22%, representa uma perda de R$1.090.000,00. Esse valor seria de
grande ajuda no momento, principalmente para ser utilizado no pagamento
dos salários do funcionalismo püblico municipal, que registra parcelas de
atraso referentes aos meses de outubro e novernbro do ano passado.

As Prefeituras nào deram aos Governos Federal e Estadual autorizaçào
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Estavam presentes Deputados de 17 Estados, o que foi além da nossa
expectativa. 0 terceiro item seria o das 15 audiências pUblicas regionais, mas
a Liderança do seu partido, o PFL, assim como a Liderança do PSDB e a
Liderança da Minoria, que congrega Os dois partidos, foram contra esse item.
Assim, decidimos fazer as audiências ptiblicas regionais coordenados pelo PT
e pelo PMDB, corn o apoio e a presença dos partidos coligados que apOiam a
Governador do Estado. Nesse sentido, essa nao é uma atividade oficial da
Assembléia, mas uma atividade que seus colegas de bancada fizeram corn
que fosse partidária, so concordando corn o quarto item: o ato em Ouro Preto,
no dia 21 de abril, que será da Assembléia

Então, os Deputados avisados de tais atos sao aqueles que concordam
corn eles, a nào ser que o PFL queira concordar, e mudar. Nesse caso,
podemos votar uma emenda, pois urn Deputado que fol eleito corn 47 rnil
votos e corn a expressão que V. Exa. tern em Juiz de Fora terá muita
dificuldade para explicar a sociedade por que nâo estará participando de urn
ato como esse. Será que está concordando corn o Governo Federal? Será
que está concordando corn o Fundo de Estabilizacao Fiscal, que está punindo
os municlp:os? Tenho a certeza de que V. Exa. não concorda corn isso.
Agora, imagine os outros 20 Deputados da Oposiçao. Como iräo explicar em
suas cidades que não concordaram que o povo fosse ouvido, fosse
consultado? Portanto, concordo em gênero, nUmero e grau corn a intervençao
de V. Exa. No entanto, nâo ternos responsabilidade Estamos convidando os
partidos que estào envolvidos corn a articulaçao. Acredito que V. Exa.,
rnesmo sendo do PFL, do partido que aqui discorda, terá urn papel de
destaque se 16 comparecer, pois sabernos do seu comproniisso corn a
verdade e a ética. Assim, se for o caso, poderia comunicar a imprensa local,
que me entrevistou por trés vezes sobre esse assunto, que V. Exa. está se
integrando ao grupo e que estará conosco Ia. Isso ajudaria rnuito, mas as
circunstâncias em que for realizada a votaçâo na sernana passada irnpediram
que caminhássemos unidos para o interior. Além disso, a Oposiçao quis dar
aos atos regionais urn caráter partidário, e assim será feito.

0 Deputado Alberto Bejani - Sr. Deputado, em primeiro lugar, gostaria de
lembrá-lo de que não preciso ser convidado para ir a minha cidade. A minha
residéncia e fixa e you a Juiz de Fora quando julgar melhor. Lamento não ter
sido comunicado sobre o rnovierntno do dia 10, o qua! os senhores
abracaram, mas gostaria de parabeniza-los porque ontem esta Casa ficou
parecida corn uma sede do PT, porque aqui o PT se alojou, trazendo
representantes famosos desse téo brioso partido.

Gostaria apenas de lembrar, meu caro Deputado, aquilo que está no jornal.
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para receberem seus créditos, tampouco pagar suas dividas. E importante
que num pals democrático como o nosso haja respeito entre os Poderes.

Mais uma vez o povo é chamado a pagar a conta. Somos sua voz nesta
Casa. Fomos eleitos para defender seus legitimos direitos. Os municipios nào
podem mais ser apenados corn acordos que retirem de seus orcamentos
recursos indisperisáveis a investimentos nas areas de saUde, educacão e
assisténcia social.

Não nos interessa saber de quem é a culpa. E importante que os
governantes tenham consciência de que a populaçao espera do poder pt:iblico
negociacoes que visem a defesa de seus direitos e promovam o
desenvolvimento social. Exigimos transparência das acöes governamentais.

Aproveito, Sr. Presidente e Srs. Deputados, usando o tempo que ainda
tenho nesta tribuna, para dizer a todos que, corn surpresa, lendo o jornal "A
Tribuna de Minas" na Internet, deparei corn o anüncio e a confirmacão da
presença, no dia 10 de abril, do movimento que foi criado ontem nesta Casa.
Está confirmada pelo 2 1-Vice-Presidente desta Casa, o Deputado Durval
Angelo, do PT, uma mobilizacão envolvendo Vereadores, Prefeitos, Vice-
Prefeitos, lideres de bairro, sem que fosse sequer citado o nome do Deputado
que teve 47 mil votos naquela cidade, sem que o Deputado Alberto Bejani
fosse sequer comunicado da decisâo. Lamento essa situaçäo, porque estou
nesta Casa ha 45 dias, aproximadamente, e tenho mantido os pés no chäo, a
hombridade e, acima de tudo, o respeito a Oposição, não aceitando, de
maneira nenhuma, Sr. Deputado e nobre companheiro Durval Angelo, o fato
de sermos informados sobre fatos como esse no dia seguinte, pelo jornal.
Náo e possivel que urn Deputado que foi Prefeito em uma cidade, sendo que
dela recebeu 47 mil votos, seja inforrnado de urn movimento que nela
ocorrerá por via da Internet, através do jornal "A Tribuna de Minas". Lamento 	 z
que isso tenha acontecido. Talvez, Sr. Deputado, em urn mornento
impensado, o senhor tenha se esquecido de que, nesta Casa, existe urn
representante da cidade de Juiz de Fora. 	 E

Gostaria de dizer mais. Juiz de Fora é minha cidade, e a defendo, apenas 	 0

nào posso ser surpreendido corn uma mobilizaçao que ira acontecer no dia 10
de abril, para a qual ate as associaçöes de bairro foram convidadas, enquanto
o Deputado eleito legitimamente foi informado através do jornal.

0 Deputado Durval Angelo (em aparte) - Deputado Alberto Bejani, quero
informar a V. Exa. que o projeto original Minas Unida Vence a Crise tinha 	 0
quatro itens. 0 primeiro item era a teleconferéncia, já realizada ontem, neste
Plenário, de forma extraordinária. Houve grande ntimero de presentes e Otima
repercussao. 0 segundo item era o lançamento da Frente Parlamentar.
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Aqui está a cópia. (-Lê:) "A articulaçäo foi firmada ontem entre o Vice-Prefeito,
João César Novais, do PMDB, e a Presidente do Legislativo local, Paulo
Rogerio, do PSB, que representam a municipio na solenidade da Assembléia,
corn o 21-Vice-Presidente da Casa, Deputado Durva! Angelo". Portanto, o
norne da Assembléia Legislativa está sendo citado. E isso que nâo ouvimos
falar no acordo.

• Deputado Durval Angelo (em aparte) - E o cargo que ocupo.
• Deputado Alberto Bejani - Sei que é o cargo que a senhor ocupa.

Gostaria de dizer que ainda não Ihe concedi a aparte, pretendo faze-b, mas
peço que a senhor tenha urn pouquinho de calma. Creio que a senhor está
muito ativo para cortar a palavra de quem está na tribuna sem pedir
autarização.

Vou encerrar as minhas palavras, mas gostaria de deixar bern claro que no
dia 10 de abril - e a imprensa está aqui testemunhando - estarei em Juiz de
Fora, corn o Onibus branco que tenho, onde está escrito "SaUde em Primeiro
Lugar", corn ginecologista, pediatra, assistente social e corn 100 rnulheres
grávidas, das quais cuidarnos corn assisténcia rnédica, medicarnentos,
alimentaçào, alérn do acompanhamenta durante a parto, mostrando que
Alberto Bejani não vive de discursos, vive de açôes concretas para ajudar a
população, principairnente a rnais carente. De circo, estarnos cheios neste
Brasil. Chega de circo, querernos atitudes concretas que levem ao diálogo e
acabem corn essa coisa ruim que está acontecendo em nosso Estado.
Gostaria de dizer, Sr. Deputado, que eu, Alberto Bejani, sou a favor do
diábago, e já que as senhores estão me colocando como hornem da nâo-
Situacâo, digo corn todas as letras: Sr. Governador Itamar Franco, quern está
falando é urn ex-Prefeito de Juiz de Fora, que a apoiou para Prefeito daquela
cidade, que a apoiou para Senador por duas vezes, que o apoiou para Vice-
Presidente da Reptiblica, junto corn Fernando Collor de Mello. A partir de
hoje, a cidadão e Deputado Carlos Alberta Bejani é da Oposição, senhor. Já
que a senhor quer tanto que eu seja da Oposicao, sou da Oposicão, sim, ao
seu Governo.

• Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Eduardo Hermeto.
• Deputado Eduardo Herrneto - Sr. Presidente, Srs. Deputados, é do

conhecirnento de todos e, acredito, objeto de preocupacão de rnuitos dos
parlamentares aqui presentes, a urgente necessidade de organizacão do
regime de previdência social do servidor püblico mineiro. E urn assunto de
inadiável soluçao e urn desaflo para Estados e rnunicipios brasileiros, em
vista da gravidade das conseqüências que certamente poderão atingir a todos
as seus servidores civis e militares, sobretudo as que hoje se encontram no
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exercIcio de suas funçoes, seja no Executivo, seja no Legislativo, seja no
Judiciário.

o dernonstrativo de despesas publicado peba Governo de Minas Gerais no
dia 2 de fevereiro é bastante clara: rnais de 27% da receita carrente liquida do
Estado, no exercIcio do ano de 1998, foram utilizados para pagarnento de
aposentadorias - urn montante de R$2.200.000.000,00, valor que
carrespondeu a 37% da despesa corn a folha de salários no Estado naquele
ano.

A tendéncia é que essa proporçao cresça em ritmo cada vez mais
acelerado. Estirnativas apontarn que, no prazo de apenas quatro anos, 50%
da folha do Estado estareo Comprarnetidas corn a pagamenta de
aposentadorias, a que, abviarnente, será insustentável

o Governador ltarnar Franca, ciente da gravidade desse quadra e,
principalmente, atendendo ao anseio dos funcionários pUblicos par garantias
de uma vida futura digna, instituiu, no dia 1° de marco, uma cornissâo
especial respansável par coardenar e preparar as estudos para a
funcionamento do regime de previdéncia social dos servidares estaduais.

Essa carnisso especial, criada pebo Decreto n o 40.286, reunirá, na rnesma
mesa de decisöes, trés Secretárjos de Estado, dirigentes de Orgâos pUblicos
e urn Deputado representante da Assembléia Legislativa.

Dada esse passo fundamental par parte do Executiva, cansidero nassa
dever, nossa obrigaçâa, corno parlamentares, somar contribuiçoes. Entendo
que a matéria exige uma abordagem profunda par parte da Assernbléia
Legisbativa, razo pela qual apresentei urn requerimento, ja apravado, junta a
Presidéncia da Casa, solicitando a prornocáo de urn fórurn técnico, a ser
realizado corn urn arnplo leque de participacoes e tendo coma objetivo abrir
novas oportunidades para a debate, envalvendo todos as segmentos
interessados em aferecer colaboracoes a esta Casa.

A complexidade e a urgência dessa discussâo requerem esforços
concentradas e a partibha de experiencjas entre gestores püblicos,
representantes de fundos de pensâo ja existentes, bern coma as dernais
setores interessados.

Temos, ainda, a grave problerna dos servidores ocupantes de cargos em
camissao que sâo agora transferidos para a regime geral de previdência
social. Mas, sob quais condicöes? Qual será a onus desses trabaihadores?
São várias as perguntas.

Dentro do que determina a Lei no 9.717 e a Ernenda a Constituiçao no 20,
que regulamentam as regimes de previdéncia social, precisamos encontrar as
meihares carninhos, de forma a garantir que as recursos necessárias ao
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cancer de mama. Através dos nossos agentes de saüde, levamos todas as
informaçaes as muiheres carentes de Belo Horizonte. Os casos suspeitos
eram encaminhados a Maternidade Odete Valadares para diagnóstico final.

Srs. Deputados, Sras. Deputadas, o Governo precisa implantar neste Pals
urn trabaiho preventivo de cancer de mama. 0 custo da preverição é menor
do que a reparaçao. Evita sofrimento. Evita traumas.

Sr. Presidente, deixamos registrado nos anais desta Casa o nosso
reconhecimento e a nossa gratidao nobre Deputada Maria Elvira.

0 Deputado Marco Regis (em aparte) - Sra. Deputada, agradeço a V. Exa.
a concessão desse aparte. Não poderia me tornar insensivel a sua fala
porque, na verdade, nos, que somos da area de saUde, especificamente da
area da ginecologia, ternos que parabenizar a Deputada Maria Elvira pela
iniciativa desse projeto. Suas palavras, Deputada Maria Olivia, realcando a
importãncia do projeto e dando ressonãncia a ele aqui, em Minas Gerais,
particularmente na Assembléia Legislativa de Minas Gerais, denotam a sua
preocupaçao corn a saüde da muiher. Assim, não poderiamos nos furtar a
esse dever de aparteá-la e agradecer-Ihe o aparte.

Mas querlamos dizer que a prOpria justificaçao do projeto da Deputada
Maria Elvira, como diz ela, resgata urna divida do Estado para corn a muiher.
Porque ha omissOes e falhas do Estado brasileiro quanto ao cancer rnamário
e de outros tipos.

Ao se aprovar o projeto e ser este sancionado pelo Presidente da
Repi.iblica, estaria sendo resgatada essa omissâo no campo da prevençao.
SO que em um estágio mais doloroso para a muiher, quando já se ye mutilada
e necessitando de uma reparaçao dessa mutilaçao, por meio de uma cirurgia
plástica.

Deputada Maria Olivia, sO nos resta pedir a Deputada Maria Elvira que
tenhamos vigilância no cumprimento da lei. Porque sabernos que ha
profundos cortes previstos para a area social, entre eles a saOde, e muito
mais na area de prevençao. 0 projeto tornado lei é da maxima importáncia.
Mas, como tudo no Pals carece de seniedade, conclamaremos a todos para o
cumprimento da lei. Vamos cobrar do Governo que essa lei da maior
importância seja colocada em prática. Muito obrigado.

0 Deputado Márcio Cunha (em aparte) - Nobre Deputada Maria Olivia,
gostaria de, ao aparteá-la, render minhas homenagens, alias, uma
homenagem que nâo e sO minha, mas também da nossa Bancada do PMDB,
na Casa. Faço isso nâo apenas por V. Exa. merecer, mas porque V. Exa. traz
a esta Casa urn assunto extremamente irnportante: a saOde da mulher, que,
sem dOvida alguma, 6 uma das grandes preocupaçoes de vocés, mulheres.

634
pagamento das aposentadorias, atuais e futuras, estejarn seguros.

E urgente a criação de urn fundo de previdéncia social sOlido e eficiente, a
ser instituido corn o cornpromisso de todas as pars. Urna tarefa difIcil, mas
para a qual, acredito, encontraremos solucöes através do trabaiho e do
comprornisso que temos para corn uma sociedade mais harmonica.

Agradeco aos nobres colegas.
O Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputada Maria Olivia.
A Deputada Maria Olivia - Sr. Presidente em exercicio, Deputado Gil

Pereira, Srs. Deputados, Sras. Deputadas.
Mulher brasileira, muiher mineira. Mulher esposa. Muiher mae. Mulher

ernpresária. Mulher politica. Alegre, diriâmica, atuante. Mas, acima de tudo,
competente. Assim é a Deputada Maria Elvira.

Durante quatro anos tivemos o prazer de conviver nesta Casa corn Maria
Elvira, e assim comecarnos a respeitá-la. Após oito anos de rnandato, ela foi a
luta e tornou-se Deputada Federal. Nas ültimas eleicOes, cortando este
Estado de Sul a Norte, de Leste a Oeste, tornou-se a Deputada Federal mais
votada de seu partido. Mostrando trabalho e competência, teve o
reconhecimento do povo de Minas Gerais. Sentimos sua auséncia aqui, pois
está marcando presenca na Câmara dos Deputados.

Queremos hoje, em nome da mulher mineira, agradecer-Ihe pela brilhante
idéia e vitoriosa aprovacão do projeto que permite aos hospitais e clInicas
conveniadas ao Sisterna Unico de SaOde - SUS - realizar a cirurgia
reparadora da mama, nos casos de mutilacão total ou parcial decorrente do
cancer. E uma vitOria de tantas rnulheres que foram mutiladas e perderam a
vida. Segundo o Deputado Federal Aloizio Mercadante, "é urn momento de
dignidade do Congresso Nacional".

Para a Deputada Maria Elvira, a reconstituicão da mama ficará rnais
democratica corn a possibilidade de realização pelo SUS. "0 processo já é

	 C.:'
dificil para quem pode arcar com as despesas da plástica. Imaginem para a
mulher pobre, que dificilmente poderá colocar uma prOtese que amenize a dor
de se ver mutilada", disse Maria Elvira. 	 0

So em 1997, 30 mil mulheres foram vItirnas de cancer de mama e 7 mil 	 0

morreram em decorréncia da doenca no Brasil. Para a Deputada, a
aprovacão do seu projeto chega a ser urn ato de reparacão do Estado, que,
negligente, não leva informaçâo a todas as muiheres brasileiras, uma vez que
as campanhas de prevencão contra o cancer de mama são tImidas. Na nossa
época de LBA, tivernos a oportunidade de fazer parceria corn a Associacão
de Prevencao do Cancer - ASSPRECAN -, quando valorizamos o trabalho do
medico Dr. Tadeu Proenza Scorza, urn grande defensor da prevençáo do
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Assim, em nome do PMDB, queremos homenagear V. Exa. e também as
muiheres e as Deputadas da Casa.

Queremos homenageartambém a Deputada Federal Maria Elvira, nossa
companheira de partido. E born realçar e lembrar que se trata de uma das
mais atuantes Deputadas Federais no Congresso Nacional. Foi uma atuante
Deputada Estadual, e nOs, do PMDB, nos sentimos extremamente honrados
por ter a Deputada Federal Maria Elvira como nossa corn pan heira de partido.

Agradeco em nome dela e no de sua famIlia, de quem tenho o privilegio de
ser amigo - as palavras sinceras e elogiosas de V. Exa. a nossa Deputada
Maria Elvira. Muito obrigado.

Mais uma vez, parabéns a V. Exa. pelo conteCido de seu discurso e pelo
propOsito de homenagear a Deputada Maria Elvira.

A Deputada Maria José Haueisen (em aparte)* - Prezada amiga e
companheira Maria Olivia, queremos também cumprimentá-la pelo seu
pronunciamento, que reconhece o valor de uma amiga e companheira nossa,
que luta pelos direitos da mulher.

Sei da sua impossibilidade de estar aqui no dia em que fomos
homenageadas, quando recebemos a carinho desta Assembléia,
cumprimentos dos Deputados e demais pessoas, a que aconteceu não so
aqui, em Belo Horizonte, corno em outras cidades. E born que sejamos
homenageadas, pois isso nos faz bem, envaidecendo-nos, alegrando-nos.
Mas neste dia também lembramos que existem homens que são abusados no
que fazern e dizem em relacão as mulheres. Manifesto o meu protesto pela
atitude do Sr. Olavo Drumond, Prefeito de Araxá, pois, enquanto as mulheres
são homenageadas e lutam pelos seus direitos, ele usa o humor negro,
tentando fazer gracinha, depreciando e diminuindo as mutheres. Temos em
mãos a frase, em cOpia xerox, assinada pelo Prefeito, que não sei se é
original ou não, dizendo: "Meus amigos, se as mulheres viessem corn bula,
ninguém se casaria". Esta frase revela uma grosseria muito grande. 0 Sr.
Olavo Drumond não sabe respeitar nem as mulheres da sua famulia, pois,
corn certeza, segundo a colocacão por ele feita, na sua famIlia ninguém teria
se casado se as mulheres viessem corn bula. Lamentamos que, nesta época,
existarn pessoas que nos tratem dessa maneira. Mas, gracas a Deus, trata-se
de uma minoria. A maloria nos respeita, prestando-nos homenagens, e a
todos esses apresentamos nossos agradecirnentos.

A Deputada Maria Olivia - Deputada Maria José Haueisen, gostaria de dizer
que, embora não disponha de uma estatistica real, normalmente as muiheres
mutiladas são abandonadas pelos seus maridos. E gravIssimo o caso das
muiheres mutiladas pelo cancer de mama, porque são, na sua maioria,
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A Deputada Elaine Matozinhos (em aparte) - Agradeço a Deputada Maria
Olivia, e quero parabenizá-la pelo seu pronunciamento, dizendo que aqui
estamos para fazer coro a voz de V. Exa. quando faz essas referências tao
elogiosas a nossa competente, dinâmica e guerreira Deputada Maria Elvira.

Gostaria de registrar que todas nOs, que estamos nesta Casa, travamos
uma luta muito grande relativamente a questão da cidadania da muiher, que
passa pelo combate a violência, pela saüde da mulher, e tantas outras
questOes que tratam da mulher.

Gostaria de registrar que, logo que assumirnos nossas funçaes como
Vereadora a Câmara Municipal de Belo Horizonte, a primeiro projeto de lei
que apresentamos naquela Casa, que teve a n o 68/97, institula o Serviço de
Orientação e Prevençao ao Cancer Cérvico-uterino e de Mama no Municipio
de Belo Horizonte e dava outras providências. Está estatisticamente
comprovado que a cancer é a grande causa de morte das mulheres neste
Pals. Queria, corn muita tristeza, registrar que esse projeto, apesar de ter sido
aprovado em 10 e 20 turnos na Cãmara Municipal, foi vetado pelo Prefeito de
Belo Horizonte. Isso trouxe para nós, muiheres, uma tristeza muito grande,
mostrando que, corn urn trabalho desenvolvido no nivel da Deputada Maria
Elvira, se Deus quiser, vamos estar também apresentando projetos que falem
de perto a saüde da mulher e, de forma especial, a questao do cancer. Muito
obrigada. Parabéns e felicidades, Deputada.

A Deputada Maria Olivia - Obrigada.
A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) - Companheira, colega

Deputada Maria Olivia, realmente também naa poderia deixar de expressar
aqul a nossa alegria de ver que, mais uma vez, a rnulher, neste Pals, está
conseguindo urn avanço para ter as seus direitos respeitados e para que
possa também adquirir outros.

Corn relaçao a saUde, sabemos que esse é urn projeto de surna
imporfância, sobretudo pelo alto mndice de cancer de mama que temos.
Sabemos tambérn que é a momenta de unirmos cada vez mais as bancadas
femininas do Cangresso Nacional e desta Assemb!éia, a fim de
conquistarmos outros espaços. Basta dizer que urn ginecologista,
recentemente, disse que, se corn quatro ou cinco anos de antecedência for
percebida a possibilidade de cancer na mulher, ele pode ser evitado. Então,
que possarnos unir as nassas esforços e somar corn as nassas colegas
Deputadas que tern canseguida conquistar esses direitos, naa simplesmente
para elas, enquanta mulheres, mas para todas as mulheres brasileiras.

A Deputada Maria Olivia - Obrigada, Maria Tereza. Terminando: (- Lé:)
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"Que ela continue elevando o nome de Minas Gerais, mostrando que a
mulher mineira e, acima de tudo, forte, respeitada e capaz." Muito obrigada,
Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Paulo Piau.
o Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

senhores da imprensa, galeria, o que gostarlamos de trazer aqui hoje está
relacionado corn o setor agropecuário. Na tefeconferéncia de ontem ficou
bastante clara que o Brasil inteiro hoje percebe que a falta de apoio a esse
setor, que, na minha visão, é o carro-chefe da economia brasileira, tern
trazido o desemprego, tern trazido desajustes para a nossa economia,
inclusive o desequilIbrio na balança de pagarnentos. lsso ficou claro nas
palavras do Senador Roberto Requião, do Senador José Alencar, do
Deputado Aloizio Mercadante, enfim, praticamente de todos que se
pronunciaram aqui ontem. Pois bern, a agricultura mineira é uma atividade
que, por Si SO, representa por volta de 12% a 14% de toda a movimentação
da nossa economia, e se levarmos em consideração a agregado, a
agroindüstria, como as indOstrias e as servicos na area de insumas, rnáquinas
e equipamentas, essa economia vai para algo em tomb da metade da
economia mineira, que está situada no ãmbito do setor agrapecuário.

o motivo do nosso pronunciamento e que temos recebido muitas
rnanifestaçOes de todas as regiOes de Minas Gerais, sobretudo da região do
Triângulo Mineiro, corn relacào ao descaso que a Governo atual está tendo
para corn o setor agropecuOrio, corn a agricultura de Minas Gerais. Por qué?
Porque ja ha quase trés meses de Governo e ainda náo temas urn Secretário
de Agricultura definido, designado, nomeado. lsso tern sido entendido peta
classe, e pelo interior afora, como urn descaso para corn urn setor tao
importante da nossa vida ecanOrnica e social, evidenternente.

Que conseqüência isso tern trazido para a econarnia rnineira e para a setor
agropecuáno? Prirneiro, a falta de prestIgio, coma disse; segundo, a falta de
coordenacao. A agnicultura tern urn sisterna da agropecuária que envolve
vários órgâos: a EPAMIG, na pesquisa; a EMATER, na assisténcia técnica e
extensão rural; a RURALMINAS, na regularização da terra e sua irrigação; a
MA, na defesa sanitOria, animal e vegetal; a CASEMG, corn a parte de
arrnazenagern; a CEASA, corn a parte de cornercializacOo de
hortifrutigranjeiros; enfirn, é urn sisterna que envolve todas as partes, e essa
falta de coordenaçào palItica, hoje verificada pela Secretaria de Agricuttura,
tern deixado as Orgãos realmente desnorteados.

Ternos tarnbérn verificado que vários investidores externos, nâo you nem
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dizer nacionais, tern já relaçao corn Minas Gerais. Dou exemplo de urn caso
tipico, que são as chineses em Uberaba: estão vindo investir na area de
fruticultura, especlairnente corn uma fruta charnada lichia. Pois bern, já
sabernos que estão protelando esse investimento, porque não ha urn
Secretário para responder pela agricultura no Estado de Minas Gerais.

Gostaria de fazer uma ressalva, pots como Secretário Adjunto está o Dr.
Bandeira, ex-Reitor da Universidade Federal de Vicosa, que é urna pessoa de
bern. Mas não adianta deixar urna pessoa respondendo pela Pasta, se não ha
ferrarnentas para trabalhar.

o IMA passa por urn problerna sério porque não tern Presidente e hoje está
corn uma grande responsabilidade, que é a controle da febre aftosa no
Estado, que ha 34 meses nào apresenta urn foco sequer dessa doença. Para
que a Organização Internacional de Epizootia considere Minas Gerais uma
area livre de febre aftosa, são necessários 24 rneses sem nenhurn foco.
Então, temos que cornernorar, pots ja estarnos ha mais tempo sern urn caso
dessa daença.

Alguns cornpramissos devem sen cumpridos, corno discutimos na audiëncia
pUblica da sernana passada, coma, par exemplo, as banreiras sanitárias,
sobretudo entre os Estados da Bahia, Rio de Janeiro e Espirito Santo. Se a
IMA não as concretizar, perderernos urn esfonco, não de 34 meses, rnas
talvez de 10 anos, na luta para enradicar essa doenca, que reduz a preço da
came em ate quatro vezes, quando pensarnos no rnercado internacional.

A EPAMIG, corn sua nobre missão de fazer pesquisa, de desenvolver
tecnologia - damos a exemplo da saja, esse Orgãa deu uma contribuição
extrema pana a sua introduçao em todo a Brasil Central -, tambérn carece de
definicoes e, evidentemente, a Secretánio de Agricultura seria a interlocutor
entre as Orgãos e a prOprio Governo do Estado para supnir essas caréncias.

Tambérn queria deixar bern clara que a nossa preocupação tern
fundarnento. Quando a Governador Itarnar Franca foi Presidente da
RepObtica, em dais anos passararn pela Ministéria da Agnicultuna nada rnenas
que 11 Ministros. Nissa pade sen vista a descontinuidade dos trabalhos da
agnicultura brasileira daquela épaca. Desta vez, a Dr. Itamar Franca designou
a Deputado Federal Silas Brasiteiro, pessoa de bern, campetente, mas que,
par problemas politicos, em terrnos da vatação do ajuste fiscal, durou apenas
20 dias. Sabemos que este Govenno tern dificuldades em achar alguern para
ser a Secretánio de Agricultura, em funçãa dessa arneaça de ficar pouco
tempo em uma Pasta.

o Deputado Joãa Leite (em aparte) - Obrigado, Deputado Paulo Piau. Estou
acornpanhando a seu pranunciarnenta. Ternos a maian respeita pelo trabalho
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que V. Exa. desempenha nesta Casa e, especialmente, pelo seu
conhecimento corn relacáo a agricultura, a esse segmento, a essa atividade
tao importante no Estado de Minas Gerais.

O Deputado Paulo Piau levanta uma situacäo gravissima, que passa
desapercebida por alguns em Minas Gerais. Nós, que dependemos tanto
dessa atividade, estamos vendo essa vacância no Governo, urn Governo que
está preocupado corn discurso e que, muitas vezes, fica longe da situacâo
que estamos vivendo. Ora, passados 3 meses, esse Governo ainda não tern
urn Secretário de Agricultura. 0 que foi norneado, p or urna questao, que 0
senhor colocou rnuito bern, poiltica - porque votou em algo que pretendia 0
Presidente da Repüblica foi retirado. Vemos o descaso desse Governo corn a
agricultura, corn as questoes que afligem o povo de Minas Gerais, a maioria
das farnilias ligadas a produçao no carnpo, producào leiteira e agricultura, e,
neste momento, sem uma polItica e sem alguérn que possa direcionar a
Pasta.

Entäo, quero parabenizar V. Exa., Deputado Paulo Piau, por trazer esse
tema grave, que rnostra urna situacao inaceitável no Estado neste rnornento.
O senhor aborda ainda a questâo do IMA: estamos aguardando que para Ia
seja nomeada urna pessoa competente, para continuar esse trabaiho que
vinha sendo realizado em relação a febre aftosa. Quero parabenizá-lo pelo
assunto que V. Exa. está abordando, para que esse Governo responda corn
urgência, porque, passados trës meses, nâo ha ninguém cuidando da area da
agricultura. Muito obrigado.

o Deputado Paulo Piau - Gostaria de terrninar, agradecendo as palavras do
Deputado João Leite, e dizer que, considerando toda a cadeia do negócio
agropecuário rnineiro, 50% de todas as pessoas empregadas no Estado tern
algurn vinculo corn a agropecuária. E veja V. Exa., Deputado João Leite, que
o ligado a area de direitos humanos, não ha nada rnais justo do que promover
ernprego digno para as pessoas, e a agricultura é urna fonte de emprego da
rnais alta relevância para o Estado de Minas Gerais.

Dessa maneira, pedirnos ao Governador ltarnar Franco que busque 0
diálogo corn a esfera federal, que, nesse particular, comece a governar Minas
Gerais. Os probiemas nacionais sâo importantIssimos e devern ser tratados,
sim, mas, em prirneiro lugar, a responsabilidade desse Governo é corn o
Estado de Minas Gerais. Näo podernos admitir que uma area de tanta
relevância seja, na verdade, abandonada, ate hoje, pelo Governo do Estado
de Minas Gerais.

O Deputado José Alves Viana (em aparte) - lustre Deputado Paulo Piau,
nos que tambérn fazemos parte da Comissão de Politica Agropecuária desta
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Casa, queremos dizer-lhe da nossa alegria ern saber que sempre esteve
envolvido, preocupado e ocupado corn a agricultura.

Estarnos somando esforços e queremos, rnais urna vez, dizer-Ihe da nossa
intençâo de olhar as cooperativas e juntos criarmos, definitivamente urna
politica para a agricultura. Todos falam que a agricultura é viavel, é o
caminho, é a soluçâo, e infelizrnente não se ye, em nenhurn nivel de
Governo, urna politica definida. lsso cabe a todos nOs e a vocé, como grande
lider da agricultura e da pecuária em Minas Gerais, notadamente na sua
região, Uberaba; quero parabenizá-lo pelo trabaiho desenvol yido duranteesses longos anos, aqui, na Assembléja.

Estamos aqui para sornar e ajudar a definir uma politica para a agricultura e
a pecuária, que representani a vocaçao rnaior de Minas Gerais. Obrigado
pelo aparte.

O Deputado Paulo Rau - Obrigado, Deputado José Alves Viana.
Concluindo, queremos dizer que temos urn grande prazer em ter S. Exa. na
Comissao de Politica Agropecuária, corn o Deputado Kangussu e o Deputado
João Batista, que tao bern começou a dirigir os trabalhos da Comissao.

A nossa presença é exatamente para colaborar, para que Minas Gerais
tenha uma politica agricola voltada para os interesses do Estado e capaz de
dar suporte ao produtor que paga por essa politica econôrnica federal rnaior,
que sabernos ser desastrosa. Evidentemente, temos que fazer a nossa parte,
nâo adianta lamentar a falta de uma politica econômica e agricola maior. Ha
de se fazer isso no Estado e no municIpio, e é dentro desse espIrito que
querernos cobrar do Governo do Estado uma definiçao em termos de urn
norne, näo urn nome qualquer, mas urn nome que seja capaz de conduzir os
destinos da agropecuária em Minas Gerais. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Chico Rafael.
0 Deputado Chico Rafael - Sr. Presidente, componentes da Mesa, Srs.

Deputados, Sras. Deputadas, senhores da imprensa, esta 0 a primeira vez
que utilizo esta tribuna na condiçao de parlarnentar eleito pelo Sul de Minas.

Sem düvida, Sr. Presidente e Srs. Deputados, para mim, 0 motivo de rnuita
honra, satisfaçao e orgulho poder estar aqui, hoje, fazendo minha estréia
nesta tribuna, por onde passaram grandes homens, que abrilhantarani e
dignificaram a polItica de Minas e do Pals.

Venho do Sul de Minas, de Pouso Alegre, daquele cantinho que eu diria as
vezes esquecido pelas nossas autoridades e pelo nosso Governo. Chego a
esta Casa corn 21.290 votos, obtidos naquela regiâo. Chego a esta Casa
pelas rnàos do povo de Pouso Alegre e sustentado por uma proposta de
trabalho, de seriedade e de dignidade. Chego a esta Casa, porque disse, nas

z
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Deputado do PSB, e, corno nossa atuação em nosso local de intervençao
politica - que, no caso de V. Exa., é o Sul de Minas - sempre tern a ver corn
as questöes rnaiores do Pals, quero dizer que, arnanhâ, ocorrerá, em Minas
Gerais e em todo o Pals, urna paralisaçao da Justiça Federal. A Justiça
Federal vai parar, por urn dia, e mostrar seus problernas e preocupacoes

Sabernos que, hoje, a lOgica do sisterna que nos governa, que desrnobiliza
os trabalhadores do Sul de Minas, que tenta desrnoralizar as instituig6es, faz
a rnesrna coisa corn as nossas instituiçöes federals, corno a própria Justiça. E
urn contra-senso, uma piada de salào, vermos urn senhor corno o Sr. AntOnio
Carlos Magalhaes falar em dernocracia, em ética e em retaliaçOes a Justiça
deste Pals. Isso é urn absurdo.

Aproveito a intervenção de V. Exa. para deixar claro que, corno o jübilo do
Sul de Minas por trazé-lo aqui Deputado, temos algurnas lutas maiores.
Registro aqui a greve amanhé dos Juizes federals, afirmando que estarei
junto a eles nessa paralisaçao, apoiando as justas reivindicacoes e, rnais que
isso, o diálogo que a Justiça se propOe a fazer corn a comunidade.

0 Deputado Chico Rafael - Agradeço o aparte de V. Exa. Quero lembrar,
para enriquecer o seu aparte, que, na condicao de advogado previdenciarista
e tributarista que sou, conheço bern os meandros da Justiça Federal. Por
essa razao, arnanhä, estaremos colhendo assinaturas dos colegas
Deputados para apo!armos o movimento da Justiça Federal, haja vista o
esquecimento a que foi relegada.

Sr. Presidente, continuo rnnha exposicâo corn relacao as questOes de
ordern regimental. Que possamos fazer a reforma do Regimento, para que o
nosso trabalho seja mais célere. Estamos perdendo muito tempo corn
discussOes vas, que não levarn a nada. Entendemos a posiçào dos
Deputados de Situaçäo e de Oposiçao, rnas precisamos ter produçâo
legislativa, o que nào vem ocorrendo. A Casa precisa disso e temos
condicoes para tanto. Ternos uma estrutura fenornenal na Casa e podemos
produzir muito rnais.

0 Depufado Hely Tarquinio (em aparte) - Agradeço o aparte ao nobre
colega. Tambérn o recebemos de braços abertos, como a todos os colegas
que aqui chegararn, por melo das rnãos do povo, como é o seu caso,
merecidamente Quero, ainda, aplaudi-lo neste Plenário e parabenizar o povo
de Pouso Alegre.

Corn reiaçao ao Regirnento Interno, recenternente esta Casa teve a
oportunidade por rneio de urn belo trabalho de assessoria, conjugado corn Os
Deputados, de reforrná-lo. Percebi que V. Exa. está chegando agora, mas já
preocupado corn a trarnitaçao dos requerirnentos e projetos de lei. Realmente
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ruas de Pouso Alegre, que viria para cá tentar ser urn born Deputado e
representar o povo de Pouso Alegre corn a major dignidade possivel.

Por isso, não poderia deixar de utilizar esta tribuna para agradecer o povo
de Pouso Alegre, o povo do Sul de Minas e, em particular, o Prefeito Jair
Siqueira, que, desde o inicio, esteve conosco nessa dificil campanha, na qual
disputamos, somente dentro daquela cidade, corn onze candidatos a
Deputado Estadual. Nossa eleição em Pouso Alegre, na regio do Sul de
Minas, representa, Sr. Presidente e colegas Deputados, o inIcio de uma nova
fase em nosso processo politico, na qual novas lideranças väo surgindo. 0
resultado disso e que temos, hoje, na Casa, lideres jovens, homens que estão
pregando uma nova proposta polItica. Então, não poderia deixar de agradecer
todo o sul do Estado, que, durante nossa campanha, nos acolheu de forma
fraterna - urn candidato que nada tinha a oferecer a não ser o seu discurso.
Sempre digo que conquistamos nosso mandato na unha e no braco; foi dessa
forma que conseguimos chegar aqui, onde não you fazer um trabalho que
decepcione o povo de Pouso Alegre. Vou tentar, da melhor forma possivel,
dar o meihor de rnirn, Sr. Presidente e Srs. Deputados, para tentar dignificar
ou, ao menos, resgatar um pouco da dignidade do nosso povo, que está
sendo tao explorado e esquecido, pois, hoje, infelizmente, o que prepondera
SO os interesses econômicos do Pais.

Queria aproveitar também, Sr. Presidente, para, dentro da proposta que
venho fazendo - que já foi colocada em Plenário -, referir-me a reforrna do
Regimento Interno. Nesses primeiros dias na Casa, tenho observado seu
funcionarnento e, confesso ao senhor, tenho ficado urn tanto desiludido corn a
forma como vem-se desenrolando o processo legislativo. Haja vista que, ha
poucos dias, para votar urn simples requerimento, levamos quase trés
sessöes. Não sou especialista no Regimento Interno da Casa, rnas gostaria
que aqueles que o conhecem bern pudessern dar sugestöes e que
pudéssernos reformá-lo, para que o processo legislativo seja mais célere,
rnais rápido, pois, da forma corno vamos, levaremos quatro anos para votar
urn requerimento sobre se trazemos ou não urn Secretário a Casa. Corn rnuita
satisfacão, concedo urn aparte ao Deputado Durval Angelo.

0 Deputado Durval Angelo (em aparte) - Antes de mais nada, quero elogiar
sua intervencäo, nobre colega, Deputado Chico Rafael. Acho irnportante que
este Poder Legislativo traga para seu seio urn Deputado que aqui chega corn
tanto entusiasrno e disposicào para o trabalho corno V. Exa. Acho que a
vitOria de V. Exa. é, antes de tudo, a vitória do povo do Sul de Minas, do povo
de Minas Gerais.

Mas tenho certeza de que as questoes nacionais preocuparn V. Exa., como
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Exa. e devo dizer, corn muita tranquilidade que é uma grande satisfacao Para
egiso Llativo mineiro ter V. Exa. entre os legisladores Nào é de hoje que

venho acornpanhando corno vizinho, amigo e colega de profissão, o trabalho
que V. Exa. vem desenvolvendo no Sul das Gerais. Tenho certeza de que
esse seu primeiro pronunciamento - feito, acima de tudo, corn carinho -,
buscando solucoes Para o Sul de Minas, deverá encontrar eco no nosso
Governo. Receba, carIssimo Deputado Chico Rafael, o meu apreço. Tenho a
certeza de que 0 Poder Legislativo de Minas Gerais está enriquecido corn V.
Exa. nesta Casa. Estarnos buscando, acima de tudo, soluçoes Para o Sul de
Minas e vamos carninhar juntos Para, efetivamente, desenvolver, em nossa
região, tudo aquilo que ela merece. Que V. Exa., durante seu rnandato, possa
ser contemplado corn a inspiracao do trabalho, além da competéncia corn que
V. Exa. sempre representou o povo de Pouso Alegre.

o Deputado Chico Rafael - Muito obrigado. Gostaria de dizer, também, que
o povo de Ouro Fino foi brindado corn a sua eleicão, Deputado, devido a sua
força de vontade e prestlgio pessoal na região. Tenho a certeza de que juntos
poderernos fazer algo por aquele cantinho do Estado, tao esquecido.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, também nâo poderia deixar de tecer
algumas consideracoes sobre a questäo que é hoje a grande discussäo na
midia e nos rneios politicos: a moratória Preocupa-me muito a forma como
vern se desenrolando essa questäo. 0 Sr. Governador se rebelou contra urn
sistema politico e econômico que, infelizmente escraviza e sufoca o Estado,
tirando-Ihe as condicoes de trabalho. Mas fico apreensivo corn a forma como
tudo vem se desenrolando Corn a minha rnodesta opiniao e parco
conhecimento Politico, acredito que é hora de avancarrnos no campo. Está na
hora de o Sr. Governador olhar urn pouco mais Para os interesses do Estado.
Os interesses do Pals precisarn ser defendjdos e o estâo sendo, inclusive
corn o apoio desta Casa, mas precisamos nos preocupar com o Estado de
Minas.

Apenas Para arrematar o nosso pronuncjamento gostaria de agradecer atodos os funcjonár g os da Casa, que nos receberarn de urna forma muito
carinhosa. Fiquel realrnente envaidecjdo pela forma corno fui tratado aqui.
Gostaria tambérn de agradecer ao flosso Presidente, que nunca nos faltou
corn seu carinho e sua atençao. NOs, Deputados de primeiro rnandato, as
vezes ficamos perdidos, mas V. Exa. tern nos ajudado a encontrar o caminho.
Acredito que desenvolverei urn born trabalho nesta Casa, corn o auxilio de V.
Exa. e de todos os funcionários

Gostaria tambérn de agradecer e parabenizar a rninha equipe, os meus
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esta Casa é do povo. Quando urn projeto de lei vem Para Plenário, ele não
chega acabado, porque a sociedade tern que participar, por intermédio dos
seus Deputados. Esta Casa é uma casa de debates.

V. Exa. vai ter dificuldade Para perceber que 80% das leis sào sancionadas,
mas não regulamentadas. Por isso, gostaria de fazer urn alerta e pedir a V.
Exa. que observe bern. Varnos precisar, talvez, de fazer uma reforma no
Regimento Interno, mas nào Para agilizar a trarnitaco, porque já foi feito urn
enxugarnento nesse sentido. A Oposicâo da legislatura passada conseguiu
obstruir projetos por vários dias. Eu mesmo, pedindo verificacäo de "quorum",
consegui obstruir urn por mais de 15 dias.

Quero somente fazer esse alerta, parabenizar V. Exa. e dizer que o PSDB e
o PFL nào vão cooperar Para que se agilize mais ainda o Regimento Interno.

o Deputado Chico Rafael Agradeço o aparte de V. Exa., que vern
enriquecer o nosso pronunciamento. De qualquer forma, fica o alerta corn
relação a questâo regimental, porque nao é concebivel, não é crivel que,
numa Casa onde temos 77 homens e rnulheres preparados, se leve tanto
tempo Para discutir e aprovar coisas, as vezes, insignificantes.

Gostaria de pedir, também, a Presidéncia desta Casa e a seus Deputados
que olhassem, corn muito carinho, as questoes que dizem respeito aos nosso
Estado. Temos, hoje, na Assembléia, uma bancada expressiva do Sul do
Estado, constituIda pelos Deputados Sebastiâo Navarro Vieira, Bilac Pinto,
Jorge Eduardo de Oliveira, AmbrOsio Pinto, Marco Regis, Dalmo Ribeiro Silva
- meu particular amigo -, Dilzon Melo e Ailton Vilela. Sendo assim, temos urn
poder de voto grande dentro desta Casa. Por isso, gostaria que os colegas
Deputados olhassem, corn carinho, as questoes que dizem respeito ao Sul do
Estado. Lembro aqui que, na sabatina do Dr. Bortoletti, ele colocou que o Sul
do Estado, ou seja, a nossa regiâo, Sr. Presidente, é o lugar onde ha o menor
nürnero de cidades ligadas por asfalto. Esse dado esté dentro dos arquivos
do Dr. Bortoletti, e ele nos trouxe isso Para, a despeito das justas
reivindicaçöes dos Deputados do Norte, mostrar que a regiâo Sul do Estado é
o lugar onde está concentrado o major nürnero de cidades sern ligaçào
asfáltica.

Como nào poderia deixar de ser, gostarlarnos de lernbrar também que o Sul
do Estado, por sua pujanca econômica, corn o desenvolvirnento das regiöes
de Extrerna, Camanducaia, Cambul, Itapeva e Toledo, tern que ser lembrado. 	 0

Varnos dar condiçães Para que o Sul produza, pois poderá gerar mais 	 0
recursos Para os irrnãos do Node. Corn a palavra, o ilustre amigo Dalrno
Ribeiro Silva.

0 Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Muito obrigado, Deputado
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companheiros, que estão no gabinete, colaborando corn o meu mandato.
Espero não ter tornado urn minuto e meio do Deputado João Leite e voltarei
numa próxima oportunidade. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado João Leie.
• Deputado João Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria de dar as

boas-vindas ao Deputado Chico Rafael, explicando-Ihe que já nos havIamos
inscrito previamente e tarnbém temos duas questoes urgentes, que não serâo
possIveis de ser tratadas. Por isso, insistimos para que tivéssemos também a
oportunidade de trazer, mais urna vez, a tribuna da Assembléia, a questáo da
Proposição de Lei n o 14.015, que estabelece normas para os concursos
püblicos promovidos pelo Estado.

Na sernana passada, denunciei que a reunião da cornissão, que estava
convocada para as 10h30min, foi cancelada pelo seu Presidente, Deputado
Paulo Pettersen, que convocou nova reunião para o dia 17 de marco, quinta-
feira, as 17 horas, tttimo dia para que a cornissão dê seu parecer,
pretendendo, corn isso, que a proposição venha para o Plenário sem o
parecer da comissão.

Aliado a esse fato, pudernos constatar a escolha de urn colega de legenda
do autor do projeto de lei para ser o relator da matéria. Essa manobra tern a
clara intencao de derrubar o veto do Governador Itamar Franco, veto de
inteira justiça, que resgata Os princIpios constitucionais.

o art. 30 da proposição de lei, alvo do veto do Executivo, propöe a
manutencão dos ocupantes de cartórios que foram agraciados após a
Constituição Federal de 1988, alegando estar escorada sua pretensáo no art.
39 da Lei n o 8.935, de 1998. Entretanto, tal dispositivo legal não pode tratar da
regularizacão das vagas dos cartôrios, pois trata da vacãncia do cartório,
determinando a abertura de concurso para o preenchimento da vaga.

A Constituicào e muito clara a esse respeito. Em seu art. 236, § 3 1, dispöe:
"Art. 236 - Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter
privado, por delegacão do poder püblico.

§ 30 - 0 ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso
pUblico de provas e tItulos, não se permitindo que qualquer serventia fique
vaga, sern abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de
seis meses.".

Ora, impossIvel norma mais clara do que a citada. A proposicão de lei é
manifestarnente inconstitucional, sendo que iniciativas semeihantes a mineira
foram devidamente rechacadas já em nivel de argüicão de
inconstitucionalidade no STF, corn a ADIN no 1.124, oriunda da Bahia, onde
foi provida.
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Sem dUvida, não dá para segurar mais na Assembléia essa questão dos

cartOrios, porque envergonha a Casa.
O Deputado Rogerio Correia (em aparte) - Apenas quero informar que

tivemos, hoje, urna reuniâo da Bancada do PT, na qual concordamos corn as
opiniöes de V. Exa., e vamos procurar manter esse veto, pela importáncia que
V. Exa. já está edificando.

O Deputado João Leite - Obrigado, Deputado Rogerio Correia.
Consideramos também que a Assembléia não pode permitir que evolua tudo
isso que está sendo montado para a derrubada desse veto. Infelizmente, essa
questao dos cartórios é uma vergonha para a Assembléia Legisiativa.

Questão de Ordem
o Deputado João Leite - Sr. Presidente, já que estou encerrando minha

fala, praticamente sem Deputados em Plenário, solicito a V. Exa. que encerre
de piano a reunião, já que podemos constatar a falta de "quorum" para a
continuaçao dos trabalhos nesta tarde.

O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Tendo em vista a
importáncja da matéria em pauta, a Presidência vai determinar que se
proceda a recornposição de "quorum". Corn a palavra, o Sr. Secretário para
proceder a chamada dos Deputados.

O Sr. Secretário (Deputado Gil Pereira) - (- Faz a chamada.)
o Sr. Presidente - Responderam a chamada 31 Deputados; ha 8 Deputados

em reuniöes nas comissöes, perfazendo urn total de 39 Deputados. Ha,
portanto, "quorum" para continuaçäo dos nossos trabalhos e para votação.

2a Parte (Ordem do Dia)
1' Fase

Abertura de Inscricoes
O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte, a Presidéncia

passa a 2a Parte da reunião, corn a P Fase da Ordem do Dia,
cornpreendendo as comunicaçöes da Presidéncia e de Deputados e a
apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscriçöes
para o Grande Expediente da prOxima reunião.

Designaçao de Comissöes
O Sr. Presidente - Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Indicacao

do Titular da Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais: peio PSDB: efetivo
- Deputado Antonio Carlos Andrada; suplente - Deputado Ermano Batista;
pelo PMDB: efetivo - Deputado AntOnio JUlio; suplente - Deputado Márcio
Cunha; pelo POT: efetivo - Deputado Bené Guedes; suplente - Deputado
Alvaro Antonio; pelo PTB: efetivo - Deputado Arlen Santiago; suplente -
Deputado JoOo Pinto Ribeiro; pelo PL: efetivo - Deputado Agostinho Siiveira;
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suplente - Deputado Newton de Morals. Designo a Area de Apoio as
Comissöes.

DECISAO DA PRESIDENCIA
A Presidéncia, nos termos do § 2° do art. 173 do Regimento Interno,

determina a anexacao do Projeto de Lei no 63/99, do Deputado Bilac Pinto, ao
Projeto de Lei no 21/99, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, por guardarem
semelhanca entre Si.

Sala das Reuniöes, 16 de marco de 1999.
Anderson Adauto, Presidente.

Leitura de Comunicaçöes
- A seguir, o Sr. Presidente dá cléncia ao Plenário da comunicacão

apresentada nesta reuniäo pelo Deputado João Leite - sua ausência do Pals
no periodo de 29/3/99 a 6/4/99. (Ciente. Publique-se.)

Despacho de Requerimentos
- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada urn por sua vez, nos termos do

inciso VII do art. 232, c/c o art. 140 do Regimento Interno, requerimento do
Deputado Dinis Pinheiro, solicitando seja o Projeto de Lei n o 50/99
encaminhado a comissão seguinte a que foi distribuldo, uma vez que a
Comissão de Justiça perdeu o prazo para emitir seu parecer: nos termos do
inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos Deputados
Dalmo Ribeiro Silva, solicitando a retirada de tramitação do Requerimento no
31/99; e Bilac Pinto, solicitando a retirada de tramitacâo do Projeto de Lei no
65/99; nos termos do inciso XXXII do art. 232 do Regimento Interno,
requerimento do Deputado Sebastiâo Costa, solicitando o desarquivamento
do Projeto de Lei no 1.687/98; e, nos termos do inciso XIII do art. 232 do
Regimento Interno, requerimento do Deputado Agostinho Silveira, solicitando
a anexacão dos Projetos de Lei n

os 6 e 7/99 ao Projeto de Lei no 4/99, por
guardarem semelhanca entre si.

Discussão e Votacâo de Pareceres
o Sr. Presidente - Parecer sobre a indicaçáo, feita pelo Governador do

Estado, dos titulares dos cargos de direcâo dos seguintes Orgáos:
Adrninistraçáo de Estádios do Estado de Minas Gerais - ADEMG: Presidente -
Isnard José Gautério de Vasconcelos. A Comissào Especial opina pela
aprovação do nome. Loteria do Estado de Minas Gerais: Presidente - Márcio
Tadeu Pereira. A Comissáo Especial opina pela aprovação do nome. Em
discussão, o parecer. Não ha oradores inscritos. Encerra-se a discussào.
Votaçao da parte do parecer referente ao nome do Sr. Isnard José Gautério
de Vasconcelos para Presidente da ADEMG. A Presidéncia vai submeter a
matéria a votaçao pelo processo secreto, de conformidade corn o art. 261,
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inciso I, c/c o art. 255, do Regimento Interno. A Presidéncia vai dar inIcio ao
processo de votaçáo e, para tanto, solicita que os Deputados ocupem as seus
lugares. Em votaçào.

- Procede-se a votaçâo Secreta por meio do painel eletrônico.
- Registram os seus votos as seguintes Deputados:
Alencar da Silveira Junior - AmbrOsio Pinto - Amilcar Martins - Anderson

Adauto - Antonio Andrade - AntOnio Carlos Andrada - Arlen Santiago - Carlos
Pimenta - Chico Rafael - Christiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - DiIzon
Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Edson Rezende -
Eduardo Hermeto - Elmo Braz - Fábio Avelar - George Hilton - Gil Pereira -
Hely Tarquinio - Ivo José - José Alves Viana - José Henrique - Luiz Menezes -
Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Marco Regis - Mauro Lobo - Miguel
Martini - Newton de Morals - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Rérnolo
AIoise - Rogérlo Correia - Ronaldo Canabrava - Sebastião Navarro Vieira -
Washington Rodrigues.

o Sr. Presidente - Votaram 'sirn' 37 Deputados, votaram 'nào" 2
Deputados, totalizando 39 votos. Está, portanto, aprovada a indicaçâo do Sr.
Isnard José Gautério de Vasconcelos para a cargo de Presidente da ADEMG.
Oficie-se.

QuestOes de Ordem
o Deputado Sebastião Costa - Gostaria de registrar que, no painel, nossa

votaçâo se deu na coluna que, no meu entender, não seria a correta.
o Sr. Presidente - A votaçáo, Sr. Deputado, é por escrutinio secreto;

portanto, nâo registra a voto de cada urn dos senhores. Votaçào da parte do
parecer referente a indicaçào do nome do Sr. Marcia Tadeu Pereira, para a
cargo de Presidente da Loteria do Estado de Minas Gerais.

o Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, quero saber qual é a parecer da
Comissao, porque nOo ouvi. Como não pude acompanhar todos as indicados,
gostaria de saber qual foi a parecer de cada Comissão e de cada membro
que vai ser colocado em votação. Muito obrigado.

o Sr. Presidente - A Presidéncia informa ao Deputado Miguel Martini que,
anteriormente ao pracesso de votaçao, deu conhecirnento ao Plenário do
parecer da Comissâo Especial que analisou as nomes indicados tanto para a
ADEMG, quanta para a Loteria Federal, mas repete a V. Exa. que a
Comissão Especial opinou pela aprovaçOo dos nomes. A Presidéncia vai dar
inlcio ao processo de votaçao e, para tanto, solicita aos Deputados que
tomem as seus assentos. Em vatação.

- Procede-se a votaçao secreta por meio do painel eletrônico.
- Registram seus votas as seguintes Deputados:
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Ailton Vilela - Alencar da Silveira Junior - Alvaro AntOnio - Ambrósio Pinto -

Amilcar Martins - Anderson Adauto - Antonio Andrade - Antonio Carlos
Andrada - Arlen Santiago - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Christiano CanOdo
- Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Edson Rezende - Eduardo Hermeto - Elbe Brandào - Elmo
Braz - Fábio Avelar - George Hilton - Gil Pereira - Hely Tarquinio - Ivo José -
José Alves Viana - José Henrique - Luiz Fernando - Luiz Menezes - Marcelo
Gonçalves - Marco Regis - Mauro Lobo - Miguel Martini - Newton de Morals -
Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Rémolo Aloise - Rogérlo Correia - Ronaldo
Canabrava - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Avila - Washington
Rodrigues.

o Sr. Presidente - Votaram "sim" 41 Deputados, votaram "nâo" 2
Deputados, totalizando 43 votos. Está aprovada a indicaçào do Sr. Márcio
Tadeu Pereira para o cargo de Presiderite da Loteria do Estado de Minas
Gerais. Oficie-se. A Presidência gostaria de aproveitar para comunicar a
todos os Deputados e a assessoria da Mesa que vai utilizar sempre - sempre
- o painel eletrOnico. Solicita, portanto, a assessoria da Mesa que solicite aos
técnicos que dào manutençâo no referido painel que o consertem, porque em
todas as votaçOes iremos utilizar o painel eletrOnico. Portanto, no final de
semana, de quinta-feira ate a prOxima segunda-feira, a Presidência espera
que a parte complementar do painel eletrônico e cada uma das gavetas das
mesas estejam em perfeito funcionamento.

Questão de Ordem
o Deputado Alencar da Silveira Jiinior - Sr. Presidente, solicito de V. Exa.,

devido aos problemas ocorridos aqui, que a partir desta votaçOo o senhor a
faça por escrutinio convencional.

o Sr. Presidente - A Presidência entende, ate o momento, que algum
Deputado pode ter tido urn pouco mais de pressa do que o necessário para
efetuar a votaçao e pode t6-la iniciado antes do sinaI da campainha. Portanto,
solicita aos Deputados que digitem devagar, logo apOs o sinai da campainha.
Parecer sobre a indicação feita pelo Governador do Estado dos titulares dos
cargos de direçào dos seguintes órgãos: Departamento de Obras PUblicas do
Estado de Minas Gerais - DEOP-MG: Diretor-Geral - Marcos Costa Terra. A
Comissão Especial opina pela aprovação do nome. Departamento de
Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG: Diretor-Geral -
AntOnio Erdes Bortoletti. A Comissáo Especial opina pela aprovaçao dos
nomes. Em discussão, o parecer. Nao ha oradores inscritos. Encerra-se a
discussào. Votacäo da parte do parecer referente a indicacäo do Sr. Marcos
Costa Terra para o cargo de Diretor-Geral do DEOP-MG. Em votação.
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- Procede-se a votação secreta por meio do painel eletrOnico.
- Registram seus votos os seguintes Deputados:
Ailton Vilela - Alvaro Antonio - Ambrásio Pinto - Amilcar Martins - Antonio

Andrade - AntOnio Carlos Andrada - Arlen Santiago - Carlos Pimenta - Chico
Rafael - Christiano CanOdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Edson Rezende - Eduardo
Hermeto - Elbe Brandão - Elmo Braz - Fábio Avelar - George Hilton - Gil
Pereira - Hely TarquInio - Ivo José - José Alves Viana - José Henrique - Luiz
Fernando - Luiz Menezes - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Marco Regis
- Maria Tereza Lara - Mauro Lobo - Miguel Martini - Newton de Morais - Olinto
Godinho - Paulo Pettersen - ROmolo Aloise - Rogério Correia - Ronaldo
Canabrava - Sebastiâo Navarro Vieira - Wanderley Avila - Washington
Rodrigues.

o Sr. Presidente - Votararn "sim" 39 Deputados, votaram "nao" 4
Deputados, totalizando 43 votos. Está aprovada a indicação do Sr. Marcos
Costa Terra para o cargo de Diretor-Geral do DEOP-MG. Oficie-se. Votação
da parte do parecer referente a indicaçáo do Sr. AntOnio Erdes Bortoletti para
o cargo de Diretor-Geral do DER-MG. Em votaçao.

- Procede-se a votação secreta por meio do painel eletrOnico.
- Registram seus votos os seguintes Deputados:
Ailton Vilela - Alvaro AntOnio - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antonio

Andrade - AntOnio Carlos Andrada - Arlen Santiago - Carlos Pimenta - Chico
Rafael - Christiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Edson Rezende - Eduardo
Hermeto - Elbe Brandão - Elmo Braz - Fábio Avelar - George Hilton - Gil
Pereira - Hely Tarqulnio - Ivo José - José Alves Viana - José Henrique - Luiz
Fernando - Luiz Menezes - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Marco Regis
- Maria Tereza Lara - Mauro Lobo - Miguel Martini - Newton de Morals - Olinto
Godinho - Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Ronaldo
Canabrava - Sebastiao Navarro Vieira - Wanderley Avila - Washington
Rodrigues.

o Sr. Presidente - Votaram "sim" 37 Deputados, votaram "nâo" 3
Deputados, houve 3 votos em branco, perfazendo urn total de 43 votos. Está
aprovada, portanto, a indicaçào do Sr. AntOnio Erdes Bortoletti para o cargo
de Diretor-Geral do DER-MG. Oficie-se.

Parecer sobre a indicaçao, feita pelo Governador do Estado, do titular do
cargo de direção do seguinte órgão: Fundaçao Rural Mineira - ColonizaçOo e
Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS: Presidente - Caio Julio César
Brandào Pinto. A Comissão Especial opina pela aprovação do nome. Em
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discussão, o parecer. Não ha oradores inscritos. Encerra-se a discussäo.
Votação do parecer que aprova a indicaçao do Sr. Caio Julio César Brandào
Pinto para o cargo de Presidente da RURALMINAS. Em votaçâo.

- Procede-se a votacao secreta por rneio do painel eletrônico.
- Registram seus votos os seguintes Deputados:
Ailton Vilela - Alencar da Silveira Junior - Alvaro AntOnio - Ambrosia Pinto -

Amilcar Martins - Anderson Adauto - Antonio Andrade - AntOnio Carlos
Andrada - Arlen Santiago - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Christiano CanOdo
- Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Edson Rezende - Eduardo Hermeto - Elbe Brandâo - Elmo
Braz - Fábio Avelar - George Hilton - Gil Pereira - Hely TarquInio Ivo José -
José Alves Viana - José Henrique - Luiz Fernando - Luiz Menezes - Márcio
Cunha - Marco Regis - Maria Tereza Lara - Mauro Lobo - Miguel Martini -
Newton de Morals - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise -
Rogerio Correia - Ronaldo Canabrava - SebastiOo Costa - Sebastiâo Navarro
Vieira - Wanderley Avila - Washington Rodrigues.

o Sr. Presidente - Votaram "sim" 39 Deputados, votaram "näo" 6
Deputados, nào houve voto em branco, totalizando 45 votos. Está aprovada a
indicaçao do Sr. Caio Julio César Brandâo Pinto para o cargo de Presidente
da RURALMINAS. Oficie-se.

Parecer sobre a indicação, feita pelo Governador do Estado, dos titulares
dos cargos de direçäo dos seguintes Orgãos: Instituto de Geociências
Aplicadas - IGA: Diretor-Geral - David Márcio Santos Rodrigues. A Comissão
Especial opina pela aprovação do name. Universidade do Estado de Minas
Gerais - UEMG: Reitor - Prof. Gerson de Brito Mello Boson. A Comissão
Especial opina pela aprovação do name. Fundação de Amparo a Pesquisa do
Estado de Minas Gerais - FAPEMIG: Presidente - Daison Olzany Silva. A
Comissão Especial opina pela aprovação do nome. Fundação Centro
Tecnológico do Estado de Minas Gerais - CETEC: Presidente - Magdala
Alencar Teixeira. A Comissão Especial opina pela aprovacão do name. Em
discussão, a parecer. NOo ha oradores inscritas. Encerra-se a discussOo.
Votaçao da parte do parecer referente a indicaçOo do Sr. David Marcia Santos
Rodrigues para a cargo de Diretor-Geral do IGA. Em vatacaa.

- Procede-se a votação secreta par meio do painel eletrônico.
- Registram seus votos as seguintes Deputados:
Ailton Vilela - Alberta Bejani - Alencar da Silveira JOnior - Alvaro AntOnio -

Ambrosia Pinto - Amilcar Martins - Anderson Adauto - AntOnio Andrade -
AntOnio Carlos Andrada - Arlen Santiago - Carlos Pimenta - Chico Rafael -
Christiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues -
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Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Edson Rezende - Eduardo Hermeto - Elmo
Braz - Fábio Avelar - George Hilton - Gil Pereira - Hely TarquInio - Ivo José -
José Alves Viana - José Henrique - José Milton - Luiz Fernando - Luiz
Menezes - Marcia Cunha - Marcia Kangussu - Marco Regis - Maria Tereza
Lara - Mauro Lobo - Miguel Martini - Newton de Morais - Olinto Godinho -
Rémolo Aloise - Rogeria Correia - Ronaldo Canabrava - Sebastiâo Costa -
Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Avila - Washington Rodrigues.

o Sr. Presidente - Votaram "sim" 40 Deputados; votaram "não" 5
Deputados; houve 1 vata em branco, totalizando 46 votos. Está aprovada a
indicaçáo do Sr. David Márcio Santos Rodrigues para a cargo de Diretor-
Geral do IGA. Oficie-se. Votaçäo da parte do parecer referente a indicação do
Prof. Gerson de Brito Mello Boson para a cargo de Reitar da UEMG. Em
vataçOo.

- Procede-se a vataçao secreta par meio do painel eletrOnico.
- Registram seus votas as seguintes Deputados:
AIlton Vilela - Alberta Bejani - Alvaro AntOnio - AmbrOsia Pinto - Amilcar

Martins - Anderson Adauto - AntOnio Andrade - AntOnio Carlos Andrada -
Arlen Santiago - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Christiano Canédo - Dalmo
Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Edson Rezende - Eduardo Hermeto - Elmo Braz - Fábio Avelar - George
Hilton - Gil Pereira - Hely TarquInio - Ivo José - José Alves Viana - José
Henrique - José Milton - Luiz Fernando - Luiz Menezes - Márcio Cunha -
Marcia Kangussu - Marco Regis - Maria Tereza Lara - Mauro Lobo - Miguel
Martini - Newton de Morais - Olinto Godinha - Paulo Pettersen - Rémola
Aloise - Rogéria Correia - Ronaldo Canabrava - Sebastiâa Costa - Sebastião
Navarro Vieira - Wanderley Avila - Washington Rodrigues.

o Sr. Presidente - Votaram "sim" 36 Deputados; votaram "nâa" 10
Deputados; nâo houve voto em branco, perfazendo um total de 46 votas. Está
aprovada a indicaçao do Prof. Gerson de Brito Mello Boson para a cargo de
Reitor da UEMG. Oficie-se. Votaçäo da parte do parecer referente a indicaçOo
do Sr. Daison Olzany Silva para o cargo de Presidente da FAPEMIG. Em
vataçâo.

- Procede-se a votaçao secreta par meio do painel eletrOnico.
- Registram seus votos as seguintes Deputados:
Alberta Bejani - Alvaro AntOnio - AmbrOsia Pinto - Amilcar Martins -

Anderson Adauto - AntOnio Andrade - AntOnio Carlos Andrada - Arlen
Santiago - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Christiano Canêdo - Dalmo Ribeiro
Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheira - Djalma Diniz - Edson
Rezende - Eduardo Hermeta - Elmo Braz - Fábio Avelar - George Hilton - Gil
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Pereira - Hely Tarqüinio - Ivo José - José Alves Viana - José Henrique -Jose
Milton - Luiz Menezes - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Regis -
Maria Tereza Lara - Mauro Lobo - Miguel Martini - Newton de Morais - Olinto
Godinho - Paulo Pettersen - Rémolo Aloise - Rogério Correia - Ronaldo
Canabrava - Sebastiâo Costa - Sebastiào Navarro Vieira - Wanderley Avila -
Washington Rodrigues.

o Sr. Presidente - Votaram "sim" 37 Deputados; votaram "nâo" 7
Deputados; no houve voto em branco, perfazendo urn total de 44 votos. Está
aprovada a indicação do Sr. Daison Olzany Silva para o cargo de Presidente
da FAPEMIG. Oficie-se. Votaco da parte do parecer referente indicaçao da
Sra. Magdala Alencar Teixeira para o cargo de Presidente do CETEC. Em
votacão.

- Procede-se a votação secreta por meio do painel eletrônico.
- Registram seus votos os seguintes Deputados:
Ailton Vilela - Alberto Bejani - Alvaro Antonio - Arnbrósio Pinto - Amilcar

Martins - Anderson Adauto - Antonio Andrade - Antonio Carlos Andrada -
Arlen Santiago - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Christiano Canêdo - Dalmo
Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Edson Rezende - Eduardo Hermeto - Elmo Braz - Fábio Avelar - George
Hilton - Gil Pereira - Hely Tarqüinio - Ivo José - José Alves Viana - José
Henrique - José Milton - Luiz Fernando - Luiz Menezes - Márcio Cunha -
Márcio Kangussu - Marco Regis - Maria Tereza Lara - Mauro Lobo - Miguel
Martini - Newton de Morais - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - ROmolo
Aloise - Rogerio Correia - Ronaldo Canabrava - Sebastiào Costa - Sebastiäo
Navarro Vieira Wanderley Avila - Washington Rodrigues.

o Sr. Presidente - Votaram "sim" 40 Deputados; votaram "nOo" 5
Deputados; houve 1 voto em branco, perfazendo urn total de 46 votos. Está
aprovada a indicaçao da Sra. Magdala Alencar Teixeira para o cargo de
Presidente do CETEC. Oficie-se.

Parecer sobre a indicação feita pelo Governador do Estado para titulares
dos cargos de direção dos seguintes órgOos: Fundacao ClOvis Salgado - FCS
-: Presidente: Mauro Guimarães Werkema - a ComissOo Especial opina pela
aprovaçOo do nome; Fundacäo Helena Antipoff: Presidente: Irene de Melo
Pinheiro - a ComissOo Especial opina pela aprovacão do nome; Fundacão
JoOo Pinheiro: Presidente: JoOo Batista Resende - a ComissOo Especial opina
pela aprovacào do nome; Fundação TV Minas - Cultural e Educativa:
Presidente: Luiz Alberto de Almeida Monteiro - a ComissOo Especial opina
pela aprovação do nome; FundaçOo Instituto Estadual do PatrimOnio Histórico
e Artistico - IEPHA: Presidente: Flávio de Lemos Carsalade - a Comissao
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Especial opina pela aprovaçâo do nome. Em discussào, o parecer. Näo ha
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Votaçao da parte do parecer
referente a indicação do Sr. Mauro Guimarães Werkema para o cargo de
Presidente da Fundaçâo ClOvis Salgado. Em votaçâo.

- Procede-se a votaço secreta por meio do painel eletrOnico.
- Registrarn seus votos os seguintes Deputados.
Ailton Vilela - Alberto Bejani - Alvaro AntOnio - Arnbrósio Pinto - Amilcar

Martins - Anderson Adauto - AntOnio Andrade - AntOnio Carlos Andrada -
Arlen Santiago - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Christiano Canêdo - Dalmo
Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Edson Rezende - Eduardo Hermeto - Elmo Braz - Fábio Avelar - George
Hilton - Gil Pereira - Hely Tarquinio - Ivo José - José Alves Viana - José
Henrique - José Milton - Luiz Fernando - Luiz Menezes - Márcio Cunha -
Márcio Kangussu - Marco Regis - Maria Tereza Lara - Mauro Lobo - Miguel
Martini - Newton de Morais - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Rêrnolo
Aloise - Rogerio Correia - Ronaldo Canabrava - SebastiOo Costa - Sebastiao
Navarro Vieira - Wanderley Avila - Washington Rodrigues.

o Sr. Presidente - Votaram "sim" 42 Deputados; votararn "nOo" 3
Deputados; houve 1 voto em branco, perfazendo o total de 46 votos. Está
aprovada a indicaçào do Sr. Mauro Guimarâes Werkema para o cargo de
Presidente da Fundaçâo ClOvis Salgado. Votaçao da parte do parecer
referente a indicação da Sra. Irene de Melo Pinheiro para o cargo de
Presidente da Fundação Helena Antipoff. Em votaçáo.

- Procede-se a votaçao secreta por meio do painel eletrOnico.
- Registram seus votos os seguintes Deputados:
Ailton Vilela - Alberto Bejani - Alvaro AntOnio - Ambrósio Pinto - Amilcar

Martins - Anderson Adauto - Antonio Andrade - AntOnio Carlos Andrada -
Arlen Santiago - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Christiano Canêdo - Dalmo
Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Edson Rezende - Eduardo Hermeto - Elmo Braz - Fábio Avelar - George
Hilton - Gil Pereira - Hely TarqUInio - Ivo José - José Alves Viana - José
Henrique - José Milton - Luiz Fernando - Luiz Menezes - Márcio Cunha -
Márcio Kangussu - Marco Regis - Maria Tereza Lara - Mauro Lobo - Miguel
Martini - Newton de Morais - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Rêmolo
Aloise - Rogerio Correia - Ronaldo Canabrava - SebastiOo Costa - Sebastiào
Navarro Vieira - Wanderley Avila - Washington Rodrigues.

o Sr. Presidente - Votararn "sim" 43 Deputados; votaram "não" 3
Deputados; não houve voto em branco, perfazendo o total de 46 votos. Está
aprovada a indicação da Sra. Irene de Melo Pinheiro para o cargo de
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Presidente da Fundação Helena Antipoff. Oficie-se. Votacáo da parte do
parecer referente a indicacâo do Sr. João Batista Resende para o cargo de
Presidente da Fundaçáo João Pinheiro. A Presidência vai submeter a matéria
a votação pelo processo secreto. Em votaçào.

- Procede-se a votaçao secreta por meio do painel e!etrônico.
- Registram seus votos as seguintes Deputados:
Ailton Vilela - Alberta Bejani - Alvaro Antonio - AmbrOsia Pinto - Amilcar

Martins - Anderson Adauto - Antonio Andrade - AntOnio Carlos Andrada -
Arlen Santiago - Carlos Pimenta - Chico Rafael .- Christiano Canédo - Dalmo
Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Edson Rezende - Eduardo Hermeto - Elmo Braz - Fábio Avelar - George
Hilton - Gil Pereira - Hely TarquInio - va José - João Leite - José Alves Viana
- José Henrique - José Milton - Luiz Fernando - Luiz Menezes - Márcio Cunha
- Márcio Kangussu - Marco Regis - Maria Tereza Lara - Mauro Lobo - Miguel
Martini - Newton de Morais - Olinto Godinho - Paula Pettersen - Rémolo
Aloise - Rogério Correia - Ronaldo Canabrava - SebastiOo Costa - Sebastião
Navarro Vieira - Wanderley Avila - Washington Rodrigues.

o Sr. Presidente - Votaram "sim" 43 Deputados; votaram "nãa" 3
Deputados; houve 1 vata em branco, perfazendo a total de 47 Deputados.
Está aprovada a indicaçâa do Sr. João Batista Resende para a cargo de
Presidente da Fundaçao João Pinheiro. Oficie-se. Votacâo da parte do
parecer referente a indicaçâo do Sr. Luiz Alberta de Almeida Monteiro para a
cargo de Presidente da Fundaçáo TV Minas - Cultural e Educativa. Em
votaçàa.

- Procede-se a votação secreta par meio do painel eletrOnico.
- Registram seus votos as seguintes Deputados:
Aliton Vilela - Alberta Bejani - Alvaro AntOnio - AmbrOsio Pinto - Amilcar

Martins - Anderson Adauto - AntOnio Andrade - AntOnio Carlos Andrada -
Arlen Santiago - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Christiano Canédo - Dalmo
Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Edson Rezende - Eduardo Hermeto - Elmo Braz - Fábio Avelar - George
Hilton - Gil Pereira - Hely TarqUinia - va José - José Alves Viana - José
Henrique - José Milton - Luiz Fernando - Luiz Menezes - Márcio Cunha -
Marcia Kangussu - Marco Regis - Maria Tereza Lara - Mauro Lobo - Miguel
Martini - Newton de Morais - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Rémolo
Aloise - Rogério Correia - Ronaldo Canabrava - Sebastião Costa - Sebastiâo
Navarro Vieira - Wanderley Avila - Washington Rodrigues.

o Sr. Presidente - Votaram "sim" 26 Deputados; vataram "nâo" 20
Deputados: nOo houve vato em branco, perfazendo o total de 46 votos. Está
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aprovada a indicaçao do Sr. Luiz Alberta de Almeida Manteiro para a cargo de
Presidente da Fundacào TV Minas - Cultural e Educativa. Oficie-se. Votaça
da parte do parecer referente a indicação do Sr. Flávio de Lemos Carsalade
para a cargo de Presidente do IEPHA. Em vataçâo.

- Procede-se a votaçaa secreta par meio do painel eletrOnico.
- Registram seus votos as seguintes Deputadas:
AIlton Vilela - Alberto Bejani - Alvaro AntOnio - AmbrOsia Pinto - Amilcar

Martins - Anderson Adauto - AntOnio Andrade - AntOnio Carlos Andrada -
Arlen Santiago - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Christiano Canédo - Dalmo
Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Edson
Rezende - Eduardo Hermeto - Elmo Braz - Fábio Avelar - George Hilton - Gil
Pereira - Hely TarquInio - Ivo José - João Leite - José Alves Viana - José
Henrique - José Milton - Luiz Fernando - Luiz Menezes - Marcia Cunha -
Márcio Kangussu - Marco Regis - Maria Tereza Lara - Mauro Lobo - Miguel
Martini - Newton de Morais - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Rêmolo
Aloise - Rogéria Correia - Ronaldo Canabrava - Sebastiao Navarro Vieira -
Wanderley Avila - Washington Rodrigues.

o Sr. Presidente - Vataram "sim" 40 Deputados; votaram "nâo" 3
Deputados, hauve 2 votos em branco, tatalizanda 45 votos. Está apravada a
indicação do Sr. Flávio de Lemos Carsalade para a cargo de Presidente do
IEPHA. Oficie-se.

Vataçao de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Arlen Santiago, em que

salicita sejam pedidas aa Presidente do Banco do Nordeste do Brasil as
infarmaçoes que menciona, sabre a Programa de Geraçao de Empregos e
Rendas - PROGER. Em vataçao, a requerimenta. Os Deputados que a
aprovam permaneçam coma se encontrarn. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Dinis Pinheiro, em que solicita sejam pedidas a
firma Moore Farmulárros Continuos as infarmaçOes que menciona, relativas a
comercializacao de vales-transporte na Regiäa Metropolitana de Bela
Horizonte. Em votaçao, a requerimento. Os Deputados que a aprovam
permaneçam coma se encontram. (- Pausa.) Apravado.

o Deputado Sebastião Navarro Vieira - Solicito verificaçäa de votaçao, Sr.
Presidente.

o Sr. Presidente - E regimental. A Presidéncia vai praceder a verificaçao de
votaçâo. Para tanto, solicita aos Deputados que ocupem seus lugares.

- Procede-se a verificaçáa de votação por meio do painel eletrOnico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 30 Deputadas; votaram "nao" 3

Deputadas, totalizando 33 Deputados. A Presidência recebe infarmaçoes de
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que estão presentes, neste momento, nas comissães 9 Deputados,
perfazendo o "quorum" de 42 Deputados. Está, portanto, ratificada a
aprovaçáo do requerimento. Oficie-se.

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Dinis Pinheiro, em que
requer seja solicitado ao Presidente do Banco Rural o envio do modelo
adotado pela instituição na comercializaçâo do vale-transporte na Regiào
Metropolitana de Belo Horizonte, contendo os aspectos contábil e
operacional. Em votacão, o requerimento. Os Deputados que estiverem de
acordo perrnaneçam corno se encontrarn. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Dinis Piriheiro, em que requer seja solicitado ao
Presidente do SETRANSP os documentos que menciona, relativos a
comercializaçao do vale-transporte. Em votaçâo, o requerimento. Os
Deputados que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Dinis Pinheiro, em que requer seja solicitada ao
Presidente da BHtrans cOpia de toda a Iegislação que trata da ernissäo e
comercialização do vale-transporte. Em votação, o requerimento. Os
Deputados que estiverem de acordo permaneçam como se encoritram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Vem a Mesa requerirnento do Deputado Paulo Pettersen, Lider da Maioria,
em que solicita, nos termos do art. 70 do Regirnento Interno, a palavra para
tratar de assunto relevante e urgente. A Presidência defere o requerimento e
fixa para o orador o prazo de 15 minutos.

0 Deputado Paulo Pettersen - Sr. Presidente, Srs. Deputados, temos que
ter, aqui nesta Casa, o mInimo de responsabilidade, de senso de ridiculo, de
espirito democrático e o minimo de democracia. Não podemos conviver com
insinuacöes, como as colocaçoes feitas pelo brilhante Deputado João Leite,
que considerei um disparate. Não sei onde ele quer chegar, faltando ao
respeito corn a independéncia do relator de urn projeto de tanta importância
para o Estado de Minas Gerais, quando sabe, muito bern, que é competência
do Presidente da comissao indicar o relator. E estou vendo que ele está
usando todos Os rneios para acuar o Deputado-relator, para satisfazer a sua
vaidade.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, se permitirmos, nesta Casa, tais
insinuaçoes e falta de respeito, nao sei ate quando a sociedade mineira vai
continuar depositando credibilidade em nós, parlamentares, e nesta
Assembléia Legislativa. Ninguem tern o direito de prejulgar nada, muito
menos o Sr. João Leite. Ninguem, nesta Casa, tern condiçöes necessárias
para ultrapassar Os limites de urn Regimento Interno que assegura ao
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Presidente e também ao relator a direito de emitir seu livre parecer a esse
veto tao polêmico.

Tenho certeza, Sr. Presidente, Srs. Deputados, de que, se não tomarmos
essa iniciativa, daqui a uns dias o Sr. João Leite vai ocupar todas as
Presidéncias de comissöes e todas as relatorias, para que possamos
satisfazer a sua visão, que considero inteligente, pelo seu tamanho. Temos
que fazer prevalecer nâo apenas o Regimento Interno mas, tambérn, a
democracia. Tenho certeza de que o Deputado José Alves Viana, que é a
relator do ex-Projeto de Lei n o 1.940/98, hoje Proposiçáo de Lei n° 14.015,
que trata dos cartôrios em Minas Gerais, não pode, e nós também näo
podemos, conviver com essa insinuaçào baixa, corn essa falta de
argumentação e de conhecimento do nasso colega.

Marcamos a Ultimo dia para que V. Exa. dé o parecer desse projeto. 0 que
náo podemos fazer, nem tampouco o relator, é passar do limite legal. Dentro
disso tern tado a espaço, tado a tempo necessário para V.Exa., Deputado
José Alves Viana, possa ernitir seu parecer. E urn relator de primeiro
mandato, mas confiarnos no seu desempenho. Do cantrário V. Exa. seria
suplente de Deputado, nâo estaria no melo de nás.

Tenho certeza, Sr. Presidente, Srs. Deputados, de que se a Governador
vetou esse projeta, esse veto poderá ser mantido ou derrubado pelo relator.
Ele tern independéncia, responsabilidade, e determinação para issa. Do
cantrário, S. Exa. náo seria relator de urn projeto tao polémico como esse.
Esse ataque e, sem sornbra de düvidas, querer ocupar espaço na rnidia. E
falta de argurnentaçao e falta de respeito corn a colega Presidente, corn a
colega relator. Não podemos admitir que a Deputado referido faca urn pré-
julgamento acusando a relatoria, se esta ainda riao ernitiu seu parecer, não
fez o relatôrio. E necessário que tenhamos paciência para que a relator possa
se expressar livrernente, emitindo seu parecer, para que o projeto possa vir a
Plenário. Nâo podemos admitir que urn Deputado diga que a relatório foi feito
no Ultimo dia, na Ultirna hora, para que haja uma arrnação, para que não
possamos dar nossa contribuiçâo. Nâo podemos adrnitir, de forma alguma,
esse pré-julgarnento. 0 relator José Alves Viana é pessoa que tern todas as
caracterIsticas, toda a tranqüilidade para se expressar e fazer seu relatário.
Agora, se urn Deputado quer aparecer corn urna argurnentaçâo que nào traz
nenhuma soma, que naa traz nenhurn proveita, porque essa questiüncula vai-
se decidir aqui no Plenário, está faltando e!egància por parte do Deputado
João Leite, a quern admiro. Não se pode atacar urn relator que tern urn tempo
necessário para ernitir seu parecer, para fazer seu relatOrio. Deputado, nâo
podernos jogar sozinhos. Ternos a mesrna responsabilidade nesta Casa.
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Quando V. Exa. Assume a tribuna para fazer tal injustiça ao relator, está
ferindo o Poder Legislativo. Esta Assembléia é isenta. Se o relator não tiver
independència, isenção para fazer o seu relatOrio, ate onde vamos chegar
nesta Casa? Temos que saber definir as coisas, do contrário não chegaremos
a nada. Se a relator não emitlu seu parecer derrubando ou mantendo o veto,
por que esta questiUncula, por que essa intranqüilidade, por que essa
preocupaçâo do Deputado? Não sei onde V. Exa. quer chegar corn isso.
Teriho certeza de que a relatOrio do Deputado José Alves Viana virá para este
Plenário, corn independência.

No dia em que for lido a relatOrio do Deputado José Alves Viana, mantendo
ou derrubando a veto, tenho certeza de que todos na Casa saberão
expressar-se dentro de urn comportarnento dernocrático para que possamos
desempenhar, cornpetente e livremente, o nosso papel de parlamentar. Nâo
podemos sofrer nenhuma presso nem nenhurn tipo de policiarnento,
principalmente a relator, que, neste rnomento, está voltado para os interesses
de todos no Estado de Minas Gerais.

Quero deixar bern claro que quando esse projeto ou outro projeto polémico
que aqui vier provocar discussöes que ultrapassem as lirnites do respeito, que
atinjam este Poder, é necessário que se faça uma reflexo e que a Deputado
busque urn equthbrio para nao se jogar conversa fora na Casa. Se nôs, como
partes do Poder, não nos preocuparmos corn ele, quern se preocupará?
Assirn, espero a cornpreensão do Deputado Joâo Leite, sirn. Quero que ele
tenha a alcance - tenho certeza que ele tern - para, quando for emitido a
parecer do relator, que ele saiba interpretá-lo de acordo corn a sua
consciência, e nào de acordo corn a sua conveniência.

E rnuito irnportante ressaltar esse panto, porque daqui a uns dias,
estarernos colocando em xeque a Poder Legislativo. No podernos perrnitir,
de maneira alguma, esse tipo de questiUncula. 0 Fader Legislativo é
constituido por nOs, Deputadas. Se urn Deputado se enfraquecer, todos nós
nos enfraquecerernos. Se cada Deputado da Casa näo tiver independência
para legislar, será a firn do rnundo.

Tenho certeza de que o Deputado João Leite, que já está no seu segundo
mandato - Deputado inteUgente e de alcance -, saberá conviver dentro do
espirito dernocrático e de camaradagern corn os seus pares e evitará emitir
urn prejulgarnento, corno a que V. Exa. acabou de fazer, anteriorrnente, ainda
citando a meu norne - de urn relatário que não se encontra pronto. Portanto,
se ha urn prazo-lirnite, vamos respeitá-lo. 0 relatório vai ser feito.

0 Deputado José Alves Viana está providenciando a seu relatório para que
possamos apreciá-lo aqui. Quando a relatOrio vier para ser votado, no
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Plenário, sirn, qualquer Deputado poderá discuti-lo ou questioná-lo. Trata-se
de urn direito de cada urn de nOs, Deputados. 0 que quero evitar é que haja
prejulgarnento. Isso, sincerarnente, näo traz nenhum beneficio para a Casa.
Assirn, entendo que se viermas a ter esse desempenha que tados
esperarnos, que a sociedade está acornpanhando, tenho certeza, sern
sornbra de dtivida, que a responsabilidade será de todos nós. Mas a perigoso,
e que nâo é correto, é a prejulgamento. Quando falo isso, sincerarnente, é
corn tristeza, porque hoje é a projeto do cartório, amanhã será outro projeto. E
a situaçâa pade ficar dificil para a Casa.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, é necessário, antes de emitir alguma
posicão ou discutir, que esperernos a resultado da comissão que está
apreciando a veto. Devernos aguardar a decisâo final do relator, para que,
dessa forma e dentro dessas candiçöes, possarnos discutir esse relatOrio.
Tenho essa preocupação porque, se náo estiverrnos preocupados e corn zelo
ao conduzir as nossas açöes na Casa, seja as acöes independentes, seja as
acöes dernocráticas, seja as acães de responsabilidade, nenhurn de nOs aqui
ira colaborar para polir este Fader.

Quando ha esse tropeço e esse desencontro, é fundamental que possamos
fazer esse repara.

Tenho em minha cansciência a certeza de que, se todos procurarmas
sarnar esforças para a engrandecimento da instituição, nâo poderemos auvir
desconcertos e nos calar diante de situaçöes que nâo desejarnos venham
trazer qualquer sequela para a Poder Legislativo. Para ocupar este Poder é
necessária uma vacação especial. Tarna-se necessário que as forças vivas
que compöern a Casa Legislativa deste Estada tenharn essa preacupaçáa.
Nunca subi a tribuna au aparteei qualquer colega subestirnando-o ou fazendo
prejulgarnenta. Eu, sirn, passei por isso tudo, partanta, tenha condicao moral
de falar. Sernpre me julgararn, e, daqui a quatra anas, a serei navarnente, se
Deus quiser. Quando ouço juigamentos que antecedern a decisöes, fico triste,
porque a politico precisa ter sensibilidade, pals é par rneia dela que serão
emitidos as sinais de positividade, de canvivência e de bern-estar, para que
possarnas, cada vez mais, fazer desta Assembléia urn Poder independente,
poflda e unida contra as adversidades que nos cercam.

0 Sr. Presidente (Deputado Márcio Cunha) - Vern a mesa requerirnenta
assinada pela Deputado Hely Tarqumnio, Lider do PSDB, em que solicita a
palavra pela art. 70 do Regirnento lnterno para, nos termos do seu § 10,
transferi-la aa Deputado Joâo Leite. A Presidência defere a requerimento e
fixa para a orador a prazo de 10 minutos.

0 Deputada Joao Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, gastaria de rebater
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as palavras do Deputado Paulo Pettersen, que em todos os momentos tratou
de prejulgarnento. Queria dizer que nao se trata de prejulgamento, pois é urn
julgamento consolidado na Assembléia Legislativa. Não tive tempo para fazer
urn relato da questo dos cartórios nesta Casa, pois não poderá ser breve,
porque sua histOria é longa. Passarnos, na Ultima legislatura, por momentos
delicados neste Plenãrio, corn verdadeiras fraudes na votaço da questao dos
cartOrios. Em alguns mornentos, o Presidente da Assembléia teve que
invalidar a votaçào, porque tInharnos presentes na votaçâo 49 Deputados e
foram encontrados 63 votos na urna. Depois, numa das votaçoes,
consolidada a manutenção do veto do entäo Governador Eduardo Azeredo ao
projeto dos cartórios, no panel desta Assembléia, houve novamente a
intervençâo, por parte de alguns Deputados, conseguindo anular a votaçào.
Pelos rnotivos expostos, o relato sobre os cartórios nesta Assernbléia náo
pode ser breve e também não se trata de prejulgarnento. Conhecernos essa
história e se trata de uma histOria de justiça porque, neste momento, muitos
cidadâos de Minas Gerais já se preparam, ha quase dois anos, para urn
concurso püblico para a ocupação dos cartórios, o que nunca acontece. E
nao se trata de prejulgarnento, é julgarnento mesrno.

E não acontece - e não é prejulgarnento, é julgamento mesmo - por causa
da Assernbléia Legislativa, que ainda não deu oportunidade para que o
concurso fosse feito e que houvesse, para todos os cidadãos de Minas
Gerais, aproxirnadamente 2 mil vagas nesse tempo, para que pessoas corn
capacidade passassem por urna prova de titulos, por urn concurso püblico, e
pudessem ocupar essas vagas.

For mais que o Deputado Paulo Pettersen quisesse deixar claro, da tribuna,
näo fui eu que lutei e pretendi ser o Presidente da Comissão Especial que
está tratando dos cartôrios. Ao contrário, foi o Deputado Paulo Pettersen que
articulou, na reunião, para que ele fosse o Presidente daquela Comissâo
Especial que trata do veto dos cartórios. Foi ele, o Deputado Paulo Pettersen,
que conseguiu e que articulou tudo. Disse-Ihe que näo tinha interesse em ser
Presidente, mas gostaria de ser o relator, porque é algo que estamos
acornpanhando ha muito tempo. Consideramos isso uma injustiça muito
grande, pois queria ser o relator. 0 Deputado disse que estava tudo bern,
mas, na hora de passar a relatoria, designou o Deputado José Alves Viana.
Na sernana passada, fomos surpreendidos corn a decisào do Presidente da
Comissão, Deputado Paulo Pettersen, de cancelar a reunião. Uma decisão
após as 18 horas do dia anterior. 0 Deputado, por oficio, cancelou a reunião.
Tive oportunidade de conversar corn o Deputado José A yes Viana, ele tinha
o seu relatário pronto, mas o Presidente cancelou a reuniào para que o
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Deputado tivesse urn prazo ate as 17 horas do dia 18, quinta-feira. Além do
prazo que o Presidente da Comissão Especial, Deputado Paulo Pettersen,
deu, esse é o prazo, também final, para que a comissão dé o seu parecer. Se
nào houver parecer, se nào for votado, se não houver "quorum" na reuniâo,
vem o veto para o Plenário da Assembléia sem parecer. Eritão, nâo é
prejulgamento, tudo isso aconteceu. Tudo isso está acontecendo na
Assembléia Legislativa, está acontecendo na Comissão Especial. A minha
pretensão nao e aparecer. Nâo gostaria de estar falando disso aqui, gostaria
de estar falando de outras coisas, queria ate falar sobre a CPI que está
instalada na Assembléia a respeito das Carteiras de Habilitaçäo, mas temos
de tratar novamente da questão dos cartOrios. Nào sou eu que quero
aparecer. A questão dos cartôrios está aI, novamente. Achávamos que era
urna etapa vencida, ficamos felizes pelo fato de as pessoas terem condiçoes
iguais de concorrer para ser titulares de cart6rio. No ano passado, o
Deputado Ivair Nogueira apresentou novamente essa questào, que era
inconstitucional, que era contra o Regirnento da Assembléia, porque se
tratava de mesrna matéria no mesrno ano, mas passou aqui sem passar pela
Cornissão de Constituição e Justiça. Foi aprovado, e temos o veto agora.
Cabe a Assernbléia Legislativa rejeitar para sempre esse projeto. Eta tern de
manter esse veto, então, nâo ha que se falar em prejulgamento. Não ha que
se falar que quero aparecer. Não me interessa. Interessa-me, como
representante das pessoas de Minas Gerais, que elas tenham oportunidade.
For que é meu filho que tern de ter urn cartOrio? Nem está preparado para ter
urn cartório, por que tern de ser dono de cartório? A situaçao está colocada.
Em relacáo ao Deputado José Alves Viana, respeito-o rnuito.

Então, acho que, neste momento, ele tern uma grande oportunidade de
mostrar para a sociedade de Minas Gerais, por meio de seu relatório, o
principio que defendemos, que é o dejustiça.

Queria dizer que a minha posicão é em defesa da justiça. Isso é justo. São
quase 2 mil vagas. E constitucional, e espero que o Deputado Viana esteja
imbuldo do propósito de ser urn guardião da nossa Constituiçao, porque ela é
Clara. 0 Supremo Tribunal Federal ja colocou a sua decisào em 3 ADINs
reativas a questão. E inconstitucional o que pretende o Deputado Ivair
Nogueira. fsso está consagrado no Supremo.

Então, a minha motivação, Deputado Paulo Pettersen, é pela justica, em
nome das pessoas de Minas Gerais que tern o direito constitucional de ter
oportunidade de ingressar nos cartOrios, por meio de urn concurso püblico. E
essa a rnotivação que me faz lutar, rnesmo que, as vezes, em confronto corn
as idéias de alguns companheiros. Mas não you me dobrar. Vou defender
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sso sempre, porque creio que é justo.
Portanto, aparecer nào é a minha pretensâo. A minha pretensäo é defender

alga justo. Fomos escoihidos para isso. Fomos escolhidos no para legislar
para a meu filho, para a minha esposa ou para urn amigo, mas para a major
parte da populacão do Estado de Minas Gerais. Num momenta coma este, a
possibilidade de ser realizado urn concurso, uma concorrência corn,
aproximadamente, 2 mil vagas, interessa a populacao de Minas Gerais, é
justa e a defenderei, mesmo que a Deputado Paulo Pettersen não goste.

Questöes de Ordem
o Deputado Carlos Pimenta - Gostaria que V. Exa., observando, de piano, a

inexistência de "quorum", encerrasse a reuniâo.
• Sr. Presidente - E regimental.
• Deputado Miguel Martini - Solicito a recomposição de "quorum".
• Sr. Presidente - E regimental também a questão de ordem levantada pela

Deputado Miguel Martini.
o Deputado Carlos Pimenta - Insisto em que nào temos "quorum" para a

continuação dos nossos trabaihos e peço-lhe que encerre, de piano, a
reunião.

o Deputado Miguel Martini - Insisto, Sr. Presidente, de acordo corn a art.
19, que precisamos de "quorum" suficiente e par isso pedimos a
recomposiçâo, considerando que temos muitas corn issöes em andamento.

o Deputado Joäo Leite - Antes de responder a questão levantada pelo
Deputado Carlos Pimenta, a senhor não poderia conceder a palavra ao
Deputada Miguel Martini. isso não é regimental. 0 senhar tern que responder
a questáo colocada pela Deputado Carlos Pimenta, que náo foi respondida.

o Sr. Presidente - A Presidéncia, Deputado Joáo Leite, entendeu que
poderia conceder a palavra a ele, coma entendeu que poderia lhe conceder a
palavra. A Presidéncia, em atenção a questão de ordem do Deputada Miguel
Martini, vai determinar que se proceda a recomposição de "quorum". Corn a
palavra, a Sr. Secretário, para praceder a chamada dos Deputados.

o Sr. Secretário (Deputado Rêrnolo Alaise) - (- Faz a chamada.)
o Sr. Presidente - Responderam a chamada 19 Deputados, portanto, náo

ha "quorum" para prosseguimenta dos trabalhos.
Encerramento

o Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as
Deputadas para as extraordinárias de logo mais, as 20 horas, e de amanhã,
dia 17, também as 20 horas, nos termos dos editais de canvocaçäa, bern
coma para a especial, tambérn de amanhã, as 9 horas, nos termos do edital
de convocaçâo, e para a ordinária, na mesma data, as 14 haras, corn a
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seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição
anterior.). Levanta-se a reuniâo.

ATA DA 3a REUNIAO EXTRAORDINA p, EM 17/3/99
Presidência do Deputado José Braga

Sumário: Comparecimento - Abertura - 18 Parte: Ata - Questao de ordem -
Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem as Deputados:
José Braga - Dilzon Melo - Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leào -

Agostinho PatrOs - Aliton Vilela - Alberta Bejani - Alencar da Silveira Jánior -
Alvaro AntOnio - AmbrOsia Pinto - Amilcar Martins - Antonio Roberto - Arlen
Santiago - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - César de Mesquita - Chico Rafael -
Christiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Edson Rezende - Eduardo Brandão
- Eduardo Daladier - Elaine Matozinhos - Elbe Brandao - Errnano Batista -
Fábio Avelar - George Hilton - Glycon Terra Pinto - Hely TarquInio - Irani
Barbosa - va José - Joáo Leite - Joáo Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de
Oliveira - José Alves Viana - José Milton - Luiz Fernando - Luiz Menezes -
Marcelo Gonçalves - Marcia Cunha - Marcia Kangussu - Marco Regis - Maria
José Haueisen - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel
Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau - Rémolo Aloise - Rogeruo Correia -
Sebastiào Costa - Sebastiâo Navarro Vieira - Wanderley Avila - Washington
Rodrigues.

Abertura
o Sr. Presidente (Deputado José Braga) - As 20hO9min, a lista de

comparecimento registra a existéncia de nUrnera regimental. Declaro aberta a
reuniãa. Sob a proteçao de Deus e em name do pavo mineira, iniciamos as
nossos trabaihos. Corn a paiavra, a Sr. 2 0-Secretário, para proceder a leitura
da ata da reuniâo anterior.

1  Parte
Ata

-0 Deputado Eduardo Brandäo, 2°-Secretário "ad hoc", procede a leitura da
ata da reuniâa anterior, que é aprovada sem restriçaes.

Questão de Ordem
o Deputado Hely Tarquinio - Sr. Presidente, coma V. Exa. pode verificar, de

piano, não ha "quorum" para a realizaçao da reuniáo, assim, soiicito a V. Exa.
que a encerre.

Encerramento
0 Sr. Presidente - A Presidéncja verifica, de piano, a inexisténcia de
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ia Parte

ia Fase (Expediente)
Ata

- 0 Deputado José Milton, 20-Secret6rio "ad hoc", procede a leitura da ata
da reunião anterior, que é aprovada sern restricOes.

Questâo de Ordem
O Deputado Hely Tarquinio - Solicito o encerrarnento da reunião, porque

ternos apenas trés Deputados em Plenário.
O Sr. Presidente - Em virtude de haver matéria importante na pauta, varnos

deterrninar que se proceda a recomposicao de "quorum". Corn a palavra, o Sr.
Secretário, para proceder a chamada dos Deputados.

O Sr. Secretário (Deputado AntOnio Andrade) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam a chamada 16 Deputados. Portanto, não

ha "quorum" para a continuaçáo dos nossos trabalhos.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reuniäo, convocando os
Deputados para as extraordinárias de logo rnais, as 20 horas, e de amanhã,
dia 18, as 9 horas, nos termos dos editais de convocaçâo, bern como para a
ordinária também de amanhã, as 14 horas, corn a seguinte ordem do dia: (- A
ordem do dia anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a
reuniâo.

ATA DA ia REuNIAO EXTRAORDINARIA EM 11/3/99
Presidéncia dos Deputados Anderson Adauto, José Braga e Gil Pereira

Sumãrio: Compareciniento - Abertura - 1a Fade: Ata - 2a Fade (Ordem do
Dia): Decisão de questao de ordem; questào de ordern - Decisão da
Presidencia questão de ordem - DiscussOo e Votaçao de Proposiçoes:
Requerirnento da Mesa da Assembleia; leitura do requerimento; requerimento
de adiamento de votaçao; discurso do Deputado Carlos Pimenta; questáo de
ordern; existéncia de "quorum" para prosseguimento dos trabalhos; discurso
do Deputado Hely Tarquinio; questão de ordern; discursos dos Deputados
Sebastiâo Navarro Vieira e Paulo Pettersen; questao de ordem; suspensao e
reabertura da reuniâo; discursos dos Deputados Paulo Pettersen e Sebastiào
Costa; questâo de ordem; suspensão e reabertura da reunião; inexistOncia de
nOmero regimental para prosseguimento dos trabalhos - Encerramento.

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

Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leâo - Agostinho Patrus - Agostinho

666
"quorum" para o prosseguimento dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando os Deputados para a extraordinária de amanhã, dia, 18, as 9
horas, nos termos do edital de convocação, e para a ordinária também de
amanhã, as 14 horas, corn a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a
reunião.

ATA DA 11  REUNIAO ORDINARIA, EM 17/3/99
Presidência do Deputado José Braga

Sumário: Comparecimento - Abertura; questao de ordern - 1a Fade: 1 Fase
(Expediente): Ata - Questâo de ordem; chamada para recomposição de
"quorum"; inexisténcia de nümero regimental para a continuação dos
trabalhos - Encerramento - Ordem do Dia.

Cornparecimento
- Comparecem Os Deputados:
Anderson Adauto - José Braga - Durval Angelo - Gil Pereira - Agostinho

PatrUs - Ailton Vilela - Alberto Bejani - Alencar da Silveira Junior - Alvaro
Antonio - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antonio Andrade - Antonio Carlos
Andrada - Antonio Julio - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - César de Mesquita -
Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Edson Rezende - Eduardo Daladier -
Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandâo - Ermano Batista -
Fábio Avelar - George Hilton - Hely Tarquinio - Ivo José - João Batista de
Oliveira - Joào Leite - Joao Paulo - Jorge Eduardo de Oliveira - José Alves
Viana - José Milton - Luiz Fernando - Luiz Menezes - Marcelo Gonçalves -
Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Regis - Maria José Haueisen -
Maria Olivia - Maria Tereza Lara - Mauro Lobo - Rémolo Aloise - Ronaldo
Canabrava - Sebastião Costa - Sebastiáo Navarro Vieira - Wanderley Avila -
Washington Rodrigues. 	 z

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado José Braga) - As 14hl4min, a lista de

cornparecimento registra a existéncia de nUmero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os 	 0

nossos trabalhos.
Questao de Ordem

O Deputado Hely TarqUInio - Solicito verificação de "quorum". Parece-me
que estão na lista de presenca os Deputados que se encontravam aqui na
parte da manhã.

O Sr. Presidente - As 14 horas, horário previsto para esta reuniäo, havia 27
Deputados presentes. Corn a palavra, o Sr. 2°-Secret6rio, para proceder a

	 0

leitura da ata da reunião anterior. 	 0
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Silveira - Ailton Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da
Silveira Junior - Alvaro Antonio - AmbrOsia Pinto - Amilcar Martins - Antonio
Andrade - AntOnio Carlos Andrada - AntOnio Julio - AntOnio Roberto - Arlen
Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - César de Mesquita -
Chico Rafael - Christiano Canédo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues -
Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Edson Rezende - Eduardo BrandOo - Eduardo
Daladier - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elmo Braz - Ermano Batista
- Fábio Avelar - George Hilton - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio - Irani
Barbosa - lvo José - João Batista de Oliveira - João Leite - JoOo Paulo - João
Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Alves Viana - José Henrique -
Luiz Fernando - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu -
Marco Regis - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Maria Tereza Lara -
Mauro Lobo - Newton de Morais - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo
Piau - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Ronaldo Canabrava - Sebastião
Costa - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Avila - Washington Rodrigues.

Abertura
0 Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - As 9hl5min, a lista de

comparecimento registra a existência de nOmero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a protecao de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabalhos. Corn a palavra, a 2 0-Secret6rio, para proceder a leitura da
ate da reuniOo anterior.

Ata
- 0 Deputado Gil Pereira, 2 0-Secret6rio, procede a leitura da eta da reunião

anterior, que é aprovada sem restriçöes.
21 Parte (Ordem do Dia)

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocaçâo, a Presidéncia vai
passar 2a Parte da reunião, corn a discussâo e a votaçao da rnatéria
constante na pauta.

Decisào de Questão de Ordem
O Deputado João Leite, em questao de ordem apresentada na 7a Reuniào

Ordinária, em 4/3/99, formula quatro perguntas, todas relacionadas a
aprovaçOo, pela ComissOo de Fiscalizaçao Financeira e Orçamentária, de
requerimento da Mesa da Assembléia propondo a instituicão do Projeta Minas
Unida Vence a Crise, corn a realizacäo de quatro eventas.

Indaga a Deputado autor da Questão de Ordem:
1 - "Pode a Comissão de Fiscalizacao Financeira e Orcamentária, por

solicitaçOo da Mesa da Assembléia, aprovar projeto em desacordo corn a
disposto no art. 60, § 2°, Ill, da Constituição do Estado, e no art. 100, VI, do

Regimento Inferno?" 	 669

Em relaçao a primeira questão, a Presidéncia esciarece que as citados
dispositivos da Constituiçao e do Regimento Interno atribuern as comissöes
da Assembléia competéncia pare "realizer audiência pUblica em regiOes do
Estado, para subsidiar a processo legislativo, observada a disponibilidade
orcamentaria". A simples aprovaçao de urn projeto par uma comissão nào
caracteriza descumpnmento daquelas normas, uma vez que as eventos
aprovados somente são realizados na medida da disponibilidade
orcamentária especifica, ou seja, a efetivaçao do evento é que está
condicionacia a existéncia de recursos. E a que ocorre rotineiramente corn a
programação de todas as comissOes da Casa, permanentes e ternporárias.

2 - "Quando foi realizado a acorda de Lideranças citado pelo Presidente da
Camissão de Fiscalizacao Financeira e Orcamentaria e quern dele
participou?"

Quanta a segunda questão, houve uma referenda incorreta, já corrigida em
Plenário pela Presidente da Comissão de Fiscalizaçao Financeira e
Orcamentaria, a reuniãa de LIderes que discutiu a Projeto Mines Unida Vence
a Crise. Tratou-se de uma reuniâo entre as Lideres das bancadas que dão
sustentação ao Governo, realizada no dia 3/3/99, as 11 horas, no Salão
Oficial da Assembléja.

3 - "Qual é a dotaçOo financeira destinada pela Mesa aos eventos da
Comissâo de Fiscalizacâa Financejra e Orcamentaria?"

Em relaçao a terceira questâo, a Presidéncia informa que a dotaçao
financeira destinada pela Mesa aos eventos da Comissão de Fiscaizacao
Financeira e Orcamentarja e a constante na Deliberaçao da Mesa n° 1.690,
de 1999, que estabelece cronograma financeiro para todos as eventas
institucionais. A referida deliberaçaa estabeece uma quota de R$350,00
(trezentos e cinqüenta reais) mensais para cada camissão permanente,
sendo que as audiências pOblicas regionais e as teleconferências são objeto
de dataçoes especIficas, não incluIdas na quota de cada comissão, canforme
dispOem seus arts. 3 0 e 40.

A Presidéncia esciarece, ainda, que a citada deliberação, em seu art. 50,
prevé a passibilidade de suplerneritacaa financeira. Lembra, ainda, que a
suplementacao e a remanejamento de verbas são expedientes legItimos a
que tern recarrido as comissOes sempre que as necessidades de seu trabaiho
a exigem.

4 - "Terá a Mesa condiçOes de garantir as comissOes, sem estourar a
arcarnenta da Case, a equânime distribuiçao dos recursos necessários pare a
realização de seus eventos, diante dos gastos que a Cornissãa de
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Fiscalizaçâo Financeira e Orcamentária realizará apenas corn a
implementação do Projeto Minas Unida Vence a Crise?"

Finalmente, quanto a quarta questao apresentada, vale a resposta a
terceira, ou seja, sempre que possivel e de acordo corn a importância do
trabalho a ser realizado, a Mesa da Assembléia estará aberta a hipOtese da
suplementaçao ou remanejamento das dotaçoes destinadas as comissôes,
como, de resto, sernpre procedeu.

Deve-se ressaltar que esta Mesa, como as anteriores, reconhece a
mportância do trabalho desenvoivido pelas comissôes. A diretriz adotada por
esta Casa, de agir em parceria corn a sociedade, encontrou e encontrará
sensibilidade por parte da Comissão Executiva, de modo a viabilizar todos Os
projetos relevantes marcados por essa caracterIstica.

Sala das Reuniöes, 11 de marco de 1999.
Anderson Adauto, Presidente.

Questao de Ordem
o Deputado João Leite - Sr. Presidente, nós acompanhamos a resposta a

questâo de ordem, nâo aceitamos e varnos apresentar recurso em tempo
hábil. Ao mesmo tempo, gostaria de, apoiado no parágrafo ünico do art. 120,
c/c o art. 124 e seus paragrafos, do Regimento Interno e no art. 60 da
Constituiçáo do Estado, apresentar a seguinte questão de ordem. Quanto a
douta decisäo da Presidência concernente ao requerimento do Deputado
Sebastiao Navarro Vieira, LIder do PFL, e outros Deputados, o qua[ tive
oportunidade de assinar, gostaria de saber se V. Exa. já a apresentou.

o Sr. Presidente - Será lida em seguida. A Presidência tern uma decisào
relativa ao requerirnento apresentado pelo Deputado Sebastiào Navarro Vieira
e gostaria de ev6-la ao conhecirnento do Plenário, se V. Exa. me permite.

DECISAO DA PRESIDENCIA
o Deputado Sebastiäo Navarro Vieira e outros apresentaram a esta

Presidência, na 7a Reunião Ordinária, realizada em 4/3/99, requerimento
solicitando que o Projeto Minas Unida Vence a Crise, contido em
requerimento da Mesa da Assembléia enviado a deliberaçao da Comissão de
Fiscalizaçao Financeira e Orçamentaria, fosse devolvido ao exame do
Plenário, nos termos do art. 104 do Regirnento Interno. Solicitam, também, no
requerimento que a matéria seja distribuIda as Comissöes de Constituicâo e
Justiça e de Administração PUblica, nos termos do art. 183 do Regimento
Interno.

Em resposta, a Presidéncia gostaria de tecer as seguintes consideraçoes
acerca dos argumentos apresentados pelos nobres parlamentares:

1 - A reunião da Comissào de Fiscalizacào Financeira e Orçamentária foi
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convocada por meio de edital, publicado em 4/3/99, em observãncja ao que
dispôem 0 art. 124 e o parágrafo Unico do art. 120 do Regimento Interno. Do
referido edital, nâo consta o teor dos requerirnentos a serem apreciados, mas
sim a expressão "apreciaçao de requerimentos", para possibilitar o
recebimento e a apreciaçäo de todos os requerimentos que porventura sejam
apresentados pelos parlamentares no momento da reuniào.

2 - A referida reunião contou corn a presença de cinco dos seus sete
membros, tendo 0 requerimento sido aprovado por unanirnidade.

3 - 0 Presidente da comissão, Deputado Márcio Cunha, antes de submeter
o requerimento a votação, fez a sua leitura, dando, assim, pleno
conhecimento da matéria aos membros presentes.

Verifica-se, portanto, a irnprocedência das acusaçöes dos autores do
requerirnento, que denominarn de "expedientes duvidosos e golpes de
esperteza" atos legItimos praticados pela Comissáo de Fiscalizaçao
Financeira, dentro do mais rigoroso cumprirnento do que determina o nosso
Regirnento Interno.

Isso posto, a Presidêncja defere a primeira parte do requerimento do
Deputado Sebastiâo Navarro Vieira e outros, de conformidade corn o inciso
XXVU do art. 232 do Regirnento Jnterno, por entender ser a matéria de
deliberaçao conclusiva da Comissao de Fiscalizaçào Financeira.

Quanto a segunda parte, a Presidêncja vai indeferi-la, corno conseqüência
da decisâo propalada no parágrafo anterior, urna vez que, tratando-se de
rnatéria de deliberaçao conclusiva de comissão já apreciada pela Comissào
competente, a nossa lei interna nâo deixa margem a dUvida. A iinica
possibilidade de recurso é a contida no art. 104. A audiência de qualquer
comissão sobre a matéria em questâo, permitida pelo art. 183, base para a
segunda solicitaçâo do requerente, sO poderia ser concedida no momento
processual prOprio, ou seja, antes da aprovaçäo da proposição. E nâo poderia
ser de outra forma, uma vez que é intrinseca a natureza do processo a
seqUência concatenada de atos, nao sendo possivel retroceder naqueles já
praticados. E o processo legislativo näo foge a essa regra. Uma vez aprovado
o requerimento pela comissão de mérito, ja não caberia emissão de parecer
por nenhuma outra comissâo. Neste caso, a instância de recurso cabivel é o
Plenárjo. Esta é a decisão da Presidêncja.

Sala das Reuniöes, 11 de marco de 1999.
Anderson Adauto, Presidente.

Questào de Ordem
o Deputado João Leite - Em relaçao a questao de ordem que apresentei

em reuniâo anterior, que foi respondida por V. Exa., como eu disse



^V
672

anteriormente, no estamos de acordo e apresentaremos recurso em tempo
hábil.

Agora, quero apresentar outra questao de ordem e you fundamentá-la no
paragrafo ünico do art. 120, c/c o art. 124 e seus parágrafos, do Regimento
Interno, e o art. 60, I, da Constituiçäo do Estado.

Questáo de ordem formulada corn fundamento no paragrafo ünico do art.
120, c/c o art. 124 e seus parágrafos, do Regimento Interno, e no art. 60, I, da
Constituicao do Estado. A douta decisão da Presidéncia concernente ao
requerimento do Deputado Sebastiào Navarro Vieira, Lider do PFL, e outros
Deputados da Bancada da Minoria, representando mais de 1/10 dos membros
deste Poder, e que tive oportunidade de assinar, alega, em suas
consideraçoes, que a reunio da Corntssào de Fiscalizaçäo Financeira foi
convocada por meio de edital, publicado em 4/3/99, em observância ao que
dispöe o art. 124 e o paragrafo ünico do art. 120 do Regimento Interno. No
referido edital, näo consta o teor dos requerimentos a serem apreciados, mas
sirn, a expressâo "apreciacão de requerimentos", para possibilitar o
recebimento e apreciaçao de todos os requerimentos que porventura sejam
apresentados pelos parlamentares no momento da reunião.

Permitimo-nos, Sr.Presidente, com a devida vênia, discordar da afirmacão
de V. Exa. e o fazemos corn os seguintes argumentos regimentals:

1 - 0 Projeto Minas Vence a Crise foi encaminhado, por via de
requerimento, a Comissáo de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para
apreciaçâo no dia 3 de marco.

o edital de convocaçao da reunião extraordinária daquela comissâo, sem
revelar o seu real conteUdo e referindo-se apenas e genericamente a
"apreciaçào de requerimentos", foi realmente publicado no dia 4 deste,
conforme dispOe o art. 124, citado por V. Exa.

Não se aplicarn, no caso, os § 1 1 e 2° do referido artigo, uma vez que a
convocacào não se fez durante a reunião, não se tratando, assim, de
observância do intersticlo de 6 horas entre uma e outra, com matéria nova.

Ate al, nada demais. Tudo fol regimentairnente feito.
2 - Mas, Sr. Presidente, não pode deixar de ser aplicada ao caso, em

nenhuma hipotese, a expressa disposicão contida no paragrafo ünico do art.
120 do Regirnento Interno, que assim determina:

'Parágrafo ünico - 0 Presidente dará ciência das pautas das reuniöes aos
membros da comissáo e as Lideranças corn antecedência minima de 24
horas, ressalvado o disposto no § 1° do art. 124".

3 - Como .- e ja foi dito - a ressalva prevista no parágrafo Unico não vem ao
caso, o restante deve ser obedecido em todos os seus peremptórios termos,
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ou seja, não pode ser realizada reuniáo de comissäo, qualquer seja ela, sern
que seu Presidente dé ciência prévia de sua pauta aos seus membros e as
Lideranças da Casa corn antecedéncia minima de 24 horas.

4 - E püblico e notório que tat pauta nâo foi distribuida corn a antecedéncia
exigida de 24 horas aos membros daqueta comissão e aos LIderes. Com
efeito, as Lideranças da Minoria, do PSDB e do PFL 56 receberam o projeto
quando a reunião já havia se realizado. E nenhuma pauta foi distribulda,
anteriormente, no prazo regimental.

Dai porque - afirmamos corn absoluta observância a verdade dos fatos -
nào foi cumprido o prazo mInimo de 24 horas. Por isso mesmo, parece-nos,
salvo met hor juizo, que continua válida a expressâo "expedientes duvidosos e
golpes de esperteza", inserida no requerimento do Deputado Sebastiäo
Navarro Vieira e outros.

5 - Também é so parcialmente yerdadeira a afirmação de V. Exa. em sua
decisâo, quando disse que o Presidente daquela comissâo, Deputado Márcio
Cunha, "antes de submeter o requerimento a votaçào, fez sua feitura, dando,
assirn, pleno conhecimento da matéria aos membros presentes".

De fato, Sr. Presidente, ele o fez, exatamente antes de submeter o
requerimento a votaçäo, quando deveria t6-lo feito anteriormente, 24 horas
antes, dando-se, assirn, pleno conhecimento da rnatéria aos membros da
comissâo e aos LIderes, em obediência ao prazo estipulado no desrespeitado
parágrafo Unico do art. 124, corn distribuiçao prévia de pauta.

6 - Ademais, o Sr. Presidente daquela comissao - conforme o cornprova a
gravaçâo que se encontra a disposição de todos, podendo V. Exa. requisitá-
a, se assim o desejar - afirmou textualmente que a rnatéria da Mesa havia
sido submetida ao Colegio de Lideres.

Posteriormente, S. Exa., usando da tribuna no dia 4/3/99, desculpou-se de
ter induzido a erro o nobre Deputado Mauro Lobo, que votara favoravelmente
e de boa-fe, dizendo que na verdade queria se referir ao "Colegio de Lideres
da base de apoio do Governo".

Ora, Sr. Presidente, essa esdrUxuta figura não existe no nosso Regimento.
Acreditarnos que nem mesrno a contempte o Regimento da egrégia Câmara
Municipal de Belo Horizonte - parlamento ao qual o ilustre Deputado Márcio
Cunha serviu por 16 anos, corn zelo e proficléncia.

Mesrno porque, a se dar curso a esse falacioso "Colegio de LIderes da base
de apoio do Governo", logo mais, na linha do absurdo, teremos em Minas
tambérn a figura abominável da Constituiçao Estadual da base de apoio do
Governo, a que se seguiria urn incrivel regimento interno da mesma base.

Isso posto, e concluindo a questào de ordem, solicitamos que V. Exa. se dê

z
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a oportunidade de rever Os argumentos de sua decisão, notadamente no que
infringe a observância do parágrafo tinico do art. 120 do Regimento Interno.

E, aproveitando o ensejo, sugerimos e requeremos a V. Exa. (- Lé:)
"Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
o Deputado que este subscreve, corn fundarnentacão regimental nas

disposiçöes citadas na questão de ordem acima, requer:
1 - Seja declarada nula de pleno direito a decisão da Cornissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária proferida ern sua reunião de 4 do
corrente, aprovando o Projeto Minas Vence a Crise, de acordo corn a
competência atribuIda a Presidéncia pelo nosso Regirnento Interno - art. 82,
XV e XXV -, sob pena de se subrneter ao Plenário deliberação irregular de
comissão, o que macula o processo legislativo.

2 - Seja, em conseqüência, devolvida a referida matéria a nova apreciação
daquela comissão, observando-se, desta vez, os procedimentos previstos no
Regimento Interno.

3 - Sejam de imediato sustadas as providéncias em andamento para
implementacao do Projeto Minas Vence a Crise, uma vez que a matéria não
foi deliberada pelo soberano Plenário da Casa.

4 - Mesmo assim, caso o malsinado projeto for levado avante, apOs
cumpridas as formalidades regimentais, que o seja sern que urn ünico
centavo de dinheiro püblico seja alocado em sua implementação, uma vez
que seus itens 3 e 4 traduzem matéria de nItido caráter politico-partidário, que
so pode ser custeada pelos partidos que compöem a base de apoio do
Governo, sob risco de crime eleitoral."

E esta a questão de ordem, é este o requerimento que encaminhamos a V.
Exa., Sr. Presidente.

o Sr. Presidente - 0 Deputado que Ievantou a questao de ordern é
experiente, mas, como estamos no inicio de urna nova legislatura, alguns
Deputados estão fazendo parte da Casa pela primeira vez. Logo, a
Presidéncia lerá o art. 167 do Regimento Interno. (- Lé:)

"Art. 167 - A questão de ordern formulada no Plenário sera resolvida em
definitivo e tempestivamente pelo Presidente da Assembléia."

Portanto, são decisôes da Presidência a questao de ordem levantada por V.
Exa. e o despacho do requerimento apresentado pelo Deputado Sebastião
Navarro Vieira. E uma decisão definitiva da Presidéncia.

Discussão e Votacão de Proposiçoes
o Sr. Presidente - A Presidência colocará agora em votacão o requerimento

da Mesa da Assembléia que institui o Projeto Minas Unida Vence a Crise,
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aprovado por unanimidade na Comissâo de Fiscalizaçao Financeira e
Orçamentária.

A Presidéncia solicita ao Sr. Secretário que proceda a leitura do
requerimento e dos pontos principais do projeto.

o Sr. Secretário (Deputado Gil Pereira) - (- Lé:) "Exmo. Sr. Presidente da
Comissão de Fiscalizaçao Financeira e Orçamentária, as Deputados que este
subscrevem, membros da Mesa da Assembléia, requerem a V. Exa. que a
Projeto Minas Unida Vence a Crise, anexo a este, seja examinado por essa
Comissão. Sala das Reuniöes da Mesa da Assembléia, 3 de marco de 1999.

Resumo do Projeto Minas Unida Vence a Crise
o Projeto Minas Unida Vence a Crise consiste numa série de iniciativas que

visam envolver toda a população do Estado na discussão e apresentação de
propostas que possam sanar as dificuldades por que passa a Estado de
Minas Gerais em funcão da poiltica econômica em vigor no Pals e do
desequilibrio nas relaçoes entre as entes da Federaçao brasileira ameaçados
pela estagnação econOrnica e social.

o projeto é composto pelos seguintes eventos:
10 - Teleconferência Desafios da Federação Brasileira: corn realização

prevista para a dia 15 de marco próximo, tern como objetivo aprofundar as
debates sabre a adoção de urn novo pacto federativo, visando ao
fortalecirnento dos Estados e dos municipios diante da Uniào. Esse evento
tern corno subtemas: "A União e as Estados no Quadra da Globalização" e "0
Pacto Federativo: Limites da Centralização e da Autonomia dos Estados".

21 - Lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Autonomia dos
Estados: realizaçao prevista para logo após a teleconferência Desafios da
Federaçao Brasileira, sendo a palavra franqueada a urn representante por
Estado. Em seguida, haverá debates corn as autoridades presentes.

30 - Encontros regianais: prevista a realização de 15 grandes encontros em
impartantes cidades rnineiras, corn a participação da classe politica,
lideranças camunitárias locais, imprensa e entidades da sociedade civil, para
que se manifestem sabre as questães expostas pelas representantes do
Governo do Estado e Deputados Estaduais e apresentem sugestöes.

40 - Lancamento do manifesto "Minas Unida Vence a Crise", realizaçao
prevista para a dia 21 de abril, em Ouro Preto."

Era o que tinha para ler, Sr. Presidente.
0 Sr. Presidente - Vern a Mesa requerirnenta do Deputado Sebastião

Costa, em que solicita a adiarnento de votação do requerimenta da Mesa da
Assembléia que contém a Prajeta Minas Unida Vence a Crise. Para
encaminhar, corn a palavra, a Deputada Carlos Pimenta.
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o Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Srs. Deputados, apOs a leitura
do projeto da Mesa que é o motivo da convocação extraordinária desta Casa
nesta manhã, nos, da Oposição, fizemos uma reunião nesta semana e
chegamos a conclusão de que, da forma como foi encaminhado a Casa - por
intermédio da Comissão de Constituiçao e Justica -, o projeto carece,
entendemos nós, de urn exame mais apurado, para que possamos ter
convicção plena e certeza absoluta dos nossos atos. Como as coisas
aconteceram de forma intempestiva, no rneu entender, e não houve, além
disso, tempo suficiente para a discussão do projeto na Comissão de
Constituição e Justica, estamos solicitando dos Srs. Deputados o adiarnento
da votação da matéria, ate mesmo para que possamos ter uma explicaçao da
Mesa, das pessoas que estão preparando esse projeto, que, na verdade, nào
é urn projeto so; são quatro projetos absolutamente distintos contidos num
ünico, que comeca corn a teleconferência marcada para o dia 15 e que já está
acertada, inclusive corn relaçao aos convidados. Depois, ha o lançamento do
projeto e as caravanas para o interior do Estado de Minas Gerais, a fim de
que se possa ter urna discussão corn a sociedade mineira. Entäo,
entendernos ser necessário que cada urn de nOs tenha condiçoes de saber do
que trata esse projeto. Alias, quero dizer que fui procurado ate mesmo por
Deputados que cornpãem a base do Governo e se colocararn frontairnente
contra o projeto, Deputados que ate entâo não tinham tido as explicaçoes.
Eles nos procuraram pedindo que nos mantivéssernos firrnes, evitando essa
segunda etapa do projeto, que é a carninhada para o interior do Estado. Eles
alegararn tratar-se de urna proposição nitidamente politico-partidária, apoiada
sobrernaneira por urn partido. Esses Deputados nos solicitaram que
fizéssemos o possivel para que esse projeto tivesse, pelo menos, a
oportunidade de uma discussão rnaior. Solicito dos senhores, ern norne da
preservação do entendirnento nesta Casa, que tenhamos, pelo menos, urn
tempo. A forma como tudo aconteceu foi absolutamente anormal, estranha a
tradiçao e aos costumes desta Casa.

Nós, da Oposição - PSDB e PFL -, entendemos que a teleconferência a ser
realizada nesta Casa, no dia 15/3/99, é urn ato legitirno, é uma oportunidade
de esclarecirnento a sociedade mineira e brasileira, uma vez que estará ao
alcance de todos, em rede nacional. Outros Estados, outras Assembléias
Legislativas, Cârnaras Municipais e a sociedade civil organizada, em geral,
terão a chance de acompanhá-la.

o dia 15 esta muito próxirno, e não teremos tempo suficiente para fazer
uma divu!gaçao mais ampla do evento; mas, mesmo assirn, trata-se de uma
excelente oportunidade que se dá a sociedade organizada, aos sindicatos e
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ao funcionalismo püblico, sobretudo o do interior, de tomar conhecimento do
seu próprio destino.

Não fazemos restricão a teleconferência, pelo contrário; apenas
larnentamos a falta de urn representante da Oposicão para balancear a
discussão. 0 PT e pessoas ligadas ao atual Governo foram convidados, mas
ficou faltando o contraponto. Mesmo assim, entendernos que o acontecimento
será importante e válido. A sociedade carece de informacöes, e o prOprio
funcionalismo püblico do Estado não sabe o que está acontecendo.

Ontem, tivemos a oportunidade de conversar corn o Secretário da Fazenda,
Dr. Alexandre Dupeyrat. Considerando a crise politica, econômica e de
desinformação sem precedentes que estamos vivendo, perguntei a S. Exa.
qual era a proposta de Minas para o impasse criado corn a União. A resposta
foi que Minas aceita a renegociação na base de 5% a 6% de
comprometimento da renda do Estado. Ora, isso não está sendo proposto. 0
que está sendo proposto nada mais é que o Governo Federal interrompa os
bloqueios de capital que tern feito a Minas, corn o que, alias, concordamos. 0
Estado está sacrificado, e, em nossa opinião, a crise não é unilateral, do
Estado para corn a União. E também da União para corn o Estado. Preocupa-
nos ver Minas Gerais passar pelo que está passando.

Queremos o inIcio efetivo e imediato da administracão do Governo Itarnar
Franco, porque inümeros são os problernas nos setores social, educacional,
de saüde e de infra-estrutura; queremos que o funcionalisrno estadual tenha a
certeza de que vai receber seu salário em dia, como reza a Constituição;
gostariamos de ver recuperadas nossas estradas, pois, hoje, transitar pelos
caminhos de Minas é colocar a vida, literalmente, ern risco. E urn buraco so,
de Norte a Sul, de Leste a Oeste; queremos ver a retornada das obras do

z metrO de Belo Horizonte; reivindicamos o retorno das obras da BR-381, a
Fernão Dias; queremos acreditar - e quantos professores não Na neste
Plenário? - que o Programa PrO-Qualidade, projeto de US$87.000.000,00,
flnanciados pelos Bancos internacionais, sera reiniciado; esperarnos que se

0
C dê partida ac, Projeto Jaiba. Tudo isso, Sr. Presidente, &ão caréncias do

Estado, que precisam ser supridas urgentemente.
Dissemos a V. Exa., na presenca dos LIderes, que entendernos ser

necessario dar informaçoes a sociedade do Estado, mas informaçOes
baseadas, de certa maneira, em preceitos cientificos.

Sr. Presidente, apresentamos outro requerimento que será discutido pela
Casa, solicitando a votação por parte desse projeto, porque concentraremos
toda a nossa energia e trabalho na teleconferOncia, desde que ela náo seja
realizada na segunda-feira. Terernos mais uma semana, e al sirn, esta Casa



^I&C

0

0

678
Legislativa vai gerar informaçães importantes, e o povo do Estado de Minas
Gerais terá consciência do que está se passando.

Para que possa haver uma convivéncia harmoniosa entre Oposição e
Situacäo, pedimos a oportunidade do dialogo e não a forma como foi
colocado esse projeto, que é importante. Ele deveria ter dado entrada nesta
Casa corn discussães, corn o acatamento de propostas e proposicöes, tanto
por parte da Oposiçao quanto da Situação.

Ern nosso requerimento, solicitamos que a votaçâo seja por mOdulos. Se,
ern Ultima aná!ise, não lograrmos êxito em nossa solicitacäo, queremos levar
a V. Exa. uma id6ia irnportante. Sugerimos que essas teleconferências, essas
reuniöes no interior sejam urn trabaiho em conjunto entre as Cãmaras
Municipais e esta Casa Legislativa. Esta Casa está diante de urn impasse
sério, e no queremos fazer do Legislativo carro-chefe de nenhum partido
politico, de nenhum politico. Muito obrigado.

Questäo de Ordem
o Deputado Sebastiäo Navarro Vieira - Sr. Presidente, diante da evidente

falta de "quorum", que nâo permite a continuação dos nossos trabalhos,
gostaria de solicitar a V. Exa. que encerrasse a reuniâo.

o Sr. Presidente - A Presidência verifica a presença em Plenário de 26
Deputados e está aguardando que a assessoria verifique quantos estáo
reunidos em comissöes.

o Deputado Sebastiáo Navarro Vieira - Em Plenário, ha 20 Deputados. 0
painel náo registra os Deputados que estão nas comissöes.

o Sr. Presidente - A Presidência verifica a presenca de 26 Deputados em
Plenário, e a assessoria trouxe a informacão de que ha 13 Deputados
reunidos em cornissOes, perfazendo urn total de 39. Portanto, ha nümero
regimental para o prosseguimento dos trabalhos. Para encaminhar, corn a
palavra, o Deputado Hely TarqUinio.

o Deputado Hely TarqüInio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, constatamos
que a votaco do requerimento na Cornissão de Fiscalização Financeira
solicitando autorização de gastos para o Projeto Minas Unida Vence a Crise
tern uma conotacâo politico-partidária evidente. Queremos dizer que a
votacao daquele requerimento, naquela manhã, ocorreu de forma irregular,
embora o nosso Presidente tenha rnantido a sua posição frente a questão de
ordern do Deputado João Leite. Na argumentacão da questao de ordem do
Deputado Joâo Leite, estamos estribados no Regimento interno, porque,
como sabernos, aquela reunião ocorreu sem que tivesse sido noticiada pela
Imprensa Oficial 24 horas antes. Ocorreu uma votação de urgência, para
atender a uma premência de urn confronto do Palácio da Liberdade corn a
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Palácio do Pianalto. Tern, sim, uma conotaçao politico-partidária.

NOs, do PSDB, corn tristeza percebemos que o Regimento Interno náo foi
atendido, em razáo de uma iniciativa do Sr. Presidente, que, no dia da sua
posse, nos disse que iria comandar a Casa corn a maior lisura, pnincipalmente
atendendo aos interesses do Poder Legislativo. Mas, na votação desse
requerimento, estamos notando que a força do Palácio da Liberdade
continuará nesta Casa, não fosse a primeira atitude do Governador itamar
Franco ferindo o Regimento desta Casa, passando por cima do trabalho da
assessonia e dos Deputados, desobedecendo a Constituiçao brasileira e a
Constituiçâo rnineira, interferindo no Poder Legisiativo de forma autocrática,
atitude prOpria de urn monarca. isso começou a acontecer já no primeiro dia
de governo. Nào temos representante na Mesa, para saber o que Ia ocorre.
Está chegando outra resoluçâo, criando mais dois cargos na Mesa. Terernos
que examinar essa matéria e votá-la.

Quero fazer urn alerta as outras legendas partidánias que aqui estáo, para
que tomem conhecimento "pari passu" do que acontece na Casa, porque, na
trarnitação de projetos, ha rnuitas "maracutaias". Apelarnos ainda Para que se
voltasse a Comissáo de Justiça, e, se a matéria for votada, ainda terernos
esse recurso, permitido pelo Regimento. 0 Sr. Presidente pode ate defenir e
decidir tempestivamente, da mesma forma que decidiu corn relaçáo a esse
requerimento, mas a Comissâo de Justiça ainda terá que examinar se ele
atende aos requisitos do próprio Regimento.

Mas, passada essa falta de obediéncia ao Regimento inferno, corno
ensinamento do Sr. Governador, passando tambérn por cirna do Regimento e
da Constituiçao, nOs, aqui, queremos expressar a nossa vontade, dizendo
que gostarIarnos, sim, do contraditOrio, permanentemente, nesta Casa. 0
requerirnento, tao logo aprovado, se for aprovado, dará direito ao Poder
Legislativo de bancar despesas de facçoes politicas aliadas do Sr.
Governador do Estado. Devido ao seu posicionamento em relaçào a politica
econOmica, a macropolItica, o Governador tern dificultado os acertos de
contas do Estado a cada mês, de forma progressiva. Minas Gerais não é
diferente da maioria dos estados e palses que enfrentam essa crise da
macroeconomia. 0 Presidente da Repüblica, conhecendo, antecipadamente,
os problemas de todos Os Estados, durante quatro anos iniciou, corn rnuita
dificuldade, porque o Congresso tern sido lento, urn processo de reformas que
ainda estao sendo votadas. Essas reformas logicamente visam combater
principalmente o comprometimento das folhas de pagamento dos Estados,
dos municipios e da União. Acontece que essas reformas sao combatidas
pelos partidos de esquerda, porque eles tern a doutrina e a filosofia politica de
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dar emprego a urn major riürnero de pessoas. E a gente percebe...
o Sr. Presidente - Esta Presidência gostaria de comunicar, mais uma vez,

aos Deputados - é claro que no é apenas para o Deputado que ocupa a
tribuna, mas para o conhecimento de todos -, que o art. 159 do nosso
Regimento Interno estabelece: "Durante a discussâo, o Deputado näo pode: I
- Desviar-se da matéria em debate; II - usar de linguagem imprOpria; Ill -
ultrapassar o tempo concedido; IV - deixar de atender a advertência". Corn a
palavra, novamerite, o Deputado Hely TarqUinio.

o Deputado Hely TarquInio - Eu gostaria de ponderar, Sr. Presidente, que
todas essas consideracães periféricas tern a ver corn a parte central do nosso
questionamento, porque o verdadeiro confronto entre o Palácio da Liberdade
e o Palácio do Planalto é ocasionado pelas caracterIsticas da economia
brasileira corn relaçao ao Estado de Minas Gerais, que depende, sim, da
macroeconomia. Entào, essas consideraçöes sobre a macroeconomia visarn
chegar a esse confronto e mostrar a importância disso, bern como rnostrar
que a Oposicáo está tomando providências para evitar que o dinheiro pb!ico,
o dinheiro do Poder Legislativo seja gasto corn finalidade politico-partidária.
Entâo, nâo estamos nos desviando, de forma alguma. Gostaria, tarnbém, que
V. Exa. me restituisse o tempo que gastou para fazer esse alerta aos
Deputados.

Mas, voltando ao tema central desta discussâo, entendernos que esta Casa
tomou providências respeitando o contraditOrio, ja que convocou
representantes do Governo atual e do Governo passado. Isso é o que
podernos oferecer, como Poder Legislativo, a populacao. Corn a vinda da Dra.
Misabel e do Dr. Arésio, ficou bern claro, quanto ao aspecto jurIdico da dIvida
contra ida e negociada corn o Governo Federal - ernbora a Dra. Misabel tenha
dito que, no piano juridico, vai persistir na trincheira e usar todos os
dispositivos e artifIcios para ganhar -, que, no Supremo, a posição do
Governo Federal vai continuar sendo vencedora, porque ela está instruida na
hermenéutica desse Tribunal.

Diante dessa decisão, so resta ao Governador ltamar Franco buscar a
salda que todos nós, rnineiros das montanhas, esperamos. Não me refiro so
ao mineiro solitário, mas tambérn a todos aqueles que gostam de viver corn
felicidade e alegria. Todos esperam que uma janela seja aberta ao diálogo,
pois não é sensato ir ao interior e sensibilizar o povo para que entre no
confronto. Nós, como representantes das diferentes regiöes do Estado,
estamos percebendo que o povo está dividido, inquieto e nào quer ouvir mais
nada dessa briga: quer, sim, uma soluçao no âmbito de atuaçâo de seus
representantes.
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Questão de Ordern

o Deputado Sebastiào Navarro Vieira - Sr. Presidente, na questão de
ordem forrnulada pelo Deputado Joâo Leite, V. Exa. leu o art. 167, que diz
que a questao de ordern formulada no Plenário será resolvida, em definitivo e
tempestivamente, pelo Presidente da Assembléia. V. Exa. sO leu essa parte
do artigo. 0 § 1 diz que, quando a decisâo for relacionada corn o texto
constitucional, poderá o Deputado suscitante recorrer ao Plenário, ouvida a
Comissâo de Justica. 0 Deputado Joâo Leite, inconformado corn a decisão
de V. Exa., anunciou que, dentro do prazo regimental, vai recorrer a
Comissão de Justiça, mas V. Exa. desconsiderou o prOprio artigo do
Regimento. V. Exa. é o Presidente de todos nós. Por isso, tenho a certeza de
que dirige esta Casa baseado no Regimento. Gostaria, entäo, de ]he solicitar,
como Presidente desta Casa, que acatasse a questâo de ordern do Deputado
Joâo Leite ou, no rnmnirno, sua assertiva, ou seja, que ira recorrer a Cornissâo
de Justiça. Gostaria, pois, que V. Exa. suspendesse esse processo de
votaçao ate que esse assunto fosse definido através de recurso anunciado
pelo Deputado Joào Leite. V. Exa. está extrapolando o nosso Regimento, ao
colocar essa rnatéria em votação.

o Sr. Presidente - A Presidência já solicitou ao Deputado que apresentasse
seu requerimento. 0 requerimento apresentado não paralisa o processo de
votação, e, se a matéria diz respeito a texto constitucional, realmente, cabe
encaminhar recurso a Comissão de Justica. No nosso entendimento e na
nossa avaliação, este nâo e o caso. Corn a palavra, para encaminhar, o
Deputado Sebastiäo Navarro Vieira.

o Deputado Sebastião Navarro Vieira - Sr. Presidente, Srs. Deputados, é
evidente que näo pode ter seqUëncia o processo de votação dessa matéria,
ern razáo dessa questáo de ordern levantada por mim. Se urn fato precede
outro, não ha corno nâo se interromper o processo de votação, ate que a
Comissão de Justiça defina se o recurso que está sendo apresentado pelo
Deputado Joâo Leite é procedente ou nâo.

Mesmo assrrn, Sr. Presidente, acho que esta matéria é de alto interesse do
Estado, e a Oposiçäo aqui cumpre o seu papel de tentar evitar que o Governo
e a direçao desta Casa incorram em erro grosseiro, fazendo de uma questáo
polItica uma questao institucional. Minas Gerais nâo está toda unida nas
posiçOes do Governador do Estado. 0 eleitor que delegou ao Sr. Itarnar
Franco a competéncia de dirigir o nosso Estado é o mesrno que delegou ao
Sr. Fernando Henrique a competéncia de dirigir o Brasil. E claro, evidente e
Obvio, sO náo enxerga quern nâo quer, que a matéria colocada em votaçao é
urn palanque para percorrer todo o interior de Minas, defendendo as posiçöes
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politicas do Governador do Estado e da sua base de sustentaçäo nesta Casa.
Isso é do interesse de alguns partidos, nào é do interesse de Minas Gerais.
Minas unida contra a crise, sirn; a Assembléia Legislativa levando urn
palanque para o interior do Estado, tentando solapar a imagem do Presidente
da Reptiblica, nâo.

Somos - e o PFL faz questáo de ser assirn, nesta Casa - brasileiros de
Minas Gerais. Defendemos Os interesses de Minas, mas também defendemos
Os interesses do Brasil. Vivemos hoje uma crise das mais bravas, urna crise
provocada pelo ciürne, pela raiva, pela frustração do Governador de Minas,
que sonhava ser Presidente da Repüblica, e nâo conseguiu se apresentar
como candidato. Assim, joga a culpa no Presidente Fernando Henrique
Cardoso.

Tentar solapar a imagern do Presidente da Repiblica, tentar jogar Minas
contra o Presidente, que vern conduzindo este Pals corn muita dificuldade
numa hora tao grave, é ate urn crime de Iesa-pátria. Temos é de torcer para
que o Brasil dé certo. Se o Brasil der certo, é born para Minas. Minas tambérn
e Brasil, e o Governador gosta de citar que Minas é o Estado sintese dessa
Federaçao. Federação é união, é paz perrnanente, é dhálogo. Quer-se discutir
o pacto federativo sern diálogo.

0 real está recuperando seu valor. A crise preconizada nestes dias, na TV
Bandeirantes, pelo Vice-Governador Newton Cardoso, segundo o qual o dólar
na, já no rnês de marco, atingir o valor de R$2,50, não procede. 0 dôlar está
abaixando. A infiação, prevista para sofrer urn disparo no inicio do rnês, está
sendo contida. Os indices da APE, anunciados ontern e hoje pela manhã, já
nos dão alento de que a inflacao não vai voltar. Fernando Henrique está
adrninistrando a crise e encontrando o carninho que todos almejarnos.
nfelizrnente para Itarnar Franco, o Brasil não vai desmoronar-se. Vamos

encontrar o nosso carninho. Torcernos por Minas, torcernos pelo nosso
Governador, querernos que ele acerte, como Fernando Henrique está
procurando acertar. Mas nâo querernos que, para a alegria de nosso
Governador, o Brasil seja destruido. Não querernos, Sr. Presidente, esse
palanque induzindo, levantando o povo, solapando a irnagern de Fernando
Henrique para a alegria e a satisfação pessoal do Governador, que não o
perdoa por ser Presidente da Repüblica pela segunda vez.

Por isso, o requerimento do Deputado Sebastião Costa, solicitando o
adiamento desta votação, é extrernarnente importante, para que possamos
meditar, reavaliar o erro que esta Assembléia está tentando cometer, corn o
apoio da base de Governo, de transforrnar Minas num grande palanque
politico do Sr. Itamar Franco. Continua rnos na nossa posição de brasileiros de
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Minas Gerais, unidos contra a crise, sim, mas não unidos corn o Sr. Rarnar
Franco para jogar pedras no passado, para jogar a culpa da incornpetência
administrativa em Eduardo Azeredo, para jogar pedras em Fernando
Henrique. Dizer que Minas é ingovernavel porque Fernando Hennique é
Presidente da RepUblica é inconcebivel, Sr. Presidente. Por isso, entendernos
e justificamos o requerimento do Deputado Sebastião Costa, para que essa
votação seja adiada. Busquernos o encontro de idéias para que possamos,
não incorrendo em erro, satisfazer as necessidades de esclarecer a opinião
pCiblica. Já disse a V. Exa., Sr. Presidente, que concordo que, num foro
apropriado, a Assembléla Legislativa prornova a teleconferéncia aberta para
todo o Brash. Poderemos discutir a situação grave que o Brasil vive, podemos
discutir pacto federativo, mas não se concebe, Sr. Presidente, que V. Exa.
queira levar a discussão do novo pacto federativo para Divinópolis, para São
Sebastião do Paralso, para Varginha, para Montes Claros.

Penso que esta Casa não é o foro apropriado, mas podemos faz6-lo aqui.
Entendo que é justo que levantemos a bandeira. Minas sempre saiu na frente.
Vamos sair mats uma vez. Vamos discutir o novo pacto federativo aqui, na
Assernbléia, no Brasil inteiro, através da teleconferéncia que V. Exa.
preconiza e propöe. Mas... palanque? Nada a ver corn as audiências püblicas
que esta Assembléia fez, indo ao interior ouvir o povo. Mas palanque para
justificar uma situação que ao rneu ver é injustificável, inconcebivel, é uma
responsabilidade muito grande que esta Casa assume, principalmente o Sr.
Presidente, que é responsável pela aplicaçao dos recursos, pela gestão dos
recursos alocados pelo povo mineiro, para que a Assembléia seja a
representacao dele. Somos representantes de todo o povo mineiro, e não
somente daqueles que apoiaram o Sr. Itamar Franco. Somos representantes
do povo que censuna, e cada urn dos senhores, tenho certeza disso, que
ouvir as suas bases, que auscubtar o coração e a voz do povo, vai constatar
perfeitarnente que uma parte acha que é urn gesto de coragem do
Governador do Estado a medida tomada. A outra metade acha que é urn
gesto tresboucado. Estarnos incorrendo no risco de envolver a instituiçao que
é do povo, a Assembléia Legislativa, num processo politico, em defesa
daquibo que é indefensável. 0 Brasil está acima de Minas, e Minas está no
Brasil. Os problemas do Brasil são problemas de Minas também.

0 Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Sebastião Costa. A
Presidéncia comunica ao Deputado Sebastião Costa que, pela condição de
Lider do Deputado Paulo Pettersen, este tená a preferéncia. Logo depois, a
palavra será dada a V. Exa. Corn a palavra, o Deputado Paulo Pettersen.

0 Deputado Paulo Pettersen* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, em nosso
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entendimento, a importãncia deste projeto e a participacão nele também da
Minoria é mais que fundamental e essencial, não apenas para o Poder
Legislativo, mas também para nosso Estado e para a sociedade mineira.
Sugiro que V. Exa. adie a votaçào do requerirnento. Talvez por falta de
alcance, seja urn sacrificio, mais uma vez, para a sociedade. Mas riào
podemos fugir da discussáo do federalismo, näo podernos perder a
oportunidade: é a primeira vez que a grande Comisso de Fiscalizaçao
Financeira promove audiências püblicas neste Estado, para discutir uma crise
em que todos nOs estamos inseridos. Temos também urna grande discussào
sobre a orçamento participativo, que é também de responsabilidade de todos
nos. Nâo podemos excluir nenhum segmento numa hora tao crucial e
irnportante, para que, em busca do objetivo maior, não se trarisforme essa
crise ou esse projeto em palanque politico. Muitas vezes discordo dos
Deputados que adotaram esse caminho. Essa preocupaçao, rnuitas vezes,
eles tern, embora não participem desse grande projeto.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, solicitaria que se desse abertura para uma
discussäo mais ampla, rnais abrangente e corn a participacão da Minoria.
Tenho certeza de que isso so ajudaria ou dana rnais velocidade, para que
pudéssernos sair dessa grave crise que atinge a sociedade mineina e
brasileira, ou amenizá-la. Tenho certeza de que o ideal senia que as Lideres
sentassem para discutirmos a participaçâo riesse grande projeto. Näo
podemos ficar ausentes dele, principairnente a Oposicâo. Tenho certeza de
que vamos estar fazendo o que toda a sociedade espera de nOs nesta Casa.
0 que não podemos é ficar discutindo eleiçao de itamar ou de quem quer que
seja, discutir problemas do ex-Governador Eduardo Azeredo; temos de
discutir, corn a maior velocidade, essa crise que ai está; temos de buscar
alternativas e sO conseguiremos corn diálogo, corn debate, corn uma abertura
maior.

Questào de Ordem
o Deputado Paulo Pettersen - Sr. Presidente, solicito a V. Exa. que

suspenda por 3 minutos esta reuniäo, para que os Lideres dos partidos
possam chegar a urn consenso sobre uma participação mais ativa, para
darem mais vida a esse projeto nesta Casa.

Suspensâo da Reunião
o Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - E regimental. A reunião está

suspensa por 3 rninutos.
Reabertura da Reunião

0 Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - Estao reabertos as trabalhos.
Continua corn a palavra o Deputado Paulo Pettersen, por 5 minutos.

685o Deputado Paulo Pettersen* - Sr. Presidente, peço a V. Exa. que dé
continuidade aos trabalhos. Ao mesmo tempo iremos conversando aqul a
parte, para ver se, realmente, chegamos a urn denominador comum, para que
possarnos todos nos, juntamente corn a Minoria, fazer parte desse grande
projeto para as interesses de Minas Gerais.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Sebastiäo Costa.
o Deputado Sebastão Costa - Sr. Presidente Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, senhores jornaiistas, senhores e senhoras, conheço e costumo
repetir urn adagio popular: a pressa é inirniga da perfeição. Tenho a certeza
de que a Mesa, ao encarninhar- aquele requerirneno, aqueia sugestào a
Comissão de Fiscalizaçao Financeira e Orcamentaria, a fez corn a meihor das
intencöes. Todavia, percarreu a carninho que nao deveria percorrer e da
rnaneira que nao deveria fazer. DaI, ter surgido a impasse. Todavia, Sr.
Presidente, neste Poder, nesta Casa é sernpre possivei buscar-se a
entendimento

Questão de Ordern
o Deputado Sebastiao Costa - Solicito a V. Exa. reservar a meu tempo para

depois e suspender a reunião por 10 minutos para perrnitir que as Lideranças
possam se entender sabre a assunto. Caso não seja passIvel a
entendmento fica reservada a oportunidade de encarninhar em outro
momenta.

Suspensao da Reuniâo
o Sr. Presidente - E regimental. A reuniao está suspensa por 10 rninutos

para que as Lideres entrem em entendimento.
Reabertuna da Reuniào

o Sr. Presidente ( Deputado José Braga) - Estâo reabertos as trabaihos.
Encerraniento

o Sr. Presidente - A Presidéncia verifica, de piano, a inexisténcia de
"quorum" para a continuação dos trabalhos e encerra a reuniäo, convocando
as Deputados para a ardinária de logo mais, as 14 horas, cam a ordem do dia
já pubiicada, e para a extraordinárja também de hoje, as 20 horas, nos terrnos
do edital de canvocacao. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisäo do orador.
ATA DA 2a REUNIAO EXTRAORDJNARJA EM 16/3/99

Presidéncia do Deputado José Braga
Surnário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: Ata - Questão de ordem -

Encerrarnento
Cornpanecimento

- Companecem as Deputados:
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José Braga - Durval Angelo - Dilzon Melo - Gil Pereira - Adelino de Carvalho
- Ailton Vilela - Alberto Bejani - Alencar da Silveira JiThior - AmbrOsio Pinto -
Amilcar Martins - Antonio Andrade - Antonio Carlos Andrada - Antonio Julio -
Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - César de
Mesquita - Chico Rafael - Christiano Canédo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Eduardo Brandáo - Eduardo
Daladier - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Elmo Braz -
Fábio Avelar - George Hilton - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio - Irani
Barbosa - Ivo José - Joâo Leite - Joào Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de
Oliveira - José Alves Viana - José Henrique - Luiz Fernando - Luiz Menezes -
Marcelo Goncalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Regis - Maria
Olivia - Maria Tereza Lara - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho -
Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rémolo Aloise - Rogerio Correia - Sebastiâo
Costa - Sebastiào Navarro Vieira - Wanderley Avila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado José Braga) - As 20hlUmin, a lista de

comparecimento registra a existéncia de nümero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a proteçao de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabalhos. Corn a palavra, o Sr. 2 11-Secret6rio, para proceder a leitura
da ata da reunião anterior. 1  Parte

Ata
- 0 Deputado Gil Pereira, 20-Secret6rio, procede a leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restriçoes.
Questâo de Ordem

O Deputado Hely TarquInio - Verificando, de piano, que não ha nUmero
suficiente de Deputados para continuar a reuniäo, solicitarnos seu
encerramento.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidéncia verifica, de piano, a inexisténcia de

nümero regimental para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando os Deputados para a especial de amanhà, dia 17, as 9 horas,
para a extraordinária tam bern de amanhâ, as 20 horas, nos termos dos editais
de convocaçOo, e para a ordinária, na mesma data, as 14 horas, corn a ordem
do dia já anunciada. Levanta-se a reuniäo.

ATA DA 2 a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE TRANSPORTE,
CoMuNCAçAO E OBRAS PIIJBLICAS

As quinze horas do dia dez de marco de mil novecentos e noventa e nove,
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comparecem na Sala das ComissOes os Deputados Alvaro Antonio, Arlen
Santiago, Dinis Pinheiro e Wanderley Avila, membros da supracitada
Comissâo. Havendo nOmero regimental, o Presidente, Deputado Alvaro
AntOnio, declara aberta a reuniào e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Dinis Pinheiro, dispensa a leitura da ata da reuniao anterior, a
qual e dada por aprovada e é subscrita pelos membros presentes. Não
havendo correspondência a ser lida, o Presidente passa a discussOo e a
votaçào de proposiçOes da Comissâo. 0 Deputado Dinis Pinheiro apresenta
requerimento em que solicita sejam convidadas diversas autoridadas ligadas
aos transportes, para debater as condiçOes de operação e o beneficio do vale
- transporte. Submetido a votação, é esta matéria aprovada. A seguir, o
Presidente informa que a reuniâo se destina a ouvir o Sr. Ronaldo Guimarâes
Gouvêa , Coordenador - Geral do NUcleo de TrOnsito da Escola de
Engenharia da UFMG - NUCLETRANS -, sobre a evolução da problemática
do trânsito e dos transportes na Regiäo Metropolitana. 0 Presidente explica o
motivo pelo qual o chamou a Comissao e passa, em seguida, a palavra ao
expositor. Participam dos debates todos os parlamentares presentes.
Cumprida a finalidade da reuniäo, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares e do convidado, convoca os membros da Comissâo para a
prOxima reunião ordinária, determina a Iavratura da ata e encerra os
tra bal hos.

Sala das ComissOes, 17 de marco de 1999.
Alvaro AntOnio, Presidente - Arlen Santiago - Wanderley Avila.

TRAMITAçAO DE PROPOSIçOES
PARECER PARA TURNO UNICO DA MENSAGEM N o 7199

Comissâo Especial para Emitir Parecer sobre a lndicaçao dos Titulares das
Seguintes Entidades: lnstituto Mineiro de Gestão das Aguas - IGAM -,

Instituto Estadual de Florestas - IEF - e Fundaçâo Estadual do Meio Ambiente
- FEAM

RelatOrio
O Governador do Estado, por meio da Mensagem n o 7/99, em atendimento

ao disposto na Emenda a Constituiçao n° 26, de 1997, submete a apreciaçäo
desta Casa a indicaçOo dos Srs. JoOo Bosco Senra, Evandro Xavier Games e
José Cláudio Junquetra Ribeiro para ocuparem, respectivamente, as cargos
de direçao do Instituto Mineiro de Gestão das Aguas - IGAM -, do lnstituto
Estadual de Florestas - IEF - e da Fundaçao Estadual do Meio Ambiente -
FEAM.

Constitulda esta Comissäo Especial, nos termos do art. 111, I, "c', c/c a § 10
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do art. 146, do Regimento Interno, cumpre-nos emitir parecer sobre as
referidas indicaçoes.

Os candidatos, submetidos a argüição pUblica, demonstraram
conhecimento satisfatório sobre a entidade para cuja direção foram indicados,
atendendo, ainda, aos demais critérios exigidos para a ocupaço dos cargos.

Condusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação dos nomes de João Bosco

Senra, para Diretor-Geral do IGAM; de Evandro Xavier Gomes, para Diretor-
Geral do IEF, e de José Cláudio Junqueira Ribeiro, para Presidente da FEAM.

Sala das Comissöes, 16 de marco de 1999.
Fábio Avelar, Presidente - Antonio Roberto, relator - Joào Batista de Oliveira

- Newton de Morais.
PARECER SOBRE 0 VETO TOTAL A PRoPosIçAo DE LEI N O 13.891

Corn issâo Especial
Relatório

O Chefe do Poder Executivo, no uso da atribuiçào que lhe confere o art. 90,
VII, c/c o art. 70, Il, da Constituição do Estado, opôs veto total a Proposiçao
de Lei n° 13.891, que dispöe sobre instalaçoes sanitárias para uso gratuito de
passageiros em estacoes rodoviárias e pontos de parada de ônibus
intermunicipais.

Por rneio da Mensagem n° 307/98, encaminhou S.Exa. a apreciação desta
Casa as razöes do veto.

Na forma do disposto no art. 222, c/c o art. 111, "b', do Regimento Interno,
foi a matéria distribulda a esta Comissao Especial para receber parecer.

Fundamentaçâo
Em suas razôes do veto, o Governador do Estado pondera que, a exceçao

do terminal rodoviário de Belo Horizonte, que é administrado pelo DER-MG,
Os demais estâo sob a responsabilidade das Prefeituras Municipais, não
podendo, portanto, ser alcançados pela norma que se pretendia instituir.
Justifica, ainda, que a instituiçao de gratuidade na utilização dessas
instalaçoes sanitárias acaba por inviabilizar seu funcionarnento, em face dos
excessivos custos de sua man utençao.

Ha muito se discute esse assunto nesta Casa, e a conclusäo é que os
argurnentos do Chefe do Executivo, em parte, nào podem ser acatados. Ao
se franquear a qualquer pessoa a utilizaçâo dessas instalaçães sanitárias, de
fato, ocorrerá urn descontrole total de suas condiçoes higiênicas. Por outro
ado, e oportuno esclarecer que todos Os terminais rodoviários localizados no
Estado, que rntegrarn o transporte interrnunicipal, cobram tarifa de ernbarque.
O Terminal Rodoviário Israel Pinheiro Filho - TERGIP -, situado na Capital,

cobra R$ 0,64. Os demais seguem uma tabela institulda pelo DER-MG. 	
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Os passageiros que pagarn tal tarifa de embarque deveriam ter como
contra prestaçao no minimo, o direito de uso gratuito das instalaçöes
sanitárias. A regra, entretanto, näo é essa, pois o mesmo terminal rodoviár-jo
de Belo Horizonte que cobra essa elevada taxa de embarque (sem nenhuma
outra contra prestacao) exige daquele que quiser utilizar a instalaçao sanitária
outros R$ 0,40.

Fica, portanto, evidente que essa situação deve ser modificada por meio de
el especifica ou mediante instrumerito normativo a ser baixado pelo Orgâo
que regularnenta o sisterna, o DER-MG. No caso em tela, a proposiçao objeto
do veto estabelece "uso gratuito de passageiros", e nâo indistintarnente de
qualquer pessoa. 0 próprio texto da proposiçâo esclarece: "0 acesso as
instalaçaes sanitárias se fará mediante a apresentaçao do bilhete de viagem".
Assirn sendo, so poderá utilizar a instalaçao gratuitarnenfe quern tiver
adquirido urn bilhete de passagern, que, por determinaçao legal, inclui no seu
custo a tarifa de embarque.

Lembre-se, ainda, que esses terminals contam corn outras consideráveis
receitas financeiras, oirundas da Iocaçao de lojas, do uso de estacionamentos
e guarda-volumes e da cobrança de taxas pagas pelas empresas que
exploram o transporte intermunicipal, etc.

Do ponto de vista social, e a minimo que se deve oferecer ao cidadào
usuário do transporte coletivo intermunicipal, que muitas vezes se desloca de
urn lugar para outro corn recursos suficientes apenas para adquirir a bilhete
de passagem. E, por exemplo, a caso do desernpregado que está retornando
a sua cidade de origem.

Quanto as denominadas "paradas de ônibus" de que trata a "caput" do art.
1°, é born esclarecer que, na sua maioria, sâo altamente lucrativas para quem
as explora. Sâo pontos comerciais muito valorizados, dado a lucro certo na
venda de produtos para as passageiros que as freqüentam. Devem, portanto,
oferecer, gratuitamente, instalacoes sanitárias Iimpas para uso desses
passageiros.

Conclusâo
Pelas razöes aduzidas, opinamos pela rejeicao do Veto Total a Proposicaode Lei n° 13.891.
Sala das Comissöes, 16 de marco de 1999.
Bené Guedes, Presidente - Dimas Rodrigues, relator - Carlos Pirnenta -

Christiano Canédo.
PARECER SOBRE 0 VETO TOTAL A PROPOsIçA0 DE LEI NO 14.000

Cornissao Especial
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Relatório

Valendo-se das atribuiçoes constitucionais que Ihe são conferidas, 0
Governador- do Estado apresentou veto parcial a Proposição de Lei n° 14.000,
que torna obrigatOria a identificação do proprietário na parte traseira dos
velculos de transporte de carga.

Na forma regimental, foi constitulda esta Comissão Especial para apreciar o
veto, cabendo a este relator emitir parecer sobre a matéria.

Fundamentacão
A proposição vetada visa a obrigar as empresas a ostentar, na parte

traseira dos veiculos de transporte de carga licenciados no Estado, a frase
"Como estou dirigindo?", seguida da identificação do proprietário, seu telefone
e endereço.

O autor da proposição argumenta que qualquer cidadão, ao perceber que
urn desses velculos está sendo conduzido de forma irresponsável, deveria
poder, corn os dados afixados no prOprio veiculo, denunciar o fato a quem de
direito.

A Constituiçao Federal dispöe, em seu art. 22, XI, que a competéncia para
legislar sobre trânsito e transporte é privativa da União, sendo competéncia
comum desta e dos entes federados estabelecer e implantar polItica de
educaçao para a segurança do trânsito (C.F., art. 23, XII e C.E., art. 11, XII).

Contudo, desde janeiro de 1998, está em vigor a Lei n° 9.503, de 23/9/97,
que institur o Código de Trânsito Brasileiro - CTB. Este estabelece como
Orgào máximo normativo coordenador do Sistema Nacional de Trãnsito o
Conselho Nacional de Trãnsito - CONTRAN - (art. 7°, I), ao qual compete,
entre outras atribuiçoes, estabelecer as norrnas regulamentadoras do Côdigo
e as diretrizes da Politica Nacional de Tránsito.

o CTB dispöe, ainda, que cabe aos Conselhos Estaduais de Trãnsito -
CETRANs -, como Orgãos normativos, consultivos e coordenadores do
Sistema Nacional de Trânsito (art. 70, II), elaborar normas e orientar a
execução de cam panhas educativas de trânsito (art. 14, II e IV).

Acresça-se, ainda, que o mesmo COdigo dispöe, em seu art. 230, XV, que é
considerada falta grave, punida corn multa e retenção do veiculo, a presença
de inscriçöes, adesivos, legendas e simbolos de caráter publicitário afixados
ou prntados no pára-brisa e em toda extensão da parte traseira do velculo.

Concluiu-se, pois, que, a partir da vigência do CTB e em decorréncia da
ampliaçao das competéncias do CONTRAN como órgão máximo norrnativo e
coordenador de todo o Sistema Nacional de Trãnsito, os Estados sofreram
uma drástica reduçao em suas competências para legislar sobre questoes de
tránsito.
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Dessa forma, embora a proposição seja mentOr-ia, pertinente e revestida da

melhor das intençöes, é conflitante corn a legislação federal e, mesmo que
sancionada, seria inôcua, pois não cabe ao Estado legislar sobre essa
matéria nem, conseqüentemente, aplicar penalidades.

Conclusão
Diante do exposto, nosso parecer é pela manutenção do Veto Total a

Proposicão de Lei n° 14.000.
Sala das Comissöes, 16 de marco de 1999.
Bené Guedes, Presidente - Chnistiano Canêdo, relator - Dimas Rodrigues -

Carlos Pimenta.
PARECER SOBRE 0 VETO TOTAL A PRoPosIçAo DE LEI N° 14.004

Comissão Especial
Relatório

Corn fulcro no art. 90, c/c o art. 70, Il, da Constituição Estadual, o
Governador do Estado vetou totalmente a proposição em epigrafe, que
autoriza o Poder Executivo a doar ao Municipio de Lajinha o imOvel que
especifica.

Na for-ma do disposto no art. 222, c/c o ant. 111, I, 'b", do Regimento
Interno, foi o veto distnibuido a esta Comissão Especial para neceber parecer.

Fu ndamentação
0 veto total proposiçâo em apreço, segundo o Chefe do Executivo, foi

aposto para resguardar o interesse pUblico.
S. Exa. justificou sua iniciativa informando que a Secretaria de Recursos

Humanos e Administração foi incumbida de fazer o levantamento do acervo
imobiliário do Estado, tendo em vista o seu adequado aproveitamento.

Enquanto tal cadastro patrimonial não é realizado, o Governador não acha
oportuna a alienação do irnóvel, uma vez que não ha possibilidade de se
avaliar corn seguranca a conveniência de transferéncia de domInio de bens
do Estado. A respeito dessa argurnentação, estarnos acordes em que é
desaconselhável se faca transferéncia de imôveis estaduais no curso dos
trabalhos.

Conclusão
Por tais motivos, opinamos pela manutenção do Veto Total a Proposiçao de

Lei no 14.004.
Sala das Cornissöes, 16 de mar-code 1999.
José Henrique, Presidente e relator - Dalmo Ribeiro Silva - Amilcar Martins -

Paulo Piau.
PARECER SOBRE 0 VETO TOTAL A PROPOSIçAO DE LEI N° 14.060

Corn issâo Especial
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o Governador do Estado, no uso da atribuicão que the confere o art. 90,
VIII, c/c o art. 70, II, da Constituição do Estado, opôs veto total a Proposicão
de Lei n° 14.060/99, de 1999, que dispãe sobre o servico de taxi especial para
transporte rodoviário intermunicipal de passageiros na Região Metropolitana
de Belo Horizonte e dá outras providéncias

Por meio da Mensagern n° 3/99, encaminhou S. Exa. a apreciação desta
Casa as razöes do veto.

Na forma do disposto no art. 222, c/c o art. 111, I, "b", do Regimento
Interno, foi o veto distribuIdo a esta Comissão Especial para receber parecer.

Fundamentação
o Governador do Estado aponta como uma das razöes de seu veto o uso

do contrato de permissão em lugar do de concessão como meio de delegação
do servico de taxi especial.

De fato, a Constituicão do Estado estabelece o contrato de concessão
corno forma de delegacao da exploração dos serviços rodoviários de
transporte de passageiros.

Ocorre que a Lei Federal n° 8.987, de 13/2/95 (posterior, portanto, a
Constituicão do Estado), que dispöe sobre o regime de concessão e
permissão da prestação de serviço püblico previsto no art. 175 da
Constituiçao da RepUblica, estabelece que a concessão de servico püblico so
pode ser feita a pessoa juridica ou consórcio de empresas, ao passo que a
permissao pode ser feita a pessoa fisica ou juridica.

Os serviços de taxi, por sua natureza, são delegados, de modo geral, a
pessoa fIsica, o taxista, justificando-se o uso do contrato de permissão, que
encontra respaldo na mencionada lei federal.

Não seria razoável exigir-se que o servico de taxi fosse delegado apenas a
empresas, porque somente elas poderiam celebrar contratos de concessão.
Alias, muitos doutrinadores entendem que, após a Constituição de 1988, a
concessão e a permissao se equipararn, tendo em vista que não mais se
discute o caráter contratual desta.

Além disso, havendo incompatibilidade entre lei federal de normas gerais e
dispositivo de Constituição Estadual, prevalece a primeira, que tern sua
validade fundamentada na própria Constituicão da Reptblica, que estabelece
a competéncia da União para dispor sobre normas gerais em determinadas
matérias.

Quanto a transferéncia 	 razöes do veto corno
ilegal, entendemos ser 	 sejam observadas as
condicOes previstas no 	 s sejarn, anuência do
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Poder permitente e atendimento das exigéncias de capacidade técnica,
idoneidade financeira e regularidade juridica e fiscal por parte do pretendente
a permissionário, que deverá comprometer-se a cumprir todas as cláusulas
do contrato em vigor.

Vale notar que a Lei n° 8.987 se refere sobretudo a concessão, mas o
parágrafo ünico do art. 40 estabelece que o disposto nela se aplica tam bern a
perrnissão.

Alega, ainda, o Governador do Estado a inconstitucionalidade da
manutençao das permissoes outorgadas pela Companhia de Transportes
Urbanos da Regiao Metropolitana de Belo Horizonte - METROBEL -, pela
Transportes Metropolitanos - TRANSMETRO - e por seu sucessor, o
Departarnento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-
MG. Não comungamos da mesma opiniao, partindo do pressuposto de que
todas as permissOes outorgadas na vigência da Constituiçao de 1988
obedeceram ao disposto na Lei Maior e resultaram de processo Iicitatório.

Os atos da administracao pOblica, ate prova em contrário, contam corn a
presunçao de legalidade, a que nos leva a crer que todas as permissoes
tenharn sido outorgadas de acordo corn as normas pertinentes.

Ja a transferência da perrnissao para o cãnjuge, companhejro ou herdeiro,
em caso de morte ou de invalidez permanente do perrnissionárjo embora não
prevista em nosso direito positivo, é medida de alcance social, tendo em vista
que a transferéncia onerosa da permissâo é fato comurn e vern sendo feita
corn a conivêncja do poder püblico.

Assim, para o taxista, a permissão tern valor patrimonial e tern sido alvo ate
rnesmo de alvara judicial em processos de inventário. 0 legislador não pode
gnorar a realidade social nem voltar-Ihe as costas.

Assirn, a solução veiculada na proposiçao parece-nos adequada: somente
as contratos em vigor na data da publicação da lei são passIveis de
transferéncia para a cOnjuge, companheiro ou herdeiro. Para as contratos
futuros, não será passIvel tal madalidade de transferência, a que acarretara a
declinio da cornercializaçao de placas.

Conclusão
Pejos rnotivos expostos opinamos pela rejeição do Veto Total a Proposiçao

de Lei n o 14.060, de 1999.
Sala das CornissOes, 16 de marco de 1999.
Bené Guedes, Presidente - Carlos Pimenta, relator - Dimas Rodrigues -

Christiano Canédo.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 31/99

Comissão de Constituiçao e Justiça

E
0

0

0
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RelatOrio

o projeto de lei em tela, do Deputado Eduardo Brandão, visa a declarar de
utilidade pCiblica a Associaço de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de
Neves, corn sede no Municipio de Ribeirão das Neves.

Nos termos dos arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno, após ser
publicada, foi a proposicão distribulda a presente Cornissâo para ser
examinada preliminarmente.

Fundarnentacão
De acordo corn o art. 1 0 da Lei no 12.972, de 27/7/98, para que uma

entidade seja declarada de utilidade püblica deve ser pessoa juridica, ter em
sua diretoria pessoas idOneas não remuneradas pelo exercIcio de suas
funçöes e estar em funcionarnento ha mais de dots anos.

Observando a documentacãO juntada aos autos, constatarnos que a
referida Associação preenche os requisitos constantes na referida lei,
tornando-se, pois, habilitada ao titulo de utilidade pUblica.

Conclusäo
Em face do exposto, concluIrnos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n o 31/99 na forma proposta.
Sala das Comissöes, 16 de marco de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Irani Barbosa, relator - Eduardo Daladier -

Adelmo Carneiro Leáo - Paulo Piau.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 8/99

Corn issão de ConstituicãO e Justica
Relatório

De autoria do Deputado Sávio Souza Cruz, o Projeto de Lei n o 8/99 declara
o Estado de Minas Gerais Zona Livre de Armas Nucleares.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 20/2/99, a proposicào fol distribuida
as Comissöes de Constituicão e Justiça e de Meio Ambiente e Recursos
Naturais.

Cabe-nos, prelirninarmente, examinar a matéria quanto a seus aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos terrnos do art. 102, III,
do Regimento Interno.

Fundamentacão
O projeto em exame prolbe a instalação, no território estadual, de

estabelecimentos que fabriquem ou armazenem armas nucleares e declara a
Estado de Minas Gerais Zona Livre de Armas Nucleares - ZLAN.

Trata-se, inegavelmente, de urna medida meritória. No entanto, a
competéncia para legislar sobre atividades nucleares de qualquer natureza é
privativa da União, conforme dispôe o art. 22, XXVI, da ConstituicãO Federal.
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A Carta Magna estabelece, ainda, em seu art. 21, XXIII, "a", que "toda

atividade nuclear em território nacional somente será admitida para fins
pacificos e mediante aprovação do Congresso Nacional".

Por diversas vezes, a STF foi acionado para dirimir questöes relacionadas
corn a legislação sobre energia nuclear no âmbito dos Estados mernbros. Em
tadas elas, a órgão máximo do Poder Judiciário acolheu a argüição de
incanstitucionalidade, por ofensa ao dispositivo citado, que atribui a União a
competência privativa para tratar da matéria. No Processo no 1.130, cujo
relator foi a Ministro Néri da Silveira, a Tribunal Pleno acolheu unanimernente
representaçao contra emenda a Constituição de Estado membro que
estabelecia a necessidade de autorização da Assembléja Legislativa e de
"referendum" popular para a implantaçãa de usinas de energia nuclear no
territOrjo estadual, bern como de instalaçaes para pracessarnento ou
armazenarnento de material radioativo, sob a alegação de que a União tern
campetência exclusiva tanto para legislar sobre a rnatéria como para autorizar
instalaçöes nucleares no Pais e definir sua localização. Nessa mesma linha
de argumentaçao, temos ainda o Processo no 1.233, cujo relator foi a Ministro
Djaci Falcão, em representação de incanstitucjanaljdade da Lei no 785, de
10/10/84, do Estado do Rio de Janeiro, que dispoe sobre a construção de
usinas nucleares, bern como de instalaçöes para pracessamenta de material
radiaafiva corn fins industrials. A decisão da Corte, nesse caso, tarnbém foi
unãnirne.

A Constituiçao Federal somente admite a legislação de Estado membro
sabre atividade nuclear de qualquer natureza se houver expressa autorização
em lei complementar federal, nos terrnos de seu art. 22, parágrafo ünico. Ate
o momenta, não se editou lei dispondo sobre esse assunta.

Por fim, cabe-nos lembrar que a Brasil é signatário de tratados
internacionais corn vistas ao desarrnamento nuclear, a proscricao de
experiências corn arrnas nucleares na atmosfera, no espaco cOsmico e sob a
água e a proibiçao da colocação de armas nucleares e outras arrnas de
destruição em massa no Ieito do mar, no fundo do oceano e em seu subsolo.
Esses tratados estão em vigor e são previstos nos Decretos Federals nos
58.256, de 1996; 1.246, de 1994, e 97.211, de 1988.

Verifica-se, portanto, Obice de natureza constitucianal a tramitação do
projeta nesta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, concluimos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade

e ilegalidade do Projeto de Lei no 8/99.
Sala das Comissöes, 16 de marco de 1999.
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Por fim, o art. 142, II, atribui a Policia Militar, força pUblica estadual
subordinada ao Poder Executivo, a competéncia para prevenir e combater
Incéndios Além disso, o art. 83 do Ato das Disposicoes Constitucionais
Transitórias da Constituicao Estadual estabelece que, sern prejuIzo do pIano
permanente, a lei estabelecerá prograrnas de emergêncja que resguardem o
patrimônio cultural estadual. Segundo o parágrafo Unico deste artigo, a Policia
Militar manterá Orgâo especializado para o fim de protecão ao patrimônio.

Dessa forma, já está definida a competéncia do Estado para a proteçâo do
patriniOnio histOrico e cultural e a preser-vacao ambiental Como se viu, a
PolIcja Militar-, por meio do seu Corpo de Bombeiros , é o Orgäo competente
para executar as medidas de preservacao do patrimOnio histórico, artIstico e
cultural, bern como para adotar as providéncias necessárias a prevencão e ao
combate a Incéndios nas matas, parques e areas de proteçao ambiental doEstado.

Cabe, ainda, ao Poder Executivo, juntamente corn a PolIcja Militar,
empreender estudos para, corn a cooperacao da comunidade voluntária
mlnjmjzar os efeitos avassaladores dos incéndios em nosso patrimOnio
histórico, artIstico e cultural e nas matas, parques e areas de preservacao
arnbjental e permanente

Sendo, pois, a entidade que se pretende criar urna sociedade civil, por sua
própria pecullaridade, nao é passIvel de ser institulda pelo Estado, mas por
ato de vontade da comunjdade interessada na preservacao de sua história e
suas reservas naturals. Assim sendo, para sanar o vicio anteriormente
apontado, apresentamos o Substitutivo no 1, ao final deste parecer, corn o
intuito de possibilitar ao poder pUblico fomentar a formaçao desses grupos
voluntários e apoiá-los em sua importante tarefa de apoio ao Estado na sua
missao de proteger o patrirnOnio pUblico.

Conclusäo
Em face do exposto, coricluirnos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n o 16/99 na forma do Substitutivo n o 1, a seguirredigido.

SUBSTITUTIVO N O 1
Cria o Prograrna Brigadas Voluntárjas de Incêndio.
A Assen-ibléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - 

Fica criado o prograrna estadual de incentivo a criacâo de brigadas
voluntárias de incéndlo tarnbérn denorninado Prograrna Brigadas Voluntárias
de Incêndio

Art. 2 0 - 0 Prograrna Brigadas Voluntárjas de IncOndio tern coma objetivo
estimular a organ:zacao da sociedade civil corn vistas a prevençao e 
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Ermano Batista, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Antonio JUlio -

Eduardo Daladier - Irani Barbosa - Agostinho Silveira - Paulo Piau.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 16/99

Comissäo de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Le! n o 16/99, Deputados Rogério Correia e Maria José
Haueisen, tern por objetivo a criaçâo da Brigada Voluntária de Incêndio para
prevenir e combater incêndios, no acervo do patrimOnio histOrico e cultural,
nas matas, parques, areas de proteção e reservas do Estado.

Publicada em 20/2/99, a proposição foi distribulda as ComissOes de
Constituição e Justica e de Meio Ambiente e Recursos Naturais para receber
parecer nos termos regimentais.

Preliminarmente, cabe a esta Comissáo emitir parecer quanto aos aspectos
de juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.

Fundamentaçâo
O projeto de lei em questão visa a criar a Brigada Voluntária de lncêndio

corn o objetivo de prevenir e combater incéndios, no acervo do patrimOnio
histOrico e cultural, nas matas, parques, areas de proteçäo e reservas do
Estado.

A entidade que se pretende criar é uma sociedade civil sobre a qual o
legislador ordinário estadual nao tern competéncia para dispor. A Carta
Magna, em seu art. 5°, XX, estabelece que ninguém podera ser compelido a
associar-se ou a permanecer associado, e o inciso XVIII determina que a
criaçOo de associaçOes independe de autorizaçao, sendo vedada a
interferéncia estatal em seu funcionamento.

Por outro [ado, a Constituição Federal, em seu art. 23, III, estabelece que é
competéncia comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
municIpios 'proteger os documentos, as obras e outros bens de valor 	 Q

histórico, artIstico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis
e os sItios arqueolOgicos".

O art. 207, V e VI, da Carta mineira determina a adoção de incentivos
fiscais que estimulem as empresas privadas a investir na produçao cultural e
artistica do Estado e na preservação do seu patrimOnio histOrico, artistico e
cultural, bern como a adotarem acào impeditiva de evasão, destruiçOo e
descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico,
cientifico, artIstico e cultural. 	 0

O art. 209, por sua vez, dispOe que o Estado, corn a colaboraçao da
comunidade, protegerá a patrimOnio cultural, por meio de urn pIano
permanente.
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Fundamentacao
A Constituicao Federal, no seu art. 18, consagra o princIpio da autonomia

dos municipios como entes federados, disposjtjvo esse repetido na
Constituiçao Estadual, no art. 165, § 1°. A Carta rnineira, no seu art. 62, XXVI,
dispöe que compete privativamente a Assembléia Legislativa aprovar
Coflvêflio intermunicipal para alterar limites, competéncia que se expressa por
meio de projeto de resolucao, de acordo corn o disposto no art. 194 do
Regimento Interno.

No mesmo sentido, recentemente, em parecer sobre a anexação de
territOrjo envolvendo os Municpios de Chácara e Juiz de Fora, o ilustre
professor Paulo Neves de Carvalho entendeu que a Assembléia Legislativa
não deve interferir na deliberação dos in teressados. Apenas a aprova, isto é,manifesta sua concordáncja corn o convénjo já celebrado, para lhe dar
eficácja. No caso, a concorcjãncia ( discricionária) se dá corn o ato já
praticado, vale dizer, o convênio já se consumou. E esse ato do Legislativo
estadual se efetiva por melo de resolução, e nao de lei.

Vale salientar, ainda, que o Distrito de Piedade de Cima, Segundo o autor
do projeto, está histórica e geograficarnene ligado ao Municipio de Visconde
do Rio Branco. Contudo, na carta geografica, pertence ao MunicIplo de São
Geraldo, do qual está mais distante e com o qual não tern ligação viária,
polItica e econôrnica.

Em decorréncia dessa situação e obedecendo ao clamor da população do
Distrito de Piedade de Cima, ambos os municipios celebraram acordo em
28/9/98, nos termos sugeridos pelo Instituto de Geociêncjas Aplicadas - IGA -,
da Secretaria de Ciéncia e Tecnologia.

Visando a reparacao de natureza eminenternente técnica, exigida pelo IGA,
a Comissão de Constituicao e Justiça apresentou a Emenda n° 1°, que
consiste apenas na substituiçao da expressão "nos termos desta resoluçao"
pela expressão "nos terrnos do anexo desta resoluçao", de acordo corn o
conteüdo do convênio celebrado entre os MunicIpios de Visconde do Rio
Branco e São Geraldo, para a modificacao dos limites.

Conclusão
Diante do exposto, opinarnos pela aprovaçao do Projeto de Resolucao n°

18/99 corn a Ernenda n° 1, da Comissão de Constituicao e Justiça.
Sala das Comissöes, 16 de marco de 1999.
Ambrôsio Pinto, Presidente - Ailton ViIeIa, relator - Eduardo Brandão - JoséHenrique.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE RESOLUcAO NO 73/99
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combate de incêndios, sobretudo nos municipios onde não houver
destacamento do Corpo de Bombeiros da Policia Militar.

Art. 30 - Para o cumprimento dos objetivos a que se refere o art. 2 0 desta lei,
cabe ao poder püblico:

- realizar palestras sobre a importância da sociedade civil no combate e na
prevençâo de incêndios;

II - oferecer suporte técnico, juridico e burocrático a criação de Brigadas
Voluntárias de Incéndio;

III - capacitar as Brigadas Voluntárias de Incéndlo para a identificaçao de
possiveis focos de incêndio;

IV - celebrar convênios corn entidades governarnentais e não
governarnentais, objetivando o repasse as Brigadas de equipamentos
utilizados no combate de incéndios;

V - confeccionar e distribuir cartilhas educativas sobre os rneios de
prevencao e combate de incéndios;

VI - promover a integraçao entre as diversas Brigadas Voluntárias de
Incëndio do Estado;

VII - realizar vistorias periOdicas nos bens considerados de interesse
histOrico, cultural, artistico, turIstico, paisagistico e natural do Estado,
propondo intervençöes para o combate de possiveis focos de incêndio.

Art. 40 - Esta lei será regulamentada no prazo de cento e oltenta dias
contados da data de sua publicação.

Art. 5 0 - Esta lei entra em vigor no exercIcio fiscal seguinte ao de sua
publicação.

Art. 6 0 - Revogarn-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Comissães, 16 de marco de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Eduardo Daladier -

Adelrno Carneiro Leão - Paulo Piau - Irani Barbosa.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE REsoLucAo N O 18/99

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização
RelatOrio 	 0

C

De autoria do Deputado Arnbrósio Pinto, a proposição em tela aprova
convênio celebrado em 18/9/98 entre os Municipios de Visconde do Rio
Branco e São Geraldo para alteração de limites intermunicipais.

	

Publicado no "Diário do Legislativo" de 10/2/99, o projeto foi distribuido
	 CO

	preliminarmente, nos termos do art. 188, c/c o art. 102 do Regimento Interno, 	
0

a Comissão de Constituiçäo e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade corn a Emenda n° 1.

	

Vem a rnatéria, agora, a esta Comissão para ser examinada quanto ao
	 I
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Mesa da Assembléia

RelatOrio
De autoria da Mesa da Assembléia, a Projeto de Resoluçào n o 73/99,

publicado em 6/3/99, objetiva alterar dispositivos da Resoiução no 5.176, de
6/11/97, que contém o Regimento Interna da Assembléia Legislativa,
acrescentando parágrafo Unico ao art. 75 da supracitada resoluçâo, bern
como dando nova redaçâo a seu art. 77, corn a firn de acrescer dois suplentes
na composiçào da Mesa da Assembléia e estabelecer a mandato desses
concomitante corn a dos demais mernbros.

A matéria está sujeita a tramitaçao prevista nos arts. 194 a 199, c/c o art.
79, VII, "a", eVill, "a", do Regimentolnterno.

Nestes termos, vern a projeto a Mesa para receber parecer para a 10 turno.
Fundarnentaçao

o art. 79, VII, "a", do Regimento Interno estabelece como competéncia
privativa da Mesa da Assembléia a apresentação de projeto de resolução que
vise a dispor sobre a Regimento Interno e suas alteraçoes, objetivo da
proposiçao que ora se examina.

A inclus5o de dais suplentes na composiçáo da Mesa, assim corno 0
estabelecimento de seus mandatos concomitantes corn as dos dernais
rnembros, é medida que objetiva garantir a continuidade dos trabaihos deste
órgão executivo quando da auséncia de qualquer de seus componentes no
desernpenho das atividades inerentes ao exercIcio do mandata ou de
representaçâo do Poder. Dessa forma, a alteracão proposta aperfeicoa a
texto regimental.

Conclusão
Em face do exposto, apinarnos pela aprovaçào do Projeto de Resolução no

73/99 em 10 turno, tal coma apresentado.
Sala de Reuniöes da Mesa da Assembléia, 11 de marco de 1999.
Anderson Adauto, Presidente - Gil Pereira, relator - José Braga - Durval

Angelo - Dilzon Melo.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N o 20/99

Corn issão de Constituiçâo e Justiça
RelatOrio

De autoria do Deputado Rogerio Correia, a projeto de lei em epigrafe dispôe
sobre a escolha de names para estabelecimentos, instituiçöes e prOprias do
Estado.

Publicada em 20/2/99, vem a praposiçao a esta Comissão para exame
preliminar quanta aas aspectos de juridicidade, constitucianalidade e
legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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Fundamentaçao

O projeto prapöe a inclusão, na Lei Estadual n o 5.378, de 1969, de
dispasitivo que vede a escolha de nornes de pessoas camprovadamente
envolvidas corn a repressão ou que tenham participado direta ou
indiretamente de acâo cometida contra as direitos humanos para a
denominação de estabelecimentos, instituiçoes e próprios do Estado,
admitindo a qualquer tempo a mudança de name que se enquadre na referida
proibiçãa.

O art. 1 , "caput", da referida lei estabelece que tais denorninaçoes so
poderào recair em names de pessoas falecidas que se tenham destacado por
notOrias qualidades e relevantes serviços prestadas a coletividade.

Esta lei busca homenagear, apOs a rnorte, somente persanalidades de
grande expressãa nacional e internacional. Vé-se, pals, que já está implIcita,
na lei que se pretende alterar, a vedação de names de pessoas que tenham
participado de acOes cametidas contra os direitos humanos.

Contudo, muitas vezes, algumas hornenagens podem ter sido feitas em
circunstáncias muito particulares, principairnente em razâo de momentos
politicos especificos par que passava a Estado au a Pals. Dessa forma, pode
ocorrer que venham a pOblico naticias desabonadoras sabre pessoas
hamenageadas, que as envolvam em atos ilicitos, ensejanda, assim, uma
reavaliaçâo dos propOsitas daquela homenagem, podenda ate se chegar a
conclusão de que esta nâa teria mais razâa de ser. Todavia, nesse casa, nao
seria possivel a alteraçäo autamática da denominaçaa do própria pUblico,
sendo necessária a apresentaçäo de propasiçâo de lei visanda a alteraçao
pretendida. Se fosse admitida, aa alvitre do administrador, a alteraçáa
autamática, conforme prevO a prajeta em seu parágrafo Unico, haveria
margem a urn prejulgamento, a que não se coaduna corn as princIpios
cansagrados pela Carta Magna. Par força do disposto no seu art. 50, LVII, que
declara que ninguém será considerado culpada ate a trânsito em julgado de
sentença condenatOria, e do disposto no inciso LIII do artigo destacado, que
estabelece que ninguérn será processado nem sentenciado senáo pela
autoridade competente, não é possivel invadir a alcada do Judiciário,
prejulganda alguém coma culpado de algum crime, sumariamente, em
prejuizo, ate mesmo, do direita constitucional da ampla defesa.

Consideranda, ainda, a princIpio cansagrado na doutrina juridica que
assevera que lei posterior revoga a lei anterior naquilo que Ihe for contrário,
havendo a interesse de mudar qualquer name de prOpria do Estado, conforme
já fai dito, a caminho juridico a ser percarrido deve ser a apresentacao de urn
autro projeto de lei.
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Por conseqüência, ficaria revogada a lei anterior, o que vern a tornar a
proposição em análise inOcua, porque desnecessária.

Conclusâo
Diante do exposto, concluimos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e

ilegalidade do Projeto de Lei no 20/99.
Sala das Comissöes, 16 de marco de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Irani Barbosa, relator - Antonio Julio - Paulo

Piau - Agostinho Silveira - Eduardo Daladier - Adelmo Carneiro Leáo (voto
contrário).

PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 21/99
Cornissão de Constituiçao e Justica

RelatOrio
De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leâo, a proposição em epigrafe

visa a tornar obrigatório o oferecimento, pelo Estado, de vacinas aos grupos
de risco que especifica.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 20/2/99, o projeto foi distribuldo a
esta Comissão para ser submetido a exame preliminar quanto a sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art.188, c/c o art.
102, HI, "a", do Regimento interno.

Fundarnentaçáo
O objetivo da proposiçâo em tela é tornar obrigatOrio o oferecimento, pelo

Estado, de vacinas contra gripe, infecço pneurnocócica, varicela-zoster,
tétano e coqueluche aos grupos de risco que menciona em seu parágrafo
ünico - maiores de 60 anos, pessoas imunossuprimidas, confinadas em
instituiçoes ou que estâo em contato constante corn pessoas infectadas por
tais doenças e portadores de diabetes ou insuficiência renal e hepática
crOnica, entre outras doenças.

Tais grupos apresentam risco bern maior que a populaçao em geral,
merecendo, portanto, mais atençao.

O ordenamento constitucional vigente determina, de forma explicita, que a
saide é direito de todos e dever do Estado, conforme o disposto no "caput"
do art. 196 da Carta Magna, ditame tarnbérn consignado na Carta rnineira, em
seu art. 186.

Cabe salientar, ainda, que o art. 198, II, da Constituiçao Federal enfatiza a
prevençâo, ressaltando que a assistência a saüde prevé o atendimento
integral, corn prioridade para as atividades preventivas, sem prejuizo dos
serviços assistenciais".

A cornpetência para legislar sobre a matéria é concorrente, corno preceitua
o art. 24, XII, da Constituiçao Federal, cabendo tanto a Uniao quanto aos
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Estados e ao Distrito Federal editar normas que digarn respeito a protecão e
defesa da saüde.

Quanto a iniciativa, nos terrnos do art. 66 da Constituiçao Estadual, a
matéria näo está reservada a nenhum órgão ou Poder, inexistindo Obice a
que rnernbro desta Casa desencadeie o processo legislativo em matéria
dessa natureza.

O projeto estabelece critérios e medidas gerais, deixando para o Poder
Executivo a regularnentacáo exigida, corn o devido detalharnento.

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

legalidade do Projeto de Lei no 21/99.
Sala das Cornissöes, 16 de marco de 1999.
Errnano Batista, Presidente - Eduardo Daladier, relator - Adelmo Carneiro

Leão - Agostinho Silveira - Irani Barbosa - Paulo Piau.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LE! N O 23/99

Comissâo de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em epIgrafe altera
dispositivo da Lei n o 13.199, de 29/1/99.

Aprovada no 10 turno, na forma original, a proposicâo retorna a esta
Comissão para receber parecer para o 2 0 turno, nos termos regimentais.

Fundamentaçao
O intuito do projeto de lei é, em sintese, o restabelecirnento do Fundo de

Saneamento Ambiental das Bacias dos Ribeiröes Arrudas e Onca - PROSAM
- e do Fundo Estadual de Saneamento Básico - FESB -, criados,
respectivarnente, pelas Leis n

o
s 11.399 e 11.719, de 1994. E que a Lei no

13.199, de 29/1/99, que cria o Fundo Estadual de Recuperação e
Desenvolvimento das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais -
FHIDRO -' revogou expressamente, em seu art. 14, aquelas leis, extinguindo,
por conseqüência, os fundos que criararn.

Conforme rnanifestacao desta Cornissao no 10 turno, a restauraçào do
PROSAM e do FESB é medida necessária e conveniente ao interesse
pUblico, uma vez que persistem contratos e convênios com financiarnentos
desses fundos, que precisam ter continuidade.

Conc!usáo
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 23/99 no

2° turno, na forma proposta.
Sala das ComissOes, 16 de marco de 1999.
Newton de Morais, Presidente - Antonio Roberto, relator - Adelino de
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coMuNIcAçOEs DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUN lcAçOES

- 0 Sr. Presidente despachou, em 16/3/99, as seguintes comunicaçoes:
Do Deputado Wanderley Avila, dando ciência a Casa do falecimento da Sra.

Tereza dos Santos, ocorrido em 10/3/99, em Várzea da Palma. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Agostinho Silveira, dando ciência a Casa do falecirnento do
Sr. Manoel de Freitas Marques, ocorrido em 2/3/99, nesta Capital. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado José Braga, dando ciência a Casa do falecimento do Sr.
Francisco Rodrigues Sobrinho, ocorrido em 7/3/99, em Brasilia de Minas. (-
Ciente. Oficie-se.)

ATAS

ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA EM 18/3/99
Presidência do Deputado José Braga

Sumário: Comparecimento - Falta de "quorum.
Comparecimento

- Corn parecem os Deputados:
José Braga - Durval Angelo - Gil Pereira - Adelmo Carneiro Leão - AIlton

Vilela - Alencar da Silveira JUnior - Ambrôsio Pinto - Antonio JUlio - César de
Mesquita - Dinis Pinheiro - Edson Rezende - Eduardo Daladier - Elbe BrandOo
- Ermano Batista - Glycon Terra Pinto - Hely TarquInio - Luiz Menezes -
Marcelo Goncalves - Márcio Cunha - Maria Olivia - Mauro Lobo - Olinto
Godinho - Paulo Piau - SebastiOo Costa - Wanderley Avila.

Falta de "Quorum"
o Sr. Presidente (Deputado José Braga) - As 9hl5min, a lista de

comparecimento nOo registra a existência de nUmero regimental. A
Presidéncia deixa de abrir a reuniOo, por falta de "quorum", e convoca os
Deputados para a ordinária de logo mais, as 14 horas, corn a ordem do dia ja
publicada.

ATA DA P REUNIAO ESPECIAL DA COM ISSAO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAçA0

As dez horas do dia vinte e cinco de fevereiro de mil novecentos e noventa
e nove, comparecem na Sala das ComissOes os Deputados AIlton Vilela,
Ambrósio Pinto, Eduardo Brandão e José Henrique, membros da supracitada
ComissOo. Havendo nUmero regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado
AIlton Vilela, declara aberta a reunião e informa que ela se destina a eleger o
Presidente e a estabelecer dia e horário de realizaçao das reuniOes
ordinárias. Em seguida, determina a distribuiçOo das cédulas de votaçâo e
convida o Deputado José Henrique para atuar como escrutinador. Feita a
contagern dos votos, é eleito Presidente, corn quatro votos, o Deputado
Ambrósio Pinto, a quem o Presidente "ad hoc" dá posse. Dando continuidade
aos trabalhos, o Presidente agradece a escolha de seu nome e sugere aos
parlamentares que as reuniOes ordinárias sejam realizadas as 10 horas das
terças-feiras, o que é acatado por todos os mernbros. Conforme
entendimentos anteriores, o Presidente informa que os Deputados Dinis
Pinheiro e Irani Barbosa foram indicados, respectivamente, rnembros efetivo e

zi
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suplente da Assembléia Metropolitana da Regiao Metropolitana de Belo
Horizonte - AMBEL. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia
agradece a presenca dos parlamentares, determina a Iavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissöes, 16 de marco de 1999.
Ambrósio Pinto, Presidente - José Henrique - Eduardo Brandão - Aliton

Vilela.
ATA DA P REUNIAO ESPECIAL DA COMISSAO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE OS VETOS TOTAlS As PROPOSIçOES DE LEI NOS
13.927; 13.928 E 14.028; E SOBRE 0 VETO PARCIAL A PROPOSIçAO DE

LEI N O 14.003
As dez horas do dia dois de marco de mil novecentos e noventa e nove,

comparecem na Sala das Cornissöes os Deputados Antonio Julio, Arlen
Santiago e Carlos Pimenta, membros da supracitada Comissão. Havendo
numero regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado Carlos Pimenta, declara
aberta a reunião, informa no haver ata a ser lida por se tratar da primeira
reunião da Comissão e que ela se destina a eleger o Presidente e o Vice-
Presidente e a designar os relatores das matérias. 0 Presidente determina a
distribuicao das cédulas de votação aos Deputados e convida o Deputado
Arlen Santiago para atuar corno escrutinador. Apurados os votos, a
Presidência proclama eleitos para Presidente a Deputado Antãnio Jtilio, com
3 votos, e para Vice-Presidente o Deputado Arlen Santiago, também corn 3
votos. A seguir, o Presidente declara ernpossado como Vice-Presidente o
Deputado Arlen Santiago e passa-Ihe a direção dos trabaihos. Este empossa
o Deputado Antonio JUlio como Presidente e devolve-Ihe a direção dos
trabalhos. 0 Deputado AntOnio JUlio agradece a confianca nele depositada e
designa o Deputado Mauro Lobo para relatar os Vetos Totais as ProposiçOes
de Lei n°s 13.927 e 14.028 e o Deputado Ivo José relator do Veto Total a
Proposiçao de Lei n° 13.928. A seguir, designa o Deputado Joâo Batista de
Oliveira para relatar o Veto Parcial Proposiçâo de Lei n° 14.003. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
informa que a prOxirna reunião será marcada através de edital, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Cornissöes, 11 de marco de 1999.
AntOnio JUlio, Presidente - Arlen Santiago - Mauro Lobo - va José.

ATA DA 2 a REUNIAO ESPECIAL DA COMISSAO DE TURISMO, INDUSTRIA
E COMERCIO

As quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia dois de marco de mil
novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissöes os
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Deputados Elbe Brandão, Alencar da Silveira JUnior, George Hilton e Alberto
Bejani, membros da supracitada Comissão. Havendo nUmero regimental, a
Presidente, Deputado Elbe Brandao, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovacào de requerimento do Deputado George Hilton, dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, a qua] é dada por aprovada e subscrita pelos
membros presentes. A Presidente informa que a reuniâo se destina a eleger o
Vice-Presidente da Comissão, determina a distribuiçào das cédulas de
votacâo e solicita ao Deputado Alberto Bejani que atue como escrutinador.
Feita a votaçào, é eeito a Deputado Alencar da Silveira JUnior, corn quatro
votos, a quem a Presidente declara empossado. Cumprida a finalidade da
reuniáo, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca as
mernbros da Comissäo para a próxima reuniào ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das ComissOes, 16 de marco de 1999.
Elbe Brandão, Presidente - George Hilton - Alencar da Silveira JUnior -

Alberto Bejani.
ATA DA P REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE DIREITOS

HUMANOS
As nove horas e trinta minutos do dia ties de marco de mil novecentos e

noventa e nave, comparecem na Sala das ComissOes os Deputados Joâo
Leite, Glycon Terra Pinto, Marcelo Goncalves, Maria Tereza Lara e
Washington Rodrigues, membros da supracitada Comissão. Registra-se,
ainda, a presença do Deputado Edson Rezende. Havendo nUmero
regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovaçäo de requerimento do Deputado Glycon Terra Pinto,
dispensa a leitura da ata da reuniâo anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros presentes. A Presidência informa que a reunião se
destina a apreciar a matéria constante na pauta e procede a leitura de oficio
do Sr. Sebastiâo Batista de Carvalho, Presidente da Câmara Municipal de
Caputira, parabenizando a Comissao pelos relevantes serviços prestados a
comunidade mineira. Ato continuo, passa-se a fase de discussão e votacao
de praposicoes que dispensam a apreciacao do Plenário. Encontra-se sobre a
mesa o Requerimento n° 14/99, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que
solicita seja consignado nos anais da Casa voto de congratulaçOes corn as
Deputadas Elaine Matozinhos, Elbe BrandOo, Maria José Haueisen, Maria
Olivia e Maria Tereza Lara pelo dia Internacional da Mulher. Submetido a
votacao, é aprovado a requerimento. Em seguida, passa-se 3a Fase da
Ordem do Dia. Säo apresentados requerimentos do Deputado Durval Angelo,
em que solicita sejam ouvidos o Comandante-Geral da PMMG, a Ouvidor da
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Poilcia e as lideranças do Nücleo dos Sern-Casa da Vila Pinho acerca das
agressães praticadas por policiais militares no dia 22/2/99 (por deliberação da
Comissão, providéncias devem ser solicitadas as autoridades citadas); da
Deputada Maria Tereza Lara, em que requer seja realizada reunião conjunta
desta Comissão corn a Comissão de PolItica Agropecuária e Agroindustrial
para ouvir o coordenador do Grupo Especial de Acesso a Terra - GEAT -
sobre a poiltica fundiária e agrária do Governo Estadual; do Deputado
Marcelo Goncalves, em que requer seja enviado pedido de inforrnaçoes ao
Ministério Püblico e a FEAM sobre a retirada do lixo tóxico do patio da Usina
Santa Maria, localizada em São Goncalo do Pará; do Deputado Glycon Terra
Pinto, em que solicita sejam ouvidos em audiência püblica a Secretário
Adjunto de Direitos Humanos e as representantes de entidades ligadas a area
para conhecimento da agenda de trabaihos da referida Secretaria.
Submetidos a votaçao, foram aprovados as requerimentos. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca as membros da Cornissão para a próxima reunião ardinária,
determina a lavratura da ata e encerra as trabaihos.

Sala das Comissöes, 17 de marco de 1999.
João Leite, Presidente - Glycon Terra Pinto - Maria Tereza Lara - Marcelo

Gonçalves - Washington Rodrigues.
ATA DA P REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE

FISCALIzAçA0 FINANCEIRA E ORcAMENTARIA
As dez horas e trinta minutos do dia quatro de marco de mil novecentos e

noventa e nove, comparecem na Sala das Comissöes as Deputados Márcio
Cunha, Adelmo Carneiro Leão, Mauro Lobo, Olinto Godinho e Rémolo Aloise,
membros da supracitada Comissão. Havendo nOmero regimental, o
Presidente, Deputado Márcio Cunha, declara aberta a reuniào e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado Olinto Godinho, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita
pelas membros presentes. 0 Presidente comunica a recebimento de oficio do
Deputado Miguel Martini, em que justifica sua auséncia por estar participando
de reunião da União Nacional dos Legislativos Estaduais - UNALE -, em
Brasilia. 0 Presidente informa, também, que a reunião se destina a apreciar
requerimentos e dá ciência aos presentes do recebimento de requerimenta da
Mesa da Assembléia em que solicita seja a Projeto Minas Unida Vence a
Crise examinado pela Comissão. Colocado em votacao, é a requerimento
aprovado por unanimidade, e, por conseqUência, a Projeto. Com  a palavra,
para declaracão de voto, o Deputado Mauro Lobo interpela a Presidente
sobre as custos financeiros do Projeto. Também para declaração de voto, faz
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usa da palavra a Deputado Rêmolo Aloise, que elogia a Mesa da Assembléia
por ter encaminhado a Projeto para apreciação da Comissão. 0 Presidente
informa que comunicará aos membros da Comissão as custos do Projeto tao
logo seja feito a levantamento. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca as membros
da Comissão para a próxima reuniãa ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra as trabalhos.

Sala das Comissöes, 16 de marco de 1999.
Márcio Cunha, Presidente - Mauro Lobo - Rogério Correia - Olinto Godinho.
ATA DA 2 a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE CONSTITuIçA0 E

JUSTIA
As quinze horas do dia nove de marco de mil novecentos e noventa e nave,

comparecem na Sala das Comissöes as Deputados Ermano Batista, Adetmo
Carneiro Leão, Agostinho Silveira, Eduardo Daladier e Paulo Piau, membros
da supracitada Comissâo. Havendo nOmero regimental, a Presidente,
Deputado Ermano Batista, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Paulo Piau, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada par aprovada e é subscrita pelos membros
presentes. A seguir, informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
canstante na pauta. Nos termas regimentais, a Presidéncia acusa a
recebimenta das propasiçöes a seguir citadas, para as quais designau as
respectivos relatores: Projetas de Lei n

o
s 51, 55, 57, 63 e 64/99 - Deputado

Adelmo Carneiro Leãa; Prajetos de Lei n
o
s 45, 61, 65 e 70/99 - Deputado

Paulo Piau; Prajetos de Lei n
o
s 56, 62, 69 e 71/99 - Deputada Eduardo

Daladier; Projetos de Lei n os 54, 60 e 67/99 - Deputado Irani Barbasa;
Prajetas de Lei n

o
s 52, 59 e 68/99 - Deputado Agostinha Silveira; e Prajetos

de Lei n
o
s 53, 58, 66 e 72/99 - Deputado AntOnio JUlia. Passa-se a fase de

discussàa e vatação de pareceres sabre propasicoes sujeitas a apreciacao do
Pienária da Assembléla. Submetidos a discussão e vatacaa, cada um par sua
vez, são apravados as pareceres que concluem pela canstitucionalidade, pela
juridicidade e pela legalidade dos Projetas de Lei n

o
s 11/99 corn as Emendas

n
o
s 1 e 2 (relator: Deputado Agostinho Silveira) e 18/99 cam a Emenda no 1

(relator: Deputado Paula Piau). Os Projetas de Lei n
o
s 19 e 20/99 foram

retirados de pauta, atendendo a requerimenta do Deputado Adelmo Carneiro
Leão. 0 Prajeto de Lei no 8/99 teve sua apreciação adiada, em virtude de
pedido de prazo regimental pelo relator. 0 Prajeta de Lei no 16/99, que
recebeu parecer pela inconstitucionalidade, e a Projeto de Lei n o 21/99, que
recebeu parecer pela canstitucionalidade, tiveram sua discussão e vatacaa
adiadas, em virtude de pedidos de vista deferidos pela Presidência. A seguir,



W
710

passa-se a discussão e a votaçao de parceres sobre proposicöes que
dispensam a apreciacão do Plenário da Assembléia. Submetidos a discussão
e votacao, cada urn por sua vez, são aprovados os pareceres que concluem
pela constitucionalidade, pela juridicidade e pela legalidade dos Projetos de
Lei nos 9/99 (relator: Deputado Adelmo Carneiro Leão) e 26/99 (relator:
Deputado Eduardo Daladier). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a Iavratura da ata e encerra os
trabaihos.

Sala das Comissöes, 16 de marco de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira - Irani Barbosa -Eduardo

Daladier - Adelmo Carneiro Leão.
ATA DA l a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL DA SECA NO

NORTE DE MINAS
As dezessete horas do dia nove de marco de mil novecentos e noventa e

nove, comparecem na Sala das Comissöes os Deputados Dimas Rodrigues,
Dalmo Ribeiro Silva e Carlos Pimenta, membros da supracitada Comissão.
Havendo nümero regimental, o Presidente, Deputado Dimas Rodrigues,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Carlos Pirnenta, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros presentes. A
Presidência informa que a finalidade da reunião é programar os trabaihos e,
na oportunidade, presta alguns esclarecimentos quanto ao funcionamento da
Comissão. 0 Presidente indaga se ha alguma proposicão a ser apresentada.
0 Deputado Carlos Pimenta, corn a palavra, apresenta trés requerimentos
solicitando: 1 - que sejarn convidados para comparecer a esta Comissão para
urn amplo debate corn o objetivo de contribuir para solucionar os graves
problemas que vém ocorrendo corn as constantes secas no Node de Minas e
no vale do Jequitinhonha as seguintes autoridades: o Secretário de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento; o Sr. Ronaldo Mota Dias, Prefeito
Municipal de São João da Lagoa e Presidente da Associação dos Municipios
da Area Mineira da SUDENE - AMAMS -; o Presidente da Associacao dos
Municipios do Vale do Jequitinhonha; o Sr. Sérgio Amaral, Superintendente
da SUDENOR; o Sr. Ciriaco Cerpa de Menezes, Diretor da CODEVASF; 0 Sr.
Renato, Diretor do DNOCS; o Sr. Marcelo Siqueira, Presidente da COPASA; o
Superintendente da FNS; o Presidente da Associação de Vereadores da Area
Mineira da SUDENE - AVAMS -; Diretores do IMA, EMATER, do IGAM e de
dernais órgãos estaduais ligados ao combate da seca; o Presidente da
RURALMINAS; e o Ten-Ce!. James Ferreira Santos, Secretário Executivo do
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CEDEC; 2 - que se oficiem a todas as Prefeituras e Câmaras Municipais do
Node de Minas e do vale do Jequitinhonha informando o cronograma e pauta
das reuniöes desta Comissão, bern como solicitando informaçoes acerca dos
problemas enfrentados pelos municipios em virtude da seca nessas regiöes;
e 3 - que sejam realizadas audiências püblicas da Comissão nas cidades de
Montes Claros e Cristália, no Node de Minas, afim de verificar "in loco" a
situacao dificil por que passa a região e discutir corn as autoridades regionais
as soluçöes para os problemas. Colocados em votaçao, cada urn por sua vez,
São os trés requerirnentos aprovados. 0 Deputado Dimas Rodrigues passa a
Presidência ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva, ficando, assirn, em condiçoes
de apresentar os seguintes requerimentos: 1 - que seja promovida uma visita
desta Comissão ao Projeto Jalba, no dia 18/3/99, em conjunto corn a
Comissão de Poiltica Agropecuaria e Agroindustrial, e uma audiência pUblica,
no dia 19/03/1999, no Municiplo de JanaCiba, corn as autoridades regionais; 2
- que sejam convidados a participar de reunião desta Comissão os Vice-
Presidentes das Microrregioes citados a seguir: Emerson Ferreira Souto,
Prefeito Municipal de Berizal - Microrregiao do Alto Rio Pardo; Evaldo Jenner
de Fatima, Prefeito Municipal de Cristália - Microrregiao do Médio
Jequitinhonha; Lanfrói Fernandes da Cruz, Prefeito Municipal de Jalba -
Microrregiao da Serra Geral; Marcelo Ferrante Maia, Prefeito Municipal de
Glaucilãndia - Microrregiao do Alto Rio Verde Grande; José Cavalcanti Melo,
Prefeito Municipal de Urucuia - Microrregião do Médio São Francisco; Haroldo
Lima Bandeira, Prefeito Municipal de Manga - Microrregiao do Vale do
Peruacu; Evandro Goncalves da Silva, Prefeito Municipal de Lontra -
Microrregiao do Baixo São Francisco; e Antonio Dias Neto, Prefeito Municipal
de O!hos D'Agua - Microrregião do Portal do Node; 3 - que sejam convidados
a participar de reunião desta Comissão, munidos de informacoes e respostas
aos quesitos que lhes serão oportunamente encaminhados, as seguintes
autoridades: Sr. José Rosemburg, Diretor da COPASA; Sr. Frederico Carlos
de Carvalho Soares, 000rdenador Regional da Fundacao Nacional de Saüde;
Sr. Henrique Hargreaves, Presidente da COMIG; Sr. Paulino Cicero,
Secretário de Minas e Energia; Sr. Renato Rebello de Freitas, Engenheiro
Chefe do 5° DERUR; Sr. Celso Luiz Garcia, Chefe do 30 Distrito do DNPM; Sr.
Magdala Alencar Teixeira, Presidente do CETEC; Sr. Paulo Severino de
Resende, Presidente da EMATER; e Sr. Evandro Xavier Gomes, Diretor-
Geral do 1FF. Colocados em votacao, cada urn por sua vez, são os
requerimentos aprovados. 0 Deputado Carlos Pimenta, corn a palavra,
sugere que a Presidéncia insista em que venham a Comissão para prestar
esclarecimentos os titulares dos Orgãos referidos, evitando-se que as
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autoridades encaminhem representantes que náo possuem todas as
informaçoes necessárias e nem tern poder de decisão. 0 Deputado Dalmo
Ribeiro Silva reitera as palavras do Deputado Carlos Pimenta e, na
oportunidade, devolve a Presidéncia ao Deputado Dimas Rodrigues. 0
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, corn a palavra, apresenta requerimento
pedindo que sejam solicitados aos Srs. Prefeitos da região em questão, por
meio de ofIcio ou convite para participar de reuniào desta Comissào, os
seguintes esclarecimentos: 1 - qual o diagnôstico da situaco no seu
municipio (localidades mais atingidas, nümero de famIlias alcancadas pelo
flagelo e o setor mais atingido - pecuária, agricultura ou outro); 2 - o municIpio
se encontra ou se encontrava incluido no Programa Federal de Frentes de
Trabalho? Se incluido, a partir de quando, quantas familias e pessoas atendia
e se fol cortado a auxIllo, a partir de que data? 3 - quais as providéncias que a
municipio vem adotando para sanar as problemas advindos da seca? 4 -
quais as sugestoes que existem para sanar, em definitivo, a problema da
seca no municIpia, se este for usual? e 5 - quais as medidas paliativas
existentes? Em qué esta Assembléia Legislativa pode auxiliar? Colocado em
votacão, é a requerimento aprovado. 0 Presidente solicita que, a partir de
todas as sugestoes aprovadas, a assessoria elabore um cronograma
agendando as reuniöes corn os convidados e as viagens da Comissão.
Curnprida a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a presença dos
parlamentares, convoca as membros da Comissão para a prOxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissöes, 16 de marco de 1999.
Dimas Rodrigues, Presidente - Agostinho Silveira - Carlos Pimenta.
ATA DA 2 a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE DIREITOS

HUMANOS
As dezenove horas do dia nove de marco de mil novecentos e noventa e

nove, comparecem na Cãmara Municipal de ltabira as Deputados João Leite
e Maria Tereza Lara, membros da supracitada Comissão. Registra-se, ainda,
a presença dos Deputados Durval Angelo, Luiz de Menezes e Ivo José.
Havendo nUmero regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara
aberta a reunião e informa que ela se destina a apurar denUncias de
agressöes e torturas praticadas contra garimpeiros e moradores do MunicIpio
de Itabira, ocorridas nas dependéncias da Companhia Vale do Rio Doce, e,
na opartunidade, convida a tomar assento a mesa dos trabalhos as
Deputados Maria Tereza Lara, Durval Angelo, Ivo José e Luiz Menezes, as
Deputadas Federals Maria do Carmo Lara e João Magno, o Dr. Jackson
Alberto de Pinho Tavares, Prefeito Municipal de Itabira, e a Dr. Ademar
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Mendes de Souza, Presidente da Câmara Municipal de Itabira. Em seguida,
comunica a recebimento da seguinte correspondéncia: oficios do Deputado
Federal OlImpio Pires Guerra, informando sua impossibilidade de participar da
reunião; do Deputado Federal Nilrnária Miranda, Presidente da Comissão de
Direitos Humanos da Cãmara, infarmanda que a referida Cornissão será
representada pelos Deputados Federals João Magno e Maria do Carmo Lara.
Em seguida, a Presidente registra a presença do Bispo Emérito de ltabira e
Bispo de Coronel Fabriciano, Dom Mario Teixeira Gurgel; do Ten.-Cel.
Lacerda, Comandante do 260 BPM MG; dos Promotores Daniel de Sá
Rodrigues e Paulo de Tarso Morals Filho; do Presidente da OAB - 52
Subseção, Dr. Jandir Chaves, e dos Delegados de Poilcia Robson Matos,
Dilma Lélis e Ana Paula Passagri. Ato continua, a Presidéncia passa a
palavra ao Deputado Luiz de Menezes, autor do requerimenta em que solicita
sejam apuradas as denüncias de tarturas e assassinatos ocorridos nos
garimpos de Itabira. Dando prosseguimento a reunião, a Presidente informa
que as Deputados Durval Angelo e Maria Tereza Lara são autores do
requerimento que mativou esta audiéncia pUblica e passa a palavra a esses
parlamentares, cada urn por sua vez, para tecerem as consideraçoes iniciais.
A seguir, a Presidente passa a palavra aos Drs. Jackson Alberta de Pinho
Tavares, Prefeito Municipal de Itabira, e Ademar Mendes de Sauza,
Presidente da Cãmara Municipal de ltabira. Passa-se a fase dos debates,
corn a participação dos convidadas e dos parlamentares. 0 Presidente passa
a palavra ao Dr. Dénis Martins da Costa Lott, Assessor Juridico da
Campanhia Vale do Rio Doce, que faz suas consideracoes iniclais e, em
seguida, responde aos questionamentos dos Deputados presentes. A
Presidéncia acusa a recebimento de dassiê entregue pela Companhia Vale do
Rio Doce, de cópia de correspondéncia do Sr. Anibal dos Santos Moura,
enviada ao Dr. Romeu Turna, Diretor-Geral do Departamerita de PolIcia
Federal, de uma carta enviada a esta Comissão e de cOpia do inquérito
policial entregue pela Delegada Dilma Lélis. Em seguida, a Presidente passa
a palavra ao Ten.-Cel. Lacerda e, logo após, a Delegada que preside a
inquérito, Dra. Dilma Lélis, que informa que uma equipe de Bela Horizonte ira
assumir as investigagbes. A seguir, a Presidente passa a palavra a Luiz
Carlos de Souza, Ricardo José Dias, Wander Silva Soares e Reinaldo
Gancalves Souza, que entregam a Comissão fotos registrando as marcas
deixadas pelas agressoes feitas par seguranças da Companhia Vale do Rio
Doce. Fazem usa da palavra, ainda, CristOvão Alves de Almeida, Waldir Sales
JCiniar, Anibal dos Santos Moura, João da Cruz Severiano e Lacy de Oliveira
Leat, também vItimas de agressöes. Os Deputados fazem perguntas a eles.
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Em seguida, a Presidente da Comisso de Direitos Humanos de Itabira,
Vereadora Maria José Pandolfi, faz uso da palavra e solicita proteçâo policial
para todas as vitimas de agressöes que se manifestaram nesta reuniào. Ato
continuo, a Presidéncia passa a palavra aos componentes da Mesa para suas
consideraçöes finais. A seguir, tece as Ultimas consideraçoes, agradece a
presença dos convidados e dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxirna reunio ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra Os trabalhos.

Sala das Cornissöes, 17 de marco de 1999.
Joâo Leite, Presidente - Glycon Terra Pinto - Maria Tereza Lara -

Washington Rodrigues - Marcelo Gonçalves.
ATA DA 1  REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE

ADMINISTRAçA0 PUBLICA
As dez horas e quinze minutos do dia dez de marco de mil novecentos e

noventa e nove, comparecem na Sala das Comissöes os Deputados Jorge
Eduardo de Oliveira, José Alves Viana, Antonio Genaro, Arlen Santiago,
Chico Rafael e Sebastião Navarro Vieira, membros da supracitada Comissâo.
Havendo nimero regimental, o Presidente, Deputado Jorge Eduardo de
Oliveira, declara aberta a reuniâo e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Antonio Genaro, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qua] é dada por aprovada e é subscrita pelos membros presentes. 0
Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante
na pauta e a discutir assuntos de interesse da Comissâo. Esgotada a 1a Fase
da Ordem do Dia, passa-se 2 a Fase, corn discussão e votação de
proposiçOes que dispensam a apreciação do Plenário. Antes de anunciada a
votaçâo dos requerimentos constantes na pauta, o Deputado Sebastiào
Navarro Vieira apresenta duas ernendas: a primeira, ao Requerimento no
15/99, de autoria do Deputado Marco Regis, e a segunda, ao Requerimento
no 18/99, de autoria do Deputado Newton Morais. A Presidéncia informa que
as referidas emendas serão devidamente publicadas e designa relatores os
Deputados José Alves Viana (Requerimento no 15/99) e Chico Rafael
(Requerimento n o 18/99). Passa-se discussâo e a votacâo de proposiçOes
da Comissão, quando é apresentado requerimento de autoria do Deputados
Ivo José, Rogério Correia e Sebastião Navarro Vieira, no qual se solicita a
realização de reunião conjunta desta Comissão corn as Cornissöes de
Fiscalizaçao Financeira e Orcamentária e de Trabaiho e Previdência Social
para avaliar a aplicaçao, em Minas Gerais, das reformas administrativa e
previdenciária, aprovadas pelo Congresso Nacional. Para tanto, solicita sejam
convidados o Secretário de Recursos Humanos e Administracão, 0

715
Presidente do IPSEMG e representantes dos servidores de usuários dos
servicos pUblicos. Colocado em votaçao, é aprovado o requerimento. Nada
mais havendo a ser tratado, a Presidêncja agradece a presença dos
parlamentares, convoca Os membros da Cornissâo para a prOxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra as trabalhos.

Sala das ComissOes, 17 de marco de 1999.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - José Alves Viana - Sebastião

Navarro Vieira - Chico Rafael.
ATA DA 2 a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE TRABALHO, DA

PREVIDENCIA E DA AcAo SOCIAL
As quinze horas e trinta minutos do dia dez de marco de mil novecentos e

noventa e nave, corn parecem na Sala das Corn issOes as Deputados Ivo José,
Christiano Canédo, Luiz Menezes e Ronaldo Canabrava, membros da
supracitada Comissâo. Havendo ntimero regimental, o Presidente, Deputado
Ivo José, declara aberta a reuniao e, em virtude da aprovacao de
requerimento do Deputado Christiano Canêdo, dispensa a leitura da ata da
reuniào anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros
presentes. A Presidéncia inforrna que a reuniäo se destina a discutir e votar
proposiçOes da Comissão e que houve alteracao no horário das reuniOes
ordinárias desta Comissão, sugerindo que as reuniOes sejam realizadas as
tercas-feiras, as 10 horas, proposta que é acatada pelos demais membros
presentes. A seguir, procede-se a leitura de correspondência encaminhada
pelo Sr. Paulo César de Souza, publicada no "Diário do Legislativo" em
6/3/99. Logo apôs, a Presidéncia designa a Deputado Christiano Canêdo para
relatar a Projeto de Lei no 9/99. Passa-se a fase de discussâo e votacao de
proposicao da Comissao. Corn a palavra, a Deputado Christiano Canêdo
procede a leitura de requerimento de autoria do Deputado Adelmo Carneiro
Leäo, em que se solicita realização de audiência püblica em reuniao conjunta
das ComissOes de Saüde e desta Comissào, para se debaterem as atuais
polIticas do Instituto Nacional de Seguridade Social frente a acidente de
trabaiho, quanto a benefIcia, acao regressiva e canvênios. Em seguida, a
Deputado Ronaldo Canabrava apresenta requerirnento em que solicita sejam
convidadas as entidades que menciona, a fim de se debaterem questOes
relativas a reforma da Previdência Social. Colocados em votacaa, cada um
por sua vez, säo aprovados as requerimentas. A seguir, a Deputado Ronaldo
Canabrava assume a direção dos trabalhos para que a Deputado Ivo José
proceda a leitura de requerimento, em que solicita a realizacao de reuniâo
canjunta das ComissOes de Administraçao Ptblica, de Fiscalizacao
Financeira e Orçamentaria e desta Comissâo a fim de se avaliar a aplicacaa
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Fábio Avelar, Presidente - AntOnio Roberto - Joâo Batista de Oliveira -Newton de Morais.

ATA DA 2a REUNIAO ESPECIAL DA COMISSA0 DE FISCALIZAcAO
FI NANCEIRA E ORcAMENTARIA

As nove horas e quarenta e cinco minutos do dia dezesseis de marco de mil
novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das ComissOes os
Deputados Márcio Cunha, Olirito Godinho, Mauro Lobo e Rogérto Correia.Havendo nümero regimental, o Presidente , Deputado Márcio Cunha, declaraaberta a reuniâo e, em virtude da aprovacao de requerimento do Deputado
Mauro Lobo,dispensa a leitura da ata da reuniâo anterior, a qual é dada por
aprovada e subscrita pelos membros presentes. 0 Presidente informa que a
reuniOo se destina a eleger o Vice-Presidente da Comissão convida o
Deputado Olinto Godinho para atuar como escrutinador e determina a
distribuiçao das cédulas de votacão. Feita a contagem dos votos, o Deputado
Mauro Lobo é eleito por unanimidade e empossado no cargo pelo Presidente
Cumprida a finalidade da reuniâo, a Presidéncia agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissäo para a prOxima reuniâo
ordinárja, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos

Sala das ComissOes, 16 de marco de 1999.
Márcio Cunha, presidente - Olinto Godinho- Rogério Correia- Mauro Lobo-

Rêmolo Aloise- Miguel Martini.
ATA DA 2a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE OS VETOS TOTAlS As PROPOSIcOES DE LE!N OS 13.979, 13.987, 13.988, 13.992, 13.994, 14.004, 14.006, 14.008, 14.023

E 14.029
As quatorze horas e trinta e cinco minutos do dia dezessejs de marco de mil

novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das ComissOes os
Deputados José Henrique, Dalmo Ribeiro Silva, Amilcar Martins, Bené
Guedes e Paulo Pau, membros da supracitada Comissão Havendo nOmeroregimental, o Presidente, Deputado José Henrique, declara aberta a reuniâo
e, em virtude da aprovacao de requerimento do Deputado Paulo Piau,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e
subscrrta pelos membros presentes A Presidéncia esclarece que a finalidade
da reunjâo é apreciar o Parecer sobre o Veto Total a Proposicao de Lei n°
14.004 que autoriza o Poder Executivo a doar ao MunicIpio de Lajinha o
móvel que especifica 0 Presidente , Deputado José Henrique, relator da
materia, procede 0 leitura de seu parecer, o qual conclui pela rnanufencao do
veto. Colocado em discussão e em votaçOo, 6 0 parecer aprovado A
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em Minas Gerais das reformas administrativa e da seguridade social do
funcionalismo, em particular a Previdéncia, aprovadas pelo Congresso
Nacional. Submetido a votacão, é aprovado o requerimento. Reassumindo a
Presidéncia, o Deputado Ivo José agradece a presenca dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reuniáo ordinária,
determina a Iavratura da ata e encerra Os trabaihos.

Sala das Comissöes, 16 de marco de 1999.
Ivo José, Presidente - Luiz Menezes - Ronaldo Canabrava - Amilcar

Martins.
ATA DA ia REUNIAO ESPECIAL DA COMISSAO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAcA0 DOS TITULARES DAS SEGUINTES
ENTIDADES: INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS - IGAM -,

INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS - IEF - E FuNDAçA0 ESTADUAL
DO MEIO AMBIENTE - FEAM

As quinze horas e quarenta e cinco minutos do dia onze de marco de mil
novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissöes Os
Deputados Antonio Roberto, Eduardo Brandéo e Fábio Avelar, membros da
supracitada Comisséo. Havendo nümero regimental, o Presidente "ad hoc",
Deputado Antonio Roberto, declara aberta a reuniäo e informa que näo ha ata
a ser lida, por se tratar da primeira reuniäo da Comissão, a qual se destina a
eleger o Presidente e o Vice-Presidente e designar o relator da matéria. 0
Presidente determina a distribuicao das cédulas de votaçäo aos Deputados e
convida o Deputado Eduardo Brandão para atuar como escrutinador. Apurada
a votação, a Presidência proclama eleitos para Presidente o Deputado Fábio
Avelar e para Vice-Presidente o Deputado AntOnio Roberto, ambos corn trés
votos. Prosseguindo, declara empossado como Presidente o Deputado Fábio
Avelar, a quem convida a tomar assento a Mesa e passa a direçao dos
trabalhos. 0 Presidente agradece a confiança nele depositada e dá posse ao
Vice-Presidente, Deputado AntOnio Roberto. ApOs, a Presidéncia designa 0
Deputado Antonio Roberto para relatar a matéria. Nesta oportunidade, o
Deputado Fábio Avelar passa a direçOo dos trabalhos ao Deputado Antonio 	 0

Roberto e, em seguida, procede a leitura de requerimento de sua autoria, em
que solicita aos titulares do IGAM, do IEF e da FEAM o envio a Comissão de
seus currIculos, dos estatutos desses Orgãos e dos orçamentos para 1999, 	 0

para apreciação. Submetido a votacOo, é o requerimento aprovado. 0
Deputado Fábio Avelar reassume a Presidéncia e, cumprida a finalidade da 	 0

reunião, agradece a presença dos parlamentares, esclarecendo-Ihes que a
prOxima reuniOo será convocada por meio de edital. Logo após, determina a
lavratura da ata e encerra os trabaihos.
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Presidéncia suspende a reunião por alguns minutos, para a lavratura da ata.
Dando continuidade, o Presidente declara reabertos os trabalhos e, em
virtude de aprovaçào de requerimento do Deputado Bené Guedes, dispensa a
leitura da ata da reuniäo, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos
membros presentes. Cumprida a finalidade da reuno, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares e encerra os trabalhos.

Sala das Comissães, 16 de marco de 1999.
José Henrique, Presiderite - Dalmo Ribeiro Silva - Amilcar Martins - Bené

Guedes - Paulo Piau.
ATA DA ia REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE OS VETOS TOTAlS AS PR0P0SIçOES DE LEI

NOS 13.891, 13.980, 14.000 e 14.060/99
As quinze horas do dia dezesseis de marco de mil novecentos e noventa e

nove, comparecem na Sala das Comissöes os Deputados Bené Guedes,
Carlos Pimenta, Christiano Canédo e Dimas Rodrigues, membros da
supracitada Comissào. Presentes também a Deputada Maria Olivia. Havendo
nUmero regimental, o Presidente, Deputado Bené Guedes, declara aberta a
reuniâo e, em vir-tude da aprovação de requerimento do Deputado Carlos
Pimenta, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissâo presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar os pareceres dos relatores. Em
seguida, passa-se a fase de apreciação dos pareceres. 0 Deputado Bené
Guedes solicita ao Deputado Dimas Rodrigues, relator da Proposicao de Lei
n° 13.891, que proceda a leitura de seu parecer, mediante o qual conclui pela
rejeiçao do veto. A seguir, o Deputado Carlos Pimenta, relator da Proposicâo
de Lei n° 13.980, procede a leitura de seu parecer, mediante o qual conclui
pela rejeiçào do veto. Ato continuo, o Deputado Christiano Canédo, relator da
Proposiçao de Lei n° 14.000, procede a leitura de seu parecer, mediante 0
qual conclui pela manutencao do veto. A seguir, o Presidente solicita ao
Deputado Carlos Pimenta, relator da Proposiçao de Lei n° 14.060, que
proceda a leitura de seu parecer, mediante o qual conclui pela rejeição do
veto. Submetidos a discussâo e votação, cada urn por sua vez, são
aprovados os pareceres. A Presidência suspende a reunião por 5 minutos,
para que seja elaborada a ata. Reabertos os trabalhos, o Presidente, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Christiano Canédo,
dispensa da leitura da ata da reunião, a qual é dada por aprovadad e é
subscrita pelos mernbros da Comissão presentes. Curnprida a finalidade da
reunião, a Presidéncia agradece a presença dos parlamentares , deterrnina a
lavratura da ata e encerra os trabaihos.
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Sala das Comissães, 16 de marco de 1999.
Bené Guedes, Presidente - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Christiano

Canëdo.
ATA DA 2 a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAlS
As dezesseis horas e trinta minutos do dia dezesseis de marco de mil

novecentos e noventa e nove, comparecern na Sala das Comissöes as
Deputados Newton de Morals, Fábio Avelar e Antonio Roberto, membros da
supracitada Comissão. Havendo nümero regimental, o Presidente, Deputado
Newton de Morais, declara aberta a reunião e, ern virtude da aprovação de
requerirnento do Deputado Fábio Avelar, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros presentes.
O Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante
na pauta. Ato continuo, é iniciada a fase de apreciaçào de matéria sujeita a
deliberacao do Plenário. 0 relator, Deputado AntOnio Roberto, procede a
leitura de seu parecer, que conclul pela aprovação da matéria, em 2° turno, na
forma proposta. Colocado em discussão e votacao, é a parecer aprovado.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presenca dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a Iavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das ComissOes, 17 de marco de 1999.
Newton de Morals, Presidente - Antonio Roberto - Fábio Avelar.

ATA DA 2 a REUNIAO ESPECIAL DA COMISSAO DE DIREITOS HUMANOS
As nove horas e quinze minutos do dia dezessete de marco de mil

novecentos e noventa e nove, comparecern na Sala das ComissOes as
Deputados João Leite, Glycon Terra Pinto, Marcelo Gonçalves, Maria Tereza
Lara e Washington Rodrigues, membros da supracitada ComissOo. Havendo
nOmero regimental, o Presidente, Deputado JoOo Leite, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovaçOo de requerimento do Deputado Marcelo
Goncalves, dispensa a leitura das atas da 1a ReuniOo Ordinária e da 2a
Reunião Extraordinária da Comissão, as quais são dadas por aprovadas e
subscritas pelas membros presentes. 0 Presidente informa que a reunião se
destina a eleger a Vice-Presidente da Comissão. A seguir, determina a
distribuiçOo das cédulas de votacao, devidamente rubricadas, e convida a
Deputado Marcelo Gonçalves para atuar coma escrutinador. Apurados os
votos, e eleito Vice-Presidente o Deputado Glycon Terra Pinto, corn quatro
votos. Ha urn voto em branco. 0 Presidente empossa a Vice-Presidente, que
agradece a escolha de seu nome. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidéncia agradece a presença dos parlamentares, convoca Os membras
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da Comissáo para a próxima reuniào ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissöes, 17 de marco de 1999.
João Leite, Presidente - Glycon Terra Pinto - Marcelo Gonçalves - Maria

Tereza Lara - Washington Rodrigues.

TRAMITAcAO DE PRoposlçOEs
PARECER SOBRE 0 VETO TOTAL A PRoPoslçAo DE LEI N o 13.927

Corn issáo Especial
Relatôrio

Por melo da Mensagem n° 314/99, publicada em 15/1/99, o Governador do
Estado opôs veto total a Proposição de Lei n° 13.927, que dispöe sobre a
quitacão de crédito tributário com precatOrios, corn base no art. 70, II, da
Constituiçáo Estadual.

Cumpridas as formalidades regimentais, veio a matéria a esta Comissão
Especial, para receber parecer, em cumprimento do disposto no art. 222 do
Regimento Interno.

Fundamentacâo
O veto total apresentado pelo Governador do Estado incide sobre

proposicão do Deputado Antonio JUlio que trata da quitacào de crédito
tributário corn precatórios judiciários estaduais, por considerá-la contrária ao
interesse pUblico.

Conforme dispOe o art. 100 da Constituição da RepUblica, os pagamentos
devidos pela Fazenda PUbtica, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão
exclusivamente na ordem cronolOgica de apresentaçào dos precatOrios. Os
§ 1° e 20 do referido artigo estabelecem o "modus faciendi" de quitação dos
débitos constantes nos precatórios judiciários, que deverâo ser apresentados
ate i° de julho, data em que terào atualizados seus valores e seräo incluIdos
no orçamento anual para pagamento ate o final do exercIcio seguinte.

A importância correspondente ao precatório, devidamente acobertada por
dotaçâo orçamentária ou por crédito adicional, será depositada em conta
especifica aberta pelo tribunal que houver proferido a decisão judicial
transitada em julgado, ficando tal importância a disposicão do credor, que fará
o seu levantamento por rneio de requerimento especifico e, caso seja
preterido no seu direito de precedéncia, poderá requerer do tribunal
corn petente o seqUestro da quantia necessária a satisfacäo do débito.

Entretanto, essa operacionatidade apresenta distorçöes, exatamente
porque, ainda que os valores dos precatOrios sejarn consignados no
orçamento do Estado, o efetivo pagamento não tern ocorrido na ordem
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cronolOgica de apresentaçao, em face da ausência de disponibilidade de
caixa.

O projeto de lei vetado estabelece modalidade de cessão de direito do
detentor do precatOrio corn o sujeito passivo inadimplente para corn a
Fazenda PUblica, que poderia utilizar-se dessa cessäo de direito para quitar
seus débitos inscritos ou näo em divida ativa, pelo que essa modalidade de
compensação atende ao disposto na legislaçao processual em vigor, bem
como harmoniza-se corn o art. 170 do COdigo Tributário Nacional, que remete
para a lei ordinária a faculdade de autorizar a compensaçao de crédito
tributário.

Ora, se a própria consolidaçao da Iegislaçao tributária do Estado ja permite
a qutacao de créditos tributários corn tItulos da divida pUblica, a utilização dos
precatOrios judiciários estaduais pelos devedores do Fisco Estadual
contribuirá decisivamente para solucionar ou atenuar o angustiante problema
dos precatórios, que se arrasta ha anos e que atinge o montante de cerca de
R$ R$370.000.000,00, fazendo corn que milhares de credores do Estado que
obtiveram sentença favorável na justiça fiquem na fila de espera
indefinidamente.

Logo, entendemos que o veto governamentat não deve prosperar.
Conclusâo

Diante do exposto, nosso parecer é pela rejeiçäo do Veto Total a
Proposiçao de Lei n° 13.927.

Sala das Comissöes, 16 de marco de 1999.
Arlen Santiago, Presidente - Mauro Lobo, relator - AntOnio JUlio - lvo José.
PARECER SOBRE 0 VETO TOTAL A PROPOSIçAO DE LEI N° 13.928

Comissâo Especial
Relatório

O Governador do Estado , no uso da atribuiçao que Ihe confere o art. 90,
VIII, c/c o art. 70, II, da Constituiçâo do Estado, opOs veto total a Proposiçao
de Lei n.° 13.928, que acrescenta inciso ao art. 3° da Lei n° 12.735, de
30/12/97, que dispOe sobre o lmposto sobre a Propriedade de Velculos
Automotores - IPVA.

Encaminhado o veto a apreciaçào da Assembléia, por meio da Mensagern
n.° 312/99, compete a esta Comissào Especial emitir parecer sobre a matéria,
nos termos do art. 222 do Regimento Interno.

Fundamentaçao
A referida proposiçâo de lei visa a estender a isençOo do IPVA a motorista

profissionaf autOnomo, contratado pelo municipio, que utilize seu veiculo para
transporte escolar na zona rural ou desta para a zona urbana.



rAil
722

Em que pese a intencao do legislador de estimular o transporte escolar na
zona rural do Estado, vemo-nos na contingência de concordar corn o Chefe
do Executivo pelas razöes que se seguem: é conhecida de todos a grave
crise fiscal por que passa o Estado. A isençäo, por significar renüncia de
receita, não se coaduna corn o esforco que o Estado terá que empreender
para aumentar a arrecadacäo e cortar Os gastos, como forma de sobreviver a
crise; como o produto da arrecadacáo do IPVA é rateado entre o Estado e o
municipio onde se encontra registrado o velculo, a isencáo afetaria também
os municIpios; os velculos que se enquadram na situacão descrita na
proposição ja gozam de tratamento diferenciado, pois, como ve[culos
destinados ao transporte püblico, tern suas aliquotas reduzidas de 4% para
2%, ou para 1%, no caso de ônibus ou microônibus.

Urn outro aspecto a sen considerado seria a dificuldade de implementação
de tat medida, pois senia praticamente impossivel ao DETRAN-MG realizar a
identificação e a fiscalização de tais veiculos.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela manutenção do Veto Total a Proposição

de Lei n.° 13.928.
Sala das Comissöes, 16 de marco de 1999.
Arlen Santiago, Presidente - Ivo José, relator - Mauro Lobo - AntOnio JUlio.
PARECER SOBRE 0 VETO TOTAL A PROPOSIçAO DE LEI N O 13.980

Comissão Especial
RelatOrio

Por rneio da Mensagem no 316/99, o Chefe do Poder Executivo, no uso da
atribuição que he confere o art. 90, VIII, c/c o art. 70, II, da Constituição do
Estado, encaminha a esta Casa as razöes do Veto Total a Proposição de Lei
n o 13.980, que dispOe sobre a cobrança dos serviços 900, 0900 e similares
explorados pelas ernpresas de comunicacão e telecomunicação no território
do Estado.

Na forma do disposto no art. 222, c/co art. 111, 'b", do Regimento Interno,
foi o veto distribuido a esta Comissão Especial para receber parecer.

Fu nda rnentaçao
Conforme consta na mensagem governamental, entendeu o Governador

que falta ao Estado competência para legislar sobre telecomunicaçOes, 0 que
seria da alçada privativa da União, a teor dos arts. 21, XI, e 22, IV, da
Constituiçao da RepUbtica, que atribuern aquele ente a competência material
e legistativa para tratar de matéria dessa natureza. Por outro lado, asseverou
que deixava de acolher a proposição por considerá-la, também, uma
intromissão em assunto da economia interna das empresas.
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0 consumidor, ao adquirir o direito de uso de linha telefOnica, tern em mente

utilizar-se do serviço pUblico de telecomunicaçao. Ao assinar o contrato de
cessão de direito de uso ou outro equivalente, contrata corn a cOncessionánia
a utilização desse serviço e a autoriza a faturar em seu nome os gastos corn
ele. Entretanto, corn relação aos serviços 0900 e 900, a situação é diferente,
pois não se trata de serviço previamente contratado pelo usuário.

Além do mais, as caractenisticas desses serviços são por demais
conhecidas por todos, quer por já terem vivenciado a situação, quer por
noticias veiculadas pela irnprensa. São elas: a) propaganda elaborada de
forma enganosa, oferecendo os serviços sern discrirninação, esclarecendo de
maneira subliminar o preço, não identificando o provedor; b) inexisténcia
prévia de bloqueio, o que possibilita a rnenores, ernpregados ou pessoas não
titulares da linha utilizarem esses serviços sem a anuência ou mesrno ciência
dos titulares; c) cobrança em conta telefônica sem identificação do prestador
do serviço ou provedor; d) irnpossibilidade de exclusão desse valor para
discussão do débito; e) existéncia de casos de desligarnento da linha devido a
falta de pagarnento em nazão de o valor da conta decorrer da utilização dos
serviços 900 e 0900.

Conforme cornprovado, a maioria desses serviços explora econornicamente
o sexo, a jogatina e a cartomancia. Em resumo, utilizam-se de apelos erOticos
em flagrante desrespeito aos minimos preceitos éticos e morais, faturam
fortunas corn o jogo de azar e iludem a fé pUblica mediante promessas
rnirabotantes de curas para todos os males.

A exploração desses serviços demonstra, portanto, violação de direitos do
consumidor, entre outros, aqueles previstos nos arts. 6°, III e IV, 31, 39, IV, e
46, todos do Código de Defesa do Consurnidor. Além disso, é possIvel
antever-se a ilegatidade da cobrança nas contas telefOnicas dos serviços
0900, já que náo ha qualquer comprovação de que o titular dos direitos sobre
a linha - que e o devedor na obrigaçao de pagarnento - tenha efetivamente
contratacjo aquela prestação de serviço. No ãmbito do Poder Judiciário, ha
consolidada Jurisprudéncia censurando esse tipo de cobrança (Apelaçao CiveI
218.746-0; Agravo de Instrumento 214.550-8, Apelação Civel 230.345-7,
todos do Tribunal de Alçada de Minas Gerais).

No primeiro processo aqui citado, o acórdão ficou consignado nos seguintes
termos:

"Açao de cobrança de conta de telefonia. Disque "so namoro". Vicio e abuso
na proposta. Serviços que demandam cnitérios e aceitaçao prévia de uso,
ante sua natureza. Cobrança improcedente, somente quanto a eles.

1. A empresa concessionanja fornecedora de serviços de telefonia, 6
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solidária corn qualquer outra que, sob sua permissâo, explore servicos
determinados, como os norninados "disk paquera", "sO narnoro", etc.

2. Revela-se imperfeito o ato jurIdico, quando ausente a manifestacão
prévia e individual do maior interessado - o consumidor -, que, por isso, não
pode se submeter ao arbitrio de uma das partes a irnpor-lhe servicos alheios
a avença de origem, esta eivada do caráter de verdadeiro servico püblico,
inocorrendo, todavia, quando de inserção contratual unilateral (portanto,
abusiva), pela qual, no geral, é prestado verdadeiro desservico püblico, como
está a ocorrer corn algurnas modalidades postas ern prática pelo prefixo 900,
entre elas o "disk paquera" e o "so namoro".

3. A validade dessa inserçäo, pelo seu caráter impessoal, destarte, familiar,
abrangendo carentes e ate incapazes, reclama-se o estabelecimento de
critérios técnicos de bloqueio a sua utilização generalizada, cuja auséncia
implica em nulidade do suposto ato juridico e, conseqüentemente, no indébito
da contraprestacào reclamada." (Ap. Civel no 247.868-6, i a Câmara CIvel do
Tribunal de Alcada, Juiz Re!. Nepomuceno Silva, 10/3/98).

Alias, esse brilhante voto lavrado pelo Juiz Nepomuceno Silva, expoente da
magistratura mineira, serviu de paradigma a muitos outros que trilharam 0
rnesmo caminho, no sentido de reconhecer abusiva a cobranca pertinente aos
servicos 0900 e 900.

No que tange a alegada incompeténcia do ente federado para legislar sobre
o tema em foco, ressalte-se que, por se tratar de rnedida visando a defesa do
consumidor, a Constituiçáo da RepOblica, em seu art. 24, V, atribui a Uniáo,
aos Estados e ao Distrito Federal cornpeténcia concorrente para legislar
sobre o consumo. Ademais, a Carta Magna, em seu art. 170, V, adotou como
urn dos princIpios da ordem econOmica a defesa do consumidor, e a própria
Lei Federal no 9.472, de 1997, que regulamenta as telecomunicaçöes, faz
remissão ao citado princIpio constitucional, que deverá ser observado pelas
concessionárias.

Por Oltimo, e oportuno lernbrar que o Tribunal de Alçada de Minas Gerais,
por sua 3' Câmara Civel, no julgamento do Agravo de Instrumento 269.907-2,
no dia 3/3/99, determinou o bloqueio de todos os serviços 0900 e 900 no
âmbito do Estado, sO liberando a sua exploração para consumidores que
expressamente o requererem.

Conclusão
Pelas razöes aduzidas, opinamos pela rejeicào do Veto Total a Proposição

de Lei no 13.980.
Sala das Comissães, 16 de marco de 1999.
Bené Guedes, Presidente - Carlos Pimenta, relator - Dimas Rodrigues -
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Christiano Canedo.

PARECER SOBRE 0 VETO PARCIAL A PROPOsIçAO DE LEI N o 13.997
Comissáo Especial

RelatOrio
O Governador do Estado, utilizando a atribuicâo que Ihe é conferida pelo

art. 90, VIII, c/c o art. 70, II, da Constituiçào mineira, opôs veto parcial a
Proposiçào de Lei n o 13.997, que dispOe sobre a Caixa Beneficente dos ex-
Guardas Civis e Fiscais de Trânsito de Minas Gerais - CBGC.

For rneio da Mensagem no 333/99, encaminhou S. Exa. a esta Casa as
razöes do veto, que foi distribuido a esta Comissao Especial para receber
parecer, nos termos do disposto no art. 222, c/c o art. 111, "b', do Regimento
I nterno.

Fu ndamentaçào
A Caixa Beneficente dos ex-Guardas Civis e Fiscais de Trânsito de Minas

Gerais - CBGC - foi instituida pela Lei no 977, de 17/9/27, para prornover a
subsistência das famIlias dos guardas-civis e fiscais de trânsito falecidos.

A CBGC continha, portanto, uma natureza previdenciária, vindo a perdê-la
ante o advento da Lei no 11.406, de 29/1/94, ratificada pela Lei no 11.621, do
mesmo ano, urna vez que as pensOes pagas pela entidade passaram a ser de
responsabilidade da Secretaria de Estado da Fazenda.

Nos termos do art. 1° da Lei no 11.621, que alterou o art. 11 da Lei no 977, a
CBGC elegeu, em assembléia geral, a sua nova diretoria, corn mandato de
trés anos.

Ocorreu, porérn, que esta rnesma diretoria nào veio a ser reeleita, em face
de indeflniçOes acerca da natureza jurIdica da Caixa Beneficente dos ex-
Guardas Civis e Fiscais de Trânsito de Minas Gerais, mas continuou, ate o
momento, gerindo os destinos da entidade.

A CBGC veio a ser regularizada, por fim, corn a aprovaçáo por esta Casa
Legislativa e sancào do Governador do Estado, da Proposiçào de Lei no
13.997, de 1999, tornando-se urn serviço social autônorno, sem fins
lucrativos, com personalidade juridica de direito privado, dotada de autonomia
administrativa e financeira.

0 Chefe do Executivo, porém, vetou o § 2 0 do art. 18 da referida
proposição, o qua[ tinha o objetivo de convalidar os atos praticados pela
diretoria em exercicio, no periodo compreendido entre o final de seu mandato
e a posse da diretoria que viesse a ser eleita, nos termos da lei.

Trata-se de uma situaçào temeraria, na medida em que a lei viria a
convalidar atos praticados pela diretoria que atualmente administra a CBGC,
no periodo que antecede a posse dos novos diretores, quando esses atos
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não sào sequer conhecidos pela adrninistração püblica.

Pertinentes, portanto, os argurnentos expendidos pelo Governador do
Estado, especialmente no que tange a excepcionalidade para os casos de
convalidaçáo de atos, corn o propOsito de imprimir-Ihes a valldade ou eficácia
juridica de que estes anteriormente não gozavam.

Ha de preponderar, no caso em tela, o interesse ptiblico, que levou o
Governador do Estado a opor veto ao dispositivo sob comento.

Conclusâo
Em face do exposto, opinamos pela manutençao do Veto Parcial a

Proposiçao de Lei no 13.997.
Sala das Cornissöes, 17 de marco de 1999.
Alberto Bejani, Presidente e relator - Marcelo Gonçalves - Ermano Batista.

PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 1/99
Comissäo de Constituiçäo e JusUca

Relatório
De autoria do Deputado Sávio Souza Cruz, o Projeto de Lei n o 1/99 dispöe

sobre cultivo e plantio de vegetais geneticamente modificados no território do
Estado.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 20/2199, a proposiçâo foi distribuida
as Comissoes de Constituiçao e Justica e de Meio Ambiente e Recursos
Naturais para receber parecer.

Em virtude de requerimento aprovado pelo Plenário em 4/3/99, o projeto
também deverá ser apreciado pela Comissáo de Politica Agropecuária e
Agroindustrial.

Incumbe a esta Comissão examinar Os aspectos jurIdico, constitucional e
legal da matéria, nos termos do art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentaçao
A proposiçào em comento proibe o cultivo e o plantio de vegetais

geneticamente modificados no territôrio do Estado, ate que lei especifica
autorize e estabeleça sançöes aos descumpridores da lei.

Nos termos dos incisos II e V do § 1° do art. 225 da Constituiçâo Federal,
incumbe ao poder pUblico, para assegurar a efetividade do direito de todos ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado, preservar a diversidade e a
ntegridade do patrimOnio genetico do pals, fiscalizar as entidades dedicadas
a pesquisa e a manipulação de material genetico e controlar a produçäo, a
comercializaçao e a emprego de técnicas, métodos e substâncias que
comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente.

De conformidade com o art. 24, V, VI e XII, da Constituicão Federal, cabe a
União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre
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producâo e consumo, florestas, caca, pesca, fauna, conservaçáo da natureza,
defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente, controle
da poluicáo e proteção e defesa da saüde.

A competência da União, no âmbito da legislação concorrente, limita-se ao
estabelecimento de normas gerais, e a dos Estados e do Distrito Federal, a
suplementacão das normas gerais editadas pelo poder püblico federal, para
atender a suas peculiaridades. Somente é admitida a cOmpetência legislativa
plena dos Estados e do Distrito Federal, no tocante a Iegislaçào partilhada, na
hipOtese de inexisténcia de lei federal sobre normas gerais.

Näo ha, do ponto de vista legal, conceito de normas gerais. A doutrina
considera normas gerais aquelas que, pela sua natureza, podem ser
aplicadas em todo o território brasileiro, dizem respeito a urn interesse geral, e
a sua generalidade deve comportar a possibilidade de ser uniforme, tendo em
vista que a regulamentaçao de urn assunto pela lei de urn Estado pode
prejudicar os interesses de outros Estados ou os interesses gerais. Além
disso, determinado assunto não pode ser regulamentado satisfatoriamente
pela Iegislação dos diversos Estados. Imprescindivel também é manter a
unidade juridica e econômica, especialmente a uniformidade das condiçoes
de vida para além do territOrio de urn Estado.

A norma geral federal que invadir o campo das peculiaridades regionais ou
estaduais ou entrar no campo do interesse exclusivamente local reputa-se
inconstitucional. A recIproca também é verdadeira. Ao legislar para atender a
suas peculiaridades, os Estados devern obediëncia as normas gerais
estabelecidas pela Uniäo.

Os incisos II e V do § 1° do art. 225 da Constituiçao Federal foram
regulamentados pela Lei Federal no 8.974, de 5/1/95, que estabelece normas
para o uso das técnicas de engenharia genética e liberacao no meio arnbiente
de orgamsmos geneticamente modificados e autoriza o Poder Executivo a
criar, no ambito da Presidéncia da RepUblica, a Comissáo Técnica Nacional
de Biossegurança - CTNBio -, e dá outras providéncias.

Regulamentada pelo Decreto n o 1.752, de 20/12/95, essa lei dispöe sobre
normas de segurana e mecanismos de fiscalizaçao no uso das técnicas de
engenharia genética na construcao, no cultivo, na manipulacao, no transporte,
na cornerc jalizacao no consumo, na liberacao e no descarte de organismo
geneticamente modificado - 0GM - visando a proteger a vida e a saüde do
homem, dos animais e das plantas, bern como o meio ambiente.

De acordo corn o art. 70, III, dessa lei, a ernissão do registro de produtos
contendo 0GM ou derivados de 0GM a serem cornercializados para uso
humano, animal ou em plantas ou para a liberacâo no meio ambiente, cabe
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aos órgàos de fiscalizacão do Ministério da Sat:jde, do Ministério da
Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária e do Ministério do Meio
Ambiente e da AmazOnia Legal, conforme o caso, observado o parecer
técnico conclusivo da CTNBio.

A liberação no meio ambiente de qualquer 0GM sem prévia aprovação,
mediante publicaçáo no diário oficial da União, constitui infração
administrativa, e a liberação ou o descarte no meio ambiente de 0GM em
desacordo corn as normas estabelecidas pela CTNBio caracteriza crime,
sujeitando o infrator a reclusão cuja pena pode chegar a ate 20 anos de
cadeia.

Como se observa, não ha impedimento legal a utilização de vegetais
geneticamente rnodificados no pals, quando devidamente autorizados pelo
poder püblico federal. Essa norma geral não pode ser contrariada pela
legislação do Estado rnembro.

A proposição em exame proibe cultivo e plantio de vegetais geneticamente
modificados no territOrio rnineiro, salvo se lei especifica autorizar. Pois bern.
Se entendermos que a lei a que se refere o projeto tanto pode ser a do
Estado quanto a da União, devemos reputar o projeto como inócuo e, por
isso, antijuridico e inconstitucional, em face da citada lei federal que dispöe
sobre a engenharia genetica. Uma das caracteristicas inerentes a produção
legislativa é a novidade que a lei deve trazer para o ordenamento jurIdico,
sem o que perde o sentido e contraria o principio da razoabilidade. Se, no
entanto, entendermos que a lei a que se refere a proposicão é
exclusivamente a do Estado rnembro, corn a conversão da proposicão em lei,
a utilizacao de organismo geneticarnente modificado na agropecuária em
Minas Gerais estará, na atual conjuntura, proibida, uma vez que não ha no
ordenamento jurIdico estadual lei dispondo sobre essa matéria. A proibição
pura e simples do uso de 0GM esbarra na lei federal mencionada. A
autorização dada pela Uniâo, por rneio de seus órgãos, para o uso de 0GM
vale nacionalmente, tanto para a produção e a cornercialização voltadas para
o mercado interno quanto para o mercado externo.

Como vimos, os Estados podem legislar sobre essa matéria. Mas a
legislação estadual deve conformar-se corn as normas gerais da União sobre
o assunto.

Conclusào
Pelas	 razöes 	 aduzidas, 	 concluimos 	 pela 	 antijuridicidade, 	 pela

inconstitucionalidade e pe!a ilegalidade do Projeto de Lei n° 1/99.
Sala das Reuniöes, 16 de marco de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - Agostinho Silveira -
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Eduardo Daladier - Irani Barbosa - Adelmo Carneiro Leão.

PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N o 11/99
Comissão de SaUde

Relatório
De autoria da Deputada Maria José Haueisen, o Projeto de Lei n° 11/99

institul procedimentos especiais para prevenção e detecçâo dos casos de
lesöes por esforços repetitivos - LER.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituiçao
e Justiça, que conclulu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e
apresentou-lhe as Emendas n°s 1 e 2.

A seguir, veio o projeto a esta Comissão para receber parecer, nos termos
do art. 188, c/c o art. 102, Xi, do Regirnento Interno.

Fundamentação
0 projeto de lei em tela aborda o aspecto preventivo das doenças do

trabaiho, tendo sido motivado pelo nümero crescente de casos provocados
pelo avanço tecnológico, que, paralelarnente as facilidades introduzidas em
vários ramos de atividades, veio trazer também as chamadas Iesöes por
esforços repetitivos - LER -, que vém ocorrendo em proporção alarmante.

Os procedimentos especials de fiscaiização mais importantes referidos no
projeto são de natureza preventiva, entre os quais podemos citar: inspeçào
médica periódica, pausa durante o trabalho, alternãncia de tarefas,
implantação de urn piano de controle do ritmo de trabalho e outros.

Além das açöes diretamente voltadas ao empregador, tanto no aspecto de
prevençäo como no de detecçao, como a exigéncia da utilização de
máquinas, mobiliários, equipamentos e ferramentas adequados ao servico,
corn o objetivo de reduzir a intensidade dos esforços fisicos a que estão
submetidos os trabalhadores, o projeto de lei em tela preve a participação
efetiva do trabaihador, conscientizando-o dos riscos de contrair as iesöes por
esforços repetitivos e orientando-o sobre as maneiras de evitá-las ou
combatê-ias.

Frise-se também a importância da presença das entidades de ciasse e dos
sindicatos profissionais, que deverão exercer funçöes de fiscalização, e do
aspecto punitivo ao infrator pela autoridade competente, constatado o
descumprimento das normas impostas.

Muito oportuno o projeto sob comento, que atende aos objetivos e as
necessidades de controle da saUde dos trabaihadores. Mereceu, entretanto,
urn pequeno reparo para aperfeiçoamento de sua redaçào, convenientemente
justificado pela Comissão de Constituição e Justiça, sob a forma das
Emendas n°s 1 e 2; a primeira modificando o § 2° do art. 1°, e a segunda
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suprimindo o art. 40.
Concluso

Pelo exposto, somos pela aprovaçäo do Projeto de Lei n o 11/99 corn as
Emendas n°s 1 e 2, apresentadas pela Comissão de Constituiçáo e Justiça.

Sala das Cornissöes, 18 de rnarço de 1999.
Edson Rezende, Presidente - César de Mesquita, relator - Adelmo Carneiro

Leáo.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N o 14/99

Comissâo de Poiltica Agropecuaria e Agroindustrial
Relatório

O Projeto de Lei n° 14/99, da Deputada Maria José Haueisen, institui o
Fundo de Fomento a Agricultura Familiar e de Viabilizaçao de Assentamentos
Agrários no Estado de Minas Gerais - FOMENTAR-TERRA - e dá outras
providéncias.

Depois de publicada, a matéria foi distribuIda, nos termos do art. 188, c/c o
art. 102 do Regimento lnterno, as Comissöes de Constituição e Justica,
PolItica Agropecuária e Agroindustrial e de Fiscalizaçao Financeira e
Orçamentária para receber parecer. A Comissão de Constituição e Justica
concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto.

Cumpre-nos, agora, opinar sobre o assunto, quanto aos aspectos de mérito.
Fundamentação

A instituição de urn fundo como o FOMENTAR-TERRA, destinado a dar
suporte financeiro, na modalidade de custeio, a projetos de agricultura familiar
e de assentamentos agrários, é rnedida de grande alcance social. Uma das
rnaiores dificuldades desses agricultores é o acesso as fontes de crédito rural
tradicionais, mesmo para o financiarnento das pequenas despesas do dia-a-
dia, como a compra de ferramentas, sementes e outros insumos agrIcolas.

Para atender as necessidades de crédito dos assentados nos projetos da
reforma agrária e dos agricultores familiares, o Governo Federal dispöe de
dois instrumentos especificos: o Programa de Crédito Especial para a
Reforrna Agrária - PROCERA - e o Programa Nacional de Apoio a Agricultura
Familiar - PRONAF. A implementação de uma fonte de financiamento
estadual especIfica, como a do FOMENTAR-TERRA, vern suplementar
aqueles recursos federais, gerairnente escassos e insuficientes para atender
a demanda corrente.

Sabe-se que a reforma agrária é atribuição exciusiva da União, por
intermédio do Instituto Naciona! de Colonizacao e Reforma Agraria - INCRA.
Contudo, os Estados federados atuam nessa area de forma suplementar,
criando condicoes para que os projetos de assentamento possam
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desenvolver-se, como a implantação de estradas, o fornecimento de energia
elétrica, a implantação de escolas e postos de sa(ide, etc.

Minas Gerais dispoe, atualmente, de urn instrumento de polItica de
desenvolvimento agrIcola e de apoio as comunidades rurais, qual seja, o
Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural - FUNDERUR -, criado pela Lei n°
11.744, de 1995. Esse fundo é originário de proposta colhida no Seminário
Legislativo sobre Politicas Agricola e Agrária - Minas Terra -, promovido pela
Assembléia Legislativa em abril de 1992, corn o objetivo de dar suporte
financeiro a execuçâo de programas de desenvolvimento rural, inclusive os de
reforma agrária, assentamento e colonização. São beneficiários do
FUNDERUR, para financiamentos de custeio ou investimento, os produtores
rurais pequenos, médios ou grandes e as associacöes de pequenos
produtores rurais.

O FOMENTAR-TERRA diferencia-se do FUNDERUR, entre outros fatores,
por ser especifico para o agricultor familiar e o agricultor assentado em
projetos de reforma agrária, individualmente ou por rneio de suas
cooperativas. Adernais, visa ao financiamento do capital de giro desses
beneficiários, ate o lirnite de R$5.000,00 (cinco mil reais) para crédito
individual e de ate R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais) para crédito
coletivo, corn previsäo de pagamento opcional pela forma de equivalencia em
produto, nào se prevendo a cobranca de juros sobre esses financiamentos.

A Lei Complementar n° 27, de 1993, que disciplina a instituição, a gestão e
a extincão de fundos, determina, em seu art. 3 0, a criacão de urn grupo
coordenador, responsável pela elaboração da polItica geral de aplicação dos
recursos do fundo. No FOMENTAR-TERRA, esse grupo tern ampla
participaçâo da sociedade civil, pois conta corn representantes de entidades
como a Federaçao da Agricultura do Estado de Minas Gerais - FAEMG -, a
Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais -
FETAEMG - e a Comissão Pastoral da Terra - CPT -, além de ôrgãos
governamentais ligados a questao agrária.

Trata-se, sem dUvida, de instrumento extrernamente ütil para a
consolidaçâo dos projetos de assentamento de trabalhadores rurais e de
programas de agricultura familiar.

Conclusão
Diante do exposto, opinarnos pela aprovação do Projeto de Lei n° 14/99, no

1° turno, corn a Ernenda n° 1, da Comissão de Constituicão e Justiça.
Sala das Comissöes, 17 de marco de 1999.
João Batista de Oliveira, Presidente - Paulo Piau, relator - Márcio Kangussu

- Luiz Fernando - Dimas Rodrigues.
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PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 139/99
Comissão de Administração Ptblica

RelatOrio
De autoria do Deputado Olinto Godinho, a proposiçâo em exarne visa a dar

nova redaçao ao § 1 0 do art. 90 da Lei n° 10.594, de 7/1/92.
Cumpridas as formalidades regimentais e corn o pronunciamento favorável

da Comissào de Constituiçao e Justica, vem, agora, o projeto a esta
Comissão para ser apreciado quanto a seu mérito.

Fundamentação
A proposiçâo em análise tern por objetivo especIfico modificar o § 1 0 do art.

91 da Lei n o 10.594, de 7/1/92, o qual dispoe sobre a qualificaçáo a ser exigida
dos ocupantes de diretoria do Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA -,
autarquia vinculada a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, que por sua vez tern por finalidade planejar, coordenar,
executar e flscalizar programas de produçao, de saüde e de defesa sanitária
animal e vegetal, entre outras atribuiçoes.

Consoante a nova redaçao proposta pela proposição em análise, as cargos
de Diretor-Geral e dos demais diretores da entidade säo de livre nomeação
do Governador. Porém, será exigida a graduaçao em curso superior apenas
do ocupante do cargo de Diretor Técnico, que também deve possuir
conhecimento e experiência especIfica na area de atuação desse Instituto.

A exigência de que o ocupante do cargo de Diretor Técnico preencha tais
requisitos e de fundamental importância devido a natureza das atividades que
exerce, que é eminentemente técnica. 0 mesmo nâo ocorre corn os demais
cargos de diretoria do referido Instituto, as quais podem ser desempenhados
por quaisquer profissionais competentes, independentemente de formaçao
em nIvel superior. Ademais, exigir de todos as diretores tal qualificaçao é
medida que consubstancia uma reserva de mercado desnecessária,
denotando urn corporativismo que não encontra mais guarida entre as atuais
regras que permeiam a administraçao moderna, as quais priarizarn a
eficiência e as resultados, em detrimento de requisitos puramente formais.

Conclusão
Diante do exposto, opinamas pela apravação do Projeto de Lei n° 139/99.
Sala das Cornissöes, 18 de marco de 1999.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Arlen Santiago, relator - Rêmolo

Aloise - Mauri Torres.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 139/99

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório
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De autoria do Deputado Olinto Godinho, a propasição em exame visa a dar

nova redacão ao § 1 1 do art. 9° da Lei n° 10.594, de 7/1/92.
Publicada no "Diário do Leg islativo" de 13/3/99, foi a prajeto distribuIdo a

esta Comissão para ser submetido a exame preliminar quanta a sua
juridicidade, canstitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art.
102, III, "a", do Regimento Interno.

Fu ndamentação
Almeja a prajeto alterar a redação do § 1 0 do art. 90 do mencionado

ordenamenta estadual, a qual trata da qualificação a ser exigida dos
ocupantes dos cargos de diretoria do Instituto Mineiro de Agropecuaria - MA -

autarquia vinculada a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, que tern par finalidade planejar, coordenar, executar e
fiscalizar programas de produção, de satde e de defesa sanitária animal e
vegetal, entre outras atribuiçoes.

Segundo a nova redação proposta pelo projeto em tela, as cargos de
Diretor-Geral e dos demais diretores da entidade são de livre nomeação do
Governador, exigida a graduação em curso de nivel superior tãa-somente do
ocupante do cargo de Diretor Técnico, que também deve possuir
conhecimento e experiência especIfica na area de atuação desse Instituto.

Essa exigência em relação a diretoria técnica se faz, de fato, necessária,
porque as atividades que Ihe são pertinentes são eminentemente técnicas,
nâo podendo a ocupante desse cargo prescindir de tal qualificação.

A matéria insere-se no âmbito da campeténcia do Estado federado, que
gaza de autanomia polItico-administrativa para tratar da organização de suas
próprias instituicoes. Ademais, a regime jurIdico dos servidares pUblicas,
incluldos as critérios para a pravimenta dos cargos pertencentes aas quadros
da adrninistraçãa püblica, direta, autárquica e fundacional, deve estar
consignada em lei, cabendo, partanta, a Assembléia Legislativa apreciar a
questão, conforme dispöe a art. 61, VIII e IX, da Canstituiçãa Estadual.

Apesar de ter sida apresentado par membro desta Casa, a prajeto de lei em
epIgrafe insere-se entre as que seriam de iniciativa privativa do Chefe do
Poder Executivo, cansoante estabelece a art. 66, III, "c', da Canstituição do
Estada. Todavia, par se tratar de questão relevante e uma vez que a medida
cansignada na prapasição nãa gera despesa para a eraria, a vIcia formal de
iniciativa anteriarmente apantada poderá vir a ser sanada par meio da
eventual sançãa do Gavernador a propasiçãa, conforme prevê a § 2° do art.
70 da Carta mineira. Sendo assim, nãa ha par que impedir a tramitação do
prajeta neste parlamento.

Conclusão

I!
0
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Diante do exposto, concluimos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n o 139/99.
Sala das Comissöes, 17 de marco de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Irani Barbosa, relator - Eduardo Daladier -

Antonio JOlio - Agostinho Silveira - Paulo Piau.
PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO N o 4/99

Mesa da Assembléia
RelatOrio

De autoria da Deputada Elbe Brandão, o requerimento em epigrafe tern por
objetivo solicitar ao Presidente desta Casa seja enviado ofIcio ao Governador
do Estado, instando-o a encaminhar a este Legislativo relatório sobre a
situacáo em que se encontram os municipios mineiros assolados pela seca e
abrangidos pela regiOo de atuaçao da Superintendência de Desenvolvimento
do Nordeste - SUDENE.

Publicada em 20/2/99, a proposicOo vem a Mesa para receber parecer, nos
termos do art. 79, VIII, 'c", do Regimento Interno.

Fundamentaçao
A proposicão sob comento está fundamentada no argumento de que a

disponibilidade de informagbes oficiais atualizadas constitui condicão
imprescindIvel para que o legislador, enquanto representante da sociedade,
possa desempenhar corn total responsabilidade e isençOo de pre-julgamento
a competéncia institucional de buscar as melhores soluçOes para as questOes
sociais.

De fato, no caso em tela, o delineamento da situaçOo em que se encontram
as populaçOes dos municipios mineiros situados na chamada regiOo da
SUDENE e pré-requisito de inquestionável valor na formulaçäo de açOes
ptiblicas efetivas para combater - ou ao menos amenizar - os efeitos da seca
que castiga aquela gente.

Apesar de reputarmos louvável a intençao de que se reveste o
requerimento, cumpre-nos esclarecer que tanto a Constituicão mineira quanto
o Regimento Interno não prevOem a formulaçOo, por iniciativa da Assembléia
Legislativa, de pedido escrito de informaçOo sobre assunto de interesse
püblico enderecado ao Governador do Estado. No entanto, por força do
disposto no § 20 do art. 54 da Constituiçâo mineira, a correspondéncia dessa
natureza pode ser destinada, pela Mesa da Assembléia, a Secretário de
Estado. Eis a razâo pela qual houvemos por bern apresentar a Emenda n o 1,
formalizada na parte final desta peca opinativa.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n o 4/99
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corn a Emenda no 1, nos termos seguintes.

EMENDA No 1
Onde se lé: "Excelentissirno Senhor Governador do Estado de Minas

Gerais", leia-se: "Secretário de Estado de Assuntos Municipais".
Sala de ReuniOes da Mesa da Assembléia, 11 de marco de 1999.
Anderson Adauto, Presidente - Gil Pereira, relator - José Braga - Dilzon

Melo.
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BELO HORIZONTE, SABADO, 20 DE MARCO DE 1999

ATAS

ATA DA 12a REUNIAO ORDINARIA, EM 18/3/99
Presidência dos Deputados Anderson Adauto, José Braga, Durval Angelo e

Gil Pereira
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: 1a Fase (Expediente): Atas

- Correspondéncia: OfIcios - 2a Fase (Grande Expediente): - Apresentaçâo de
Proposiçoes: Projetos de Lei n°s 144 a 153/99 - Requerimentos n°s 76 a
84/99 - Requerimentos dos Deputados Chico Rafael e Antonio Carlos
Andrada e Sebastiâo Costa - ComunicacOes: ComunicaçOes das ComissOes
de AdministracOo Piiblica, do Trabaiho, de Assuntos Municipais, de Turismo,
de Meio Ambiente. de Politica Agropecuária e de Transporte e dos Deputados
Elmo Braz, Luiz Fernando, Marcelo Gonçalves (2), Maria Olivia e Marco
Regis - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Luiz Menezes,
Ambrósio Pinto, Maria Tereza Lara, Washington Rodrigues, Sebastiào Costa,
Paulo Pettersen e Márcio Kangussu - 2' Parte (Ordem do Dia): 1a Fase:
Abertura de lnscriçOes - Questão de ordem; chamada para verificaçâo de
"quorum"; existência de nOmero regimental para a continuacOo dos trabalhos -
Decisão da Presidéncia - Leitura de ComunicacOes - Discussão e Votaçao de
Pareceres: Parecer da Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a
IndicaçOo dos titulares das Seguintes Entidades: Instituto Mineiro de GestOo
das Aguas - IGAM - Instituto Estadual de Florestas - EF - e Fundação
Estadual do Meio Ambiente - FEAM -; encerramento da discussão; votacão
da indicação do titular do IGAM; discurso do Deputado Hely Tarquinio;
questão de ordem; chamada para verificação de "quorum"; inexistência de
"quorum" para votação - Parecer da Comissão Especial para Emitir Parecer
sobre a Indicação dos titulares das Seguintes Entidades: Instituto de
Previdéncia dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IFS EMG - e Instituto
de Previdéncia dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM -;
encerramento da discussão - Requerimento do Deputado Hely TarqüInio;
deferimento; discurso do Deputado AntOnio Carlos Andrada - Requerimento
do Deputado Paulo Pettersen; deferimento; discurso do Deputado Paulo
Pettersen - Questöes de ordem; chamada para recomposição do nUmero
regimental; inexisténcia de "quorum" para a continuacOo dos trabalhos -
En cerra me nto.

Comparecimento
- Comparecem Os Deputados:
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Anderson Adauto - José Braga - Durval Angelo - Dilzon Melo - Gil Pereira -

Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho PatrOs - Agostinho
Silveira - Auiton Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alvaro Antonio -
AmbrOsio Pinto - Amilcar Martins - Antonio Andrade - AntOnio Carlos Andrada
- AntOnio Genaro - AntOnio Julio - AntOnio Roberto - Arlen Santiago - Bené
Guedes - Bilac Pinto - César de Mesquita - Chico Rafael - Christiano Canédo
- Dinis Pinheiro - Edson Rezende - Eduardo Brandäo - Eduardo Daladier -
Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe BrandOo - Elmo Braz - Ermano
Batista - Fábio Avelar - George Hilton - Glycon Terra Pinto - Hely TarquInio -
Ivo José - Joáo Leite - JoOo Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de
Oliveira - José Alves Viana - Luiz Fernando - Luiz Menezes - Marcelo
Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Regis - Maria Olivia -
Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Newton de
Morais - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rémolo Aloise -
Rogério Correia - Ronaldo Canabrava - Sebastiào Costa - SebastiOo 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
reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabaihos. Com a palavra, o Sr. 20-Secret6rio, para proceder a leitura
das atas das duas reuniOes anteriores.

1  Parte
ia Fase (Expediente)

Atas
- 0 Deputado Gil Pereira, 2 0- Secretário, procede a leitura das atas das

duas reuniOes anteriores, que são aprovadas sem restriçöes.
Correspondência

- 0 Deputado José Alves Viana, 1°-Secret6rio "ad hoc", Iè a seguinte
correspond éncia:

OFICIOS
Do Sr. Alexandre de Paula Dupeyrat Martins, Secretário da Fazenda,

encaminhando demonstrativos contábeis da administraçao direta, indireta e
fundos, referentes aos meses de dezembro de 1998 e janeiro de 1999. (- A
Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Adelcio Rosa de Morais, Presidente da Câmara Municipal de
Itatiaiuçu, dando ciência da eleição da Mesa Diretora dessa Casa Legislativa.

Do Sr. Adélio Barroso Magalhães, Prefeito Municipal de SabinOpolis,
manifestando seu apoio a aprovacão do Projeto de Lei n° 43/99. (- Anexe-se
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ao Projeto de Lei n° 43/99.)

Do Sr. Antonio Carlos Morandini, Presidente da Câmara Municipal de
Ribeirão Preto (2), encaminhando cOpias das moçOes de apoio a Carta de
Porto Alegre, e ao manifesto da OAB que faz crIticas a ingerência do FMI em
assuntos internos, ambas de autoria do Vereador Leopoldo Paulino. (- A
Comissão de Administração PUblica.)

Do Sr. lano Tomaz Maloline, Presidente da Câmara Municipal de AraçuaI,
encaminhando cópias de indicacOes de autoria de Vereadores daquela
local idade.

Do Sr. MaurIcio Brandi Aleixo, Presidente da 2a Câmara do Tribunal de
Contas do Estado, encaminhando cOpia das notas taquigráficas referentes
aos Autos n°s 100962 e 104818. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Geraldo Jabbur e outros Vereadores a COmara Municipal de
Uberlândia, encaminhando requerimento em que se solicita a liberaçäo do
horário da transmissão televisiva daquela Cãmara para a TV Assernbléia.

Do Sr. Manoel Geraldo Dayrell, Chefe de Gabinete do Presidente da
Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco - CODEVASF -,
encaminhando cOpia do 2 0 Termo Aditivo ao Convênio n° 0.06.95.0001/00,
firmado entre a CODEVASF e a UFMG. (- A Comissão de FiscalizaçOo
Financeira.)

Da Sra. Edilane Maria de Almeida Carneiro, Presidente do Conselho
Estadual de Arquivos - CEA -, solicitando que esta Casa indique dois
servidores para representá-la junto a esse Conselho.

Da Sra. Sandra Margareth Silvestrini de Souza, Presidente do Sindicato dos
Servidores da Justiça do Estado de Minas Gerais - SERJUSMIG -, solicitando
a interseçao da Casa junto a BHTrans, para que esse órgao reveja a decisOo
de extinguir a gratuidade de transporte de Oficiais de Justica e Comissários
de Menores. (- A Comissão de Transportes.)

Do Sr. Renato Rossi, Presidente da Federação do Comércio do Estado de
Minas Gerais, manifestando a posição do órgão quanto a crise de
relacionamento do Governo Estadual corn o Governo Federal.

Do Sr. Eustáquio Miranda AraUjo, do Sindicato Unico dos Trabalhadores da
Saade - Sind-SaOde, encarninhando cópia de documentos sobre o Hospital
Municipal de Vespasiano e solicitando urna avaliação quanto a privatizaçOo
desse hospital. (- A Corn issão de Saüde.)

2 Fase (Grande Expediente)
ApresentaçOo de ProposiçOes

0 Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - A Mesa passa a receber
proposiçOes e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande
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- Nesta oportunidade, são encaminhadas a Mesa as seguintes proposicOes:
PROJ ETO DE LEI N O 144/99

Dá a denorninação de Arquiteto José Corrêa Machado ao distrito industrial
de Montes Claros.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica denorninado Distrito Industrial Arquiteto José Corrêa Machado

o distrito industrial de Montes Claros.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 30 - Revogam-se as disposicoes em contrário.
Sala das ReuniOes, 	 de marco de 1999.
Gil Pereira
Justificação: A flgura do saudoso arquiteto José Corrêa Machado se irnpOe

no cenário econOrnlco de Montes Claros, em vista de sua presença sempre
atuante, comprometida corn o desenvolvirnento da regiâo.

José Corrêa Machado foi empresário de sucesso, Presidente da
000perativa Agropecuaria Regional, mas dedicou boa par-te do seu trabalho a
vida pUblica, atuando corno Vereador Constituinte da Lei Orgânica e
Secretário Municipal de Planejarnento de Montes Claros, quando veio a
falecer.

Hornem atuante e comprometido corn o desenvolvimento da região, não
mediu esforços para defender as açOes que pudessem contribuir para
alavancar o progresso de Montes Claros.

A cidade de Montes Claros deve ao filho ilustre esta homenagem, corno
forma de perpetuar para as geraçOes futuras o exemplo da sua vida
empreendedora, digna da nossa mais elevada adrniração.

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

PROJETO DE LE! N O 145/99
Declara de utilidade ptiblica a Associaçao de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE - corn sede no MunicIpio de Miral.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade püblica a Associaçao de Pais e Amigos

dos Excepcionais - APAE - corn sede no Municipio de Miral.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 0 - Revogamse as disposiçoes em contrário.
Sala das Reunioes, 	 de marco de 1999.
Bené Guedes
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Justificaçâo: A Associaçâo de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE - do

Municiplo de Mirai é sociedade civil sem finalidade lucrativa, que tern, entre
outros objetivos, o de prestar assistência ao excepcional, mantendo e
ncentivando a criaçào de estabelecimentos para sua educação e reabilitaçâo,
esclarecendo e orientando seus pais e amigos quanto a conduta relativa ao
excepcional.

Além disso, apresenta os requisitos legais para ser declarada de utilidade
piblica, razão pela qual solicitamos a aprovaçao desta proposiçao.

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

PROJ ETO OF LE! N O 146/99
Declara de utilidade püblica a Sociedade Propagadora Esdeva, corn sede

no MunicIpio de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade püblica a Sociedade Propagadora

Esdeva, corn sede no Municpio de Belo Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogarn-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniöes, 	 de 	 de 1999.
Edson Rezende
Justificação: A Sociedade Propagadora Esdeva é uma entidade civil sem

fins lucrativos, que tern por objetivo prornover o aperfeiçoamento humano de
seus filiados e prestar assistência social as pessoas carentes que a
procuram.

Tern enviado esforços, também, para fundar e manter estabelecimentos
educacionais, onde serão ministradas as disciplinas de 1 1 e 2° graus, além de
cursos profissionalizantes.

Além do mais, apresenta os requisitos legais para ser declarada de utilidade
pUblica, razão porque esperamos a anuência dos nobres colegas ao titulo
declaratOrio proposto.

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

PROJ ETO DE LEI N O 147/99
Oispöe sobre a transformação dos créditos constantes nos precatórios em

bonus do Tesouro e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica permitida a transformação dos créditos constantes nos
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precatOrios judiciários estaduais consignados no orçamento do Estado em
bOnus do Tesouro a serem emitidos pelo Poder Executivo ao detentor do
crédito, que poderá efetuar cessão de direito a terceiros.

Art. 20 - 0 detentor ou cessionário dos bOnus do Tesouro poderão utilizá-los
na quitacão de ate setenta por cento de crédito tributário formalizado ou não,
inclusive aquele inscrito em dIvida ativa, ajuizada ou não sua cobranca,
observadas as condiçOes a serem definidas em regulamento.

Art. 30 - Os bonus do Tesouro referidos nesta lei também poderão ser
utilizados no pagarnento de contas mensais de água e de energia elétrica.

Art. 40 - 0 Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta
dias a contar da sua publicacão.

Art. 5 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 6 1 - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das ReuniOes, 	 de marco de 1999.
AntOnio Carlos Andrada
Justificação: Sabe-se que as precatOrios judiciários estaduais apresentados

ou já consignados no orçamento atingem urn montante de cerca de
R$370.000.000,00, sern que ocorra a efetivo pagamento a credores que
obtiveram sentenças favoráveis nas suas demandas contra a Estado. 0
problema é da maior gravidade e envolve ate mesmo a descumprimento de
determinação de ordern judicial por parte do Poder Executivo, urna vez que as
valores dos precatórios são requisitados pelo tribunal competente.

O projeto de lei em tela visa a possibilitar a transformacão dos créditos
constantes nos precatOrios em bOnus do Tesouro, que poderão ser utilizados
pelo detentor de 70% do crédito tributário inscrito em divida ativa, ajuizada ou
não sua cobrança, bern coma no pagamento de faturas mensais de água e
I uz.

Corn isso, aqueles que aguardam indefinidamente na fila de espera a
recebimento dos créditos de precatórios que he são devidos poderäo,
finalmente, ter uma soluçâo para a problema. A modalidade de compensacão
do crédito tributário e permitida pelo art. 170 do COdigo Tributário Nacional e
pelo art. 216 da Lei n° 6.763, de 1975, e a Código de Processo Civil também
prevé a quitacão de dividas corn tItulos pablicos.

Oessa forma, solicitamos a apoio dos Oeputadas para a aprovacão desta
praposição.

- Publicado, val a projeto as ComissOes de Justiça, de Adrninistração
PUblica e de Fiscalizacão Financeira para parecer, nos terrnos do art. 188, c/c
O art. 102, do Regimento lnterno.

PROJETO DE LEI N O 148/99
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Dispöe sobre a publicacâo de matérias no" Minas Gerais", órgáo oficial dos
Poderes do Estado.

A Assembléia Leg islativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - A publicação de matérias no "Minas Gerais", Orgão oficial dos

Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e de terceiros, far-se-6 em
cadernos especIficos, corn páginas distintas e numeração própria, sob os
titulos "Diário do Executivo", "Diário do Legislativo", "Diário do Judiciário" e
"Publicaçöes de Terceiros", respectivamente.

Parágrafo ünico - No 'Diário do Legislativo' será publicado, sob titulo
prOprio, o expediente do Tribunal de Contas do Estado.

Art. 2 0 - A matéria do Poder Legislativo a ser inserida no caderno especIfico
obedecerá a ordem estabelecida pelo prOprio Poder.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° - Revogarn-se as disposicoes em contrário.
Sala das Reuniöes, 	 de marco de 1999.
Antonio Carlos Andrada
Justificaçào: Ao propor nova forma de publicacao, no "Minas Gerais", das

matérias pertinentes aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bern
corno ao Tribunal de Contas, objetiva a proposição oferecer major clareza e
facilidade de acesso as informaçOes referentes aos atos oficiais de divulgação
obrigatOria do poder pUblico.

Quanto ao Judiciário, 0 "Minas Gerais", desde 1995, já vem publicando as
suas matérias subdivididas em quatro cadernos distintos: urn englobando as
atos e julgados dos Tribunais de Justiça, de Alcada e da Justica Militar, bern
como do Ministério Püblico, da Justica Federal e do Tribunal Regional
Eleitoral; as demais, expedientes e decisOes do Foro da Capital, do Foro do
Interior e, ainda, do Tribunal Regional da 3a Região, respectivamente, todos
corn circulacao restrita a assinantes.

Pretende-se corn esta proposiçao estender-se esse critério também aos
Poderes Executivo e Legislativo, que nâo vêm merecendo o mesmo cuidado
e destaque que recebe o Judiciário. Näo se compreende, corn efeito, a forma
adotada por aquele órgão oficial para a publicacâo do "Diário do Legislativo",
que, inexplicavelrnente, tern o seu inIcio exatamente onde termina 0
expediente do "Diário do Executivo", sendo seguida da matéria intitulada
"PublicaçOes de Terceiros", na qual se inserem assuntos de interesse de
entidades de direito ptiblico, Prefeituras e Câmaras Municipais do interior e de
particulares.

Releva acentuar que a presente proposiçäo está calcada no antigo Projeto
de Lei n° 459/95, do ex-Deputado José Bonifácio, que, embora houvesse

743
merecido pareceres favoráveis de todas as comissöes técnicas onde foi
apreciado, não chegou a ser votado em 2° turno, em virtude de seu
arquiVamento ao final da 13 a Legislatura.

Coma se trata de matéria de interesse geral, uma vez que a modificação
proposta para a publicaçao no 'Minas Gerais" virá racionalizar enormemente
as consultas realizadas não sO por esta Casa como por toda a sociedade
mineira, solicitamos a valioso apoio dos ilustres pares a aprovaçâo deste
projeto de lei.

- Publicado, vai a projeto as ComissOes de Justiça e de Adrninistração
Püblica para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI N o 149/98
Acrescenta parágrafo ao art. 1 0 da Lei n° 9.532, de 1987, a qual trata de

aposentadoria ou impedimenta dos servidores ocupantes de cargo de
provimento em comissäo.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - 0 art. 1 0 da Lei n° 9.532, de 30 de dezembro de 1987, passa a

vigorar acrescido do seguinte parágrafo:
"§ 21 - Ocorrendo aposentadoria ou impedimento definitivo para a exercIcio

do cargo de pravimento em comissäo, por acidente de trabalho ou doença
profissianal, independentemente do periodo de exercicia, fica assegurada ao
servidor a percepção integral da remuneração do cargo em comissäo
exercida.".

Art. 2 0 - 0 parágrafo Unico do art. 1 0 da Lei n° 9.532, de 1987, transforma-se
em § 1°.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposiçoes em contrário.

Sala das Reuniöes, 17 de marco de 1999.
Ermano Batista
Justificacâo: Ha de se considerar que, originalmente, a lei se ornite e não

premia aquele que, independentemente de sua vontade, e sem dar causa ao
fato, é vitima de circunstâncias que impedem a exercIcio do cargo em
comissäo.

Na verdade, nos termas em que está hoje redigida a lei, eles tern sido
punidos, severa e injustamente, coma sOi acontecer nos casos de acidente ou
doença profissional, quando a servidor é aposentado ou afastado, por efeito
de circunstancias extras, incidentais, alheias a vontade, e, entãa, ye sua
remuneração, as vezes, também reduzida.

Este projeto visa, pois, a corrigir uma falha imperdoável da legislacâo
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pertinente, assegurando ao ocupante de cargo em comissão a remuneração
integral do cargo, em caso de ser aposentado por acidente ou doenca
profissional, justo no momento em que o servidor mais necessita do amparo
oficial.

o dispositivo é, assim, de alta relevância social e merece aprovacão.
- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justiça, de Administração

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

PROJETO DE LEI N O 150/99
Dispöe sobre a proibição da veiculação de mensagens das concessionárias

de servicos telefônicos em telefones desligados por inadimplência.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - E vedada as concessionárias de servicos telefônicos do Estado de

Minas Gerais a veiculação de mensagens informando que o telefone
encontra-se desligado temporariamente.

Art. 20 - As mensagens, a qualquer tItulo, deverão ser veiculadas quando
solicitado pelo assinante.

Parágrafo Unico - Ficam as concessionárias de servicos telefOnicos sujeitas
a pagar uma multa diana de 1.000 (mil) UFIRs para cada mensagern não
autorizada que violar o texto desta lei.

Art. 30 - As denUncias de descumprimento desta lei serão feitas ao Serviço
de Proteção e Defesa do Consumidor - PR000N.

Art. 4 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5 1 - Revogarn-se as disposiçoes em contránio.
Sala das Reuniöes, 16 de marco de 1999.
Ronaldo Canabrava
Justificacao: Nos termos do art. 233, II, da Constituição do Estado, editou-

se o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que estabelece, em seu
art. 42:

"Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não sera exposto ao
rid lculo nem será submetido a nenhurn tipo de constrangimento ou ameaça."

As gravaçöes informando que "o telefone encontra-se desligado
temporariamente" denotam o firme propósito de coagir o assinante, expondo-
o ao nidIculo ea humilhaçao ao tornar notOria sua inadimplência.

Embora o motivo do desligamento não seja revelado a terceiros pelas
concessionárias, para aqueles que telefonarn para o nürnero desligado e
ouvem as mensagens, torna-se evidente que o desligamento ocorreu por falta
de pagamento, uma vez que tais mensagens são veiculadas, normalmente,
em caso de inadimpléncia.
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Assim, o assinante, que já recebeu a pena contratual corn a interrupçao dos

servicos, se ye ainda prejudicado, muitas vezes corn danos irreparáveis.
Ressalte-se que, muitas vezes, as pequenas e rnédias empresas, devido a

recessão ou a dificuldades para se firmarem no mercado, vêern-se
impossibilitadas de pagar em dia suas contas telefônicas. Nesse contexto, as
referidas mensagens podem agravar ainda mais seus problernas, levando-as
a desmoralização cornercial e prejudicando seus negócios atuais e futuros, ao
provocar düvidas quanto a sua idoneidade e credibilidade.

Assim, que tais mensagens sejam veiculadas somente no caso de os
assinantes as solicitarem.

Pelos motivos expostos, acreditamos que é justa a proibição das refenidas
mensagens, motivo pelo qual esperamos contar corn o apoio de nossos
ilustres pares a este projeto.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justica, de Defesa do
Consumidor e de Fiscalizacão Financeira para parecer, nos termos do art.
188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 151/99
lnstitui prograrna de renda minima para guarda de criancas abandonadas e

dá outras providéncias.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a instituir prograrna de renda

minima para familias que se responsabitizarern pela guarda de crianças
abandonadas.

Parágrafo Onico - A referida guarda será efetivada corn a interveniência do
Juizado da Infância e Adolescência.

Art. 2 0 - 0 valor da renda minima será fixado pelo Poder Executivo, nào
podendo ser inferior a urn salário minimo vigente.

Art. 30 - 0 Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 dias.
Art. 4 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 5 0 - Revogarn-se as disposicoes em contrário.
Sala das Reuniöes, 17 de marco de 1999.
Maria Olivia
Justificação: Cuida este projeto de curnpnir, na pratica, o que preceitua o art.

222, § 1 0 e 21, da Constituicão Estadual, que diz:
" 1 11 - 0 Estado estimulará, mediante incentivos fiscais, subsIdios e

mencöes prornocionais, nos termos da lei, o acolhimento ou a guarda de
cnianca ou adolescente ôrfào ou abandonado.

§ 20 - 0 Estado destinará recunsos a assisténcia rnaterno-infantil".
A pessoa ou familia que se responsabilizar pela guarda de uma cnianca
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abandonada deverá, conforme os citados parágrafos, ter uma cornpensação
financeira para ajudar na rnanutençáo dessa criança.

Não são raros os casos, hoje em dia, de crianças abandonadas a prOpria
sorte. São veiculados a todo instante na mIdia casos de abandono de
crianças, por vários motivos, e não é riecessário relacioná-los.

o que se pretende corn este projeto é que a criança abandonada tenha
familia que cuide dela, dando-Ihe carinho, arnor, educacão e dignidade.

Corn toda certeza, a criança Ira crescer em urn born arnbiente e näo
enveredará pela rnarginalidade, o que diminuirá sensiveirnente seu custo
social para o Estado.

A proposta e oportuna e vern ao encontro dos anseios da sociedade. Assirn,
conto corn o apolo de meus ilustres pares.

- Publicado, vai o projeto as Cornissöes de Justica, do Trabaiho e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos terrnos do art. 188, c/c o art. 102,
do Regirnento Interno.

PROJETO DE LEI N o 152199
Dispöe sobre a arnpliação do objetivo social da Companhia de Sanearnento

do Estado de Minas Gerais - COPASA-MG.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - A Cornpanhia de Saneamento do Estado de Minas Gerais -

COPASA-MG - poderá, sern prejuizo das atividades previstas na Lei no
6.084, de 15 de rnaio de 1973:

- processar e cornercializar produtos e subprodutos dos sisternas de água
e esgoto;

II - processar e comercializar produtos e subprodutos do lixo;
- exercer, além das atividades rnencionadas, servico de consultoria e

assistência técnica;
IV - prestar os servicos mencionados nesta lei, sern embargo dos previstos

na Le i n° 6.084, de 15 de rnaio de 1973, no Brasil e no exterior.
Parágrafo Cinico - As atividades mencionadas neste artigo poderão ser

exercidas por intermédio de ernpresa criada pela COPASA-MG ou empresa
de que venha a participar, majoritária ou minoritariamente, mediante
deliberaçâo do Conselho de Adrninistração.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 3 0 - Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Sala de Reuniöes, 	 de	 de 1999.
Fábio Avelar
Justificaçâo: 0 estágio de desenvolvirnento da COPASA-MG sugere sejarn

adotadas medidas que possibilitem a arnpliaçäo de sua area de atuação, corn
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vistas a expansão de seus negOcios.

o desdobrarnento de suas atividades Ihe possibilitaria aproveitar
subprodutos do sisterna de água (fornecirnento de liquido envasado, por
exernplo), de esgoto (aproveitarnento do lodo agricola, por exernplo) e de lixo
(reciclagem, por exernplo).

Necessita a empresa, além disso, legitimar as atividades que ja vern
exercendo, inclusive no piano internacional, de prestação de consultoria e
assisténcia técnhca.

o mercado de prestacâo de servicos encontra-se aberto, a partir da
Constituição Federal de 1988 e da vigéncia da Lei de Concessöes.
Conseqüentemente, a COPASA-MG tern que se tornar rnais cornpetitiva,
buscar a flexibilizacão de sua administracao e lutar por novas oportunidades.
Dessa forma, necessita de autorização legislativa para atuar tarnbérn em
rnercados fora de Minas Gerais e do Brasil.

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

Projeto de Lei N O 153/99
Declara de utilidade püblica a Associação Municipal de Apoio ao ldoso -

AMA[ -, corn sede no MunicIpio de Prados.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Fica declarada de utilidade pUblica a Associacão Municipal de

Apoho ao Idoso - AMAI -, corn sede no Municipio de Prados.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 0 - Revogarn-se as disposicoes em contrário.
Sala das Reuniöes, 	 de	 de 1999.
Luiz Fernando
Justificação: A Associacão Municipal de Apoio ao Idoso - AMAI -, corn sede

no MunicIpio de Prados, é uma sociedade civil sern fins lucrativos e vern
curnprindo suas finalidades estatutárias, principalrnente no que concerne a
prática da filantropia.

Trabaiha corn todos os mehos a sua disposiçäo para assistir aos idosos,
prornovendo sua participacão efetiva na sociedade.

No intuito de lograr tal meta, organiza diversas atividades sochais, de
entretenirnento e para arrecadação de fundos.

Alérn do rnais, a entidade em questáo preenche os requisitos legais para
que receba o titulo declaratOrio de utilidade püblica, razào por que esperarnos
a acolhida deste projeto de lei.

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

REQUERIMENTOS
No 76/99, do Deputado Alberto Bejani, em que pede sejam solicitadas ao

Secretário da Fazenda as informaçoes que enumera, sobre as cotas-partes
distribuIdas aos municipios nas receitas utilizadas pelo Estado no abatirnento
e no pagarnento de divida renegociada corn a União. (- A Mesa da
Assembléia.)

No 77/99, do Deputado Bilac Pinto, solicitando seja formulado apelo ao
Ministro dos Transportes corn vistas a recuperação das rodovias federais no
Estado, especialmente a BR-459 e a BR-460. (- A Comissão de Transporte.)

No 78/99, da Deputada Maria José Haueisen e outras, solicitando que esta
Casa manifeste seu repüdio a atitude do Prefeito de Araxá, que, segundo a
revista "Veja" de 9/12/98, ao referir-se as rnu!heres, fez declaracöes
deselegantes e preconceituosas contra elas. (- A Cornissão de Direitos
Hurnanos.)

No 79/99, da Comissão de Poiltica Agropecuaria, solicitando seja formulado
apelo ao Governador do Estado corn vistas a manutencão do cronograma do
programa de erradicação da febre aftosa, a cargo do Instituto Mineiro de
Agropecuária - IMA. (- A Comissäo de Politica Agropecuaria.)

No 80/99, da Deputada Maria Olivia, solicitando se consigne nos anais da
Casa voto de congratulaçoes corn o povo dos Municipios de São Roque de
Minas e Vargern Bonita pela criação do Consôrcio Intermunicipal de
Desenvolvimento Sustentável da Região da Nascente do Rio São Francisco.
(- A Comissão de Administração Püblica.)

N o 81/99, da Comissão de Direitos Hurnanos, em que pede sejam
solicitadas ao Secretário da Segurança Püblica informaçOes sobre as
denüncias mencionadas em relatOrio que anexa.

No 82/99, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja forrnulado
apelo ao Comandante-Geral da PMMG corn vistas a prestaçao de
inforrnaçöes sobre denüncias de rnaus tratos por parte de policiais. (-
Distribuidos a Mesa da Assembléia.)

N o 83/99, do Deputado Antonio Carlos Andrada, solicitando seja formulado
apelo ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado corn vistas ao
desarquivamento do Projeto de Lei n o 1.551/97, desse Tribunal. (- A
Comissão de Administração PUblica.)

No 84/99, do Deputado José Alves Viana, solicitando se consigne nos anais
da Casa voto de congratulaç(5es corn o Municipio de Felixlândia pelos 50
anos de sua emancipação politica. (- A Cornissão de Assuntos Municipais.)
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Dos Deputados AntOnio Carlos Andrada e Sebastião Costa, solicitando seja

forrnulado apelo ao Presidente desta Assernbléia corn vistas a realização de
fóruns técnicos sobre os temas que mencionarn.

Do Deputado Chico Rafael, solicitando seja formulado apelo ao Presidente
desta Assembléia corn vistas a instalação de antena retransrnissora dos
sinais da TV Assernbléia no MunicIpio de Pouso Alegre e região. (-
Distribuidos a Mesa da Assembléia.)

CornunicaçOes
- São tarnbérn encarninhadas a Mesa comunicaçOes das ComissOes de

Adrninistracão PUblica, do Trabalho, de Assuntos Municipais, de Turismo, de
Meio Arnbiente, de PolItica Agropecuária e de Transporte e dos Deputados
Elmo Braz, Luiz Fernando, Marcelo Goncalves (2), Maria Olivia e Marco
Regis.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Luiz Menezes.
• Deputado Luiz Menezes - Sr. Presidente, senhores componentes da

Mesa, Sras. e Srs. Deputados, ao assurnir urn mandato nesta Casa, trouxe
sobre os meus ombros urna grande rnissão: representar o povo de Itabira e
cidades vizinhas, recolocando rninha região no cenário politico rnineiro e,
mais, exigir, cobrar o que foi retirado do nosso solo sern a devida
cornpensacão.

Não p0550 admitir que urn municIpio que já forneceu aproximadamente
1.500.000.000t de minério de ferro, que produz 100Kg de ouro por mês, tenha
que ficar de pires nas mãos, dependendo da Cia. Vale do Rio Doce e do
Governo do Estado.

Todo o irnpério charnado Cia. Vale do Rio Doce é fruto de nossas jazidas,
capricho da natureza, que o destino nos tomou, e em troca recebernos urna
m igal ha.

A Cia. Vale do Rio Doce ganhou o mundo, ganhou prestigio, transformou-se
na maior mineradora do rnundo, corn bilhOes de dólares.

Itabira, terra do poeta Carlos Drummond de Andrade, ganhou, em troca,
crateras, poluicao, desmatarnento, cornprometimento de seus recursos
hidricos, doenças respiratórias e o desaparecirnento do Pico do Cauê.

Nos Oltimos dias, surpreendeu-nos a noticia da jornalista Maria LUcia
Delgado, veiculada no jornal "Estado de Minas", corn o tItulo 'BNDES Retérn
Recursos de Minas'. Nobres colegas, a rnaior parte desse dinheiro pertence
ao povo de Itabira, e dele não abrirernos mao.

Ao longo de rnais de 50 anos, observarnos as locomotivas transportando
nossas riquezas, as maiores composiçOes ferroviárias do mundo, e agora,
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mais uma vez, nào vamos aceitar perder o que é nosso de direito, iremos
buscar.

A exaustão mineral tern data para ocorrer, e, corn isso, a econornia da
cidade perde.

o Governo Federal e o Governo mineiro não podem fechar os olhos a
tamanha injustiça.

Itabira abasteceu Minas, o Brasil, ajudou o mundo a ganhar a guerra de
1945 corn seu minério de ferro, agora exigirnos a compensação.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, era o que tinharnos a dizer.
o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Ambrásio Pinto.
o Deputado Ambrósio Pinto - Sr. Presidente, senhores membros da Mesa,

Srs. Deputados e Deputadas, galerias, irnprensa, ltajubá, minha cidade natal,
completa no próximo dia 19 de marco 180 anos de ernancipação poiltica.

E uma cidade, portanto, já corn urna tradiçào acentuada, urna história
invejável, tendo deixado escritas corn letras de ouro suas lutas, suas
conquistas e suas glórias. Deus me deu o privilegio de ter sido seu Prefeito no
periodo de 1983 a 1988, quando tivernos oportunidade de fazer urna
adrnrnistraçäo eficiente e eficaz, combatendo as causas da pobreza, da
miséria, do abandono da infância e da velhice, corn urna tonalidade
totaimente voltada para o social e para a cidadania.

A cidade se embelezou, seu povo integrou-se ao espIrito da solidariedade,
e, em conseqüência, vivenciamos urna experiência riquissirna. ltajubá faz,
assirn, 180 anos corn rnuitos motivos para comemorar e para ref]etir sobre
seu papel na região Sul do nosso Estado.

POlo que concentra em torno de si urn nümero significativo de cidades
menores, ltajubá está alcançando "status quo" de cidade industrial, sern
poluiçao, liderança facilitada pelas acOes empreendidas através do Projeto
Tecnópohs, que incentiva nosso desenvolvimento e propicia a integração de
autoridades e comunidade, na busca do desenvolvirnento econOmico e social.

Várias empresas vém ali se instalando nos ültimos tempos, fruto dessa
poiltica agressiva.

Por outro lado, a duplicação da BR-381 (Fernào Dias) propiciou urn clima
favorável a que empresas diversas procurassern itajubá e demais cidades da
zona de influència daquela rodovia.

A continuação das obras é uma necessidade imperiosa, e qualquer noticia
em contrário fere todo esse processo desenvolvirnentista.

Tudo isso vern ocorrendo, sern düvida, graças ao fato também de que
itajubá é urna cidade corn rnuitas opcoes de ensino superior. Ali estão escolas
como a EFEI, a tradicional Escola Federal de Engenharia de ltajubá; a FEPI
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(FundacãO de Ensino e Pesquisa de ltajubá), que todos querernos ver
integrada a Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG -; a Facuidade
de Economia, que terá, em breve, também 0 curso de Direito, outra luta de
que participamos: a Faculdade de Enfermagem; a Faculdade de Medicina, e a
de Engenharia Civil. Enfim, ltajubá é uma cidade universitária, corn cerca de
30 cursos de nivel superior. E isso, sem düvida, propiciou nosso
desenvoivimento e projetou a cidade no cenário nacional.

Mas nem tudo são fibres neste aniversário de 180 anos. Continuarnos na
luta pela recuperacão e pela meihoria da BR-459, que liga ltajubá a Fernão
Dias. Contatamos o Sr. Ministro dos Transportes, o Presidente do DNER, o
Diretor-Geral do DER-MG. Recenternente, uma operacão tapa-buraco
amenizOu a péssima situação daquele trecho. Aquela estrada e o nosso
pulmão. Sem ela, todo 0 fl0550 esforco é infrutifero. Urge recuperá-la
realmente, asfaltando seus acostamentos, tirando as curvas de urn projeto ja
veiho e vencido pelo tempo, construindo trevos nas entradas para Cachoeira
de Minas, ParaisOpolis, Sapucal-Mirim, Santa Rita do Sapucal, trevo para São
José do Alegre e São Lourenco, trevo de Piranguinho, que liga a Brasôpolis;
enfim, melhorar sua seguranca.

Cerca de 2.500 veiculos passam por ali diariarnente, e muitos de seus
usuários ali perderam suas vidas, mutilaram-se, tudo porque a estrada é ruim,
mal conservada e tern urn projeto antigo e ultrapassado.

Alias, sou votado em outras regiöes e tenho viajado por este Estado. As
estradas do Sul de Minas não tern merecido dos Governadores a atencão que
merecem. E vejam os senhores que temos fama de ser uma das meihores
regiöes do Estado.

Lutamos pela construção da estrada ParaisOpolis-Consoiacão-Cambul; pelo
acesso a Dom Vicoso; pelo acesso a Goncalves - cidades em grande
desenvoivirnento e que hoje tern grandes atracöes turisticas -; pela estrada de
Cristina a Maria da Fe, que encurta em praticamente 80km a Iigacão do Sul
de Minas corn a Capital mineira; pela estrada de Delfirn Moreira a
MarrnelOpolis e, daI, a Virginia - fechando todo o Circuito das Aguas, ligando
nossas cidades que também tern vocacão turistica -; pelo acesso a
Conceicão das Pedras e, dal, a Natércia; pelo trecho de São Sebastião da
Bela Vista a Santa Rita do Sapucal. São lutas antigas, desde nosso primeiro
mandato, e que precisamos coroar corn vitôrias.

All prosperam os hotéis-fazenda, os recantos de pesca de trutas, tudo
facilitado por urn clima ameno e agradávei - as vezes, frio rnesmo -, e tudo
prejudicado pela faita de estradas.

Nosso sistema de telecomunicacöes 6 avançado, mesmo porque nossa
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região tern o Vale da Eletrônica em Santa Rita do Sapucal, e ali prosperam as
indüstrias desse ramo. Mas nossa regiâo precisa de estradas; sem elas não
temos como escoar nossa produçäo, trazer mais indüstrias e intensificar
nosso turismo.

Ao comemorarmos os 180 anos de ltajubá, renovamos nosso apelo já feito
na década anterior. Precisamos meihorar a BR-459, em cujas margens
floresce uma economia, que tern tudo para dobrar a arrecadação de nossa
região, auxiliando no equilibria, das finanças do Estado.

Vindo de Poços de Caldas, passando por Pouso Alegre e Itajubá, a BR-459
vai ate a divisa de São Paulo, onde termina na Via Dutra.

ltajubá é conhecida como a Cidade Fácil de Ser Amada, "slogan" que
adotamos desde a administração do saudoso Prefeito Tigre Maia.

Essa foi, Srs. Deputados, a melhor maneira de expressar nosso amor por
nossa terra e nossa região, cuja populaçao achou por bern dar-me expressiva
votação e reconduzir-me ao terceiro mandato parlamentar.

Saüdo ltajubá, seu povo amigo e irmão, na pessoa de seu mais humilde
cidadão, como simbolo de nossa esperança, de nossa luta por melhores dias.

Peco a Deus que ilumine nossos governantes, e que estes possam atender
a essas nossas necessidades e que, no próximo aniversário de ltajubá, já
tenhamos recebido, como presente, algumas das estradas citadas, mormente
a melhoria da BR-459. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputada Maria Tereza Lara.
A Deputada Maria Tereza Lara - Nossos cumprimentos a Mesa, aos

colegas Deputados, as colegas Deputadas, a todas as lideranças aqui
presentes. Inicialmente, quero lembrar a vinda aqui do Secretãrio da
Educação e sua equipe. Reafirmo, mals uma vez, que o que nos
irnpressionou em sua fala e pode realmente trazer urn avanco a educacao
deste Estado é a abertura para ouvir as comunidades, para que os atos não
sejam feitos de cima para baixo, sem participação alguma das comunidades
escolares. Quero deixar isso registrado nesta Casa, para que possarnos de
fato acornpanhar, para que as escolas, Diretores, professores, alunos e
comunidades participem. Nos ültimos tempos, isso não vem acontecendo.
Estamos corn esperança de que a educacão em Minas possa tomar novos
rumos.

0 fato que queremos registrar envolve a Cia. Vale do Rio Doce, que divulga
esta semana, nas revistas "Veja" e "lsto E", anüncio que fala de sua
premiação pela revista "Forbes Global" corno a melhor empresa de mineracão
do mundo. Segundo consta, ela é a ünica da America Latina a figurar na lista.
A propaganda faz uma referéncia ao Oscar, utilizando bern a expectativa de
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todos nós corn a indicacão de Fernanda Montenegro para concorrer a meihor
atriz e de "Central do Brash", a melhor fume.

Mas, apOs as denncias feitas de forma competente pelos repOrteres Ilson
Lima e Newton Cunha, que deram origem ao processo de apuracão que vem
sendo feito pela Comissão de Direitos Humanos da Assembléia Legislativa, a
Vale merece ser indicada ao Oscar de desrespeito aos direitos humanos. As
histOriaS que ouvimos na semana passada, em audiência pUblica na Cãmara
Municipal de ltabira, são de arrepiar. Foram narradas por pessoas que
vivenciaram experiênciaS de espancamento, agressão, ameaca e outros
horrores de tortura, prática que todos gostarlarnos que tivesse acabado ao
final da ditadura militar em nosso Pals.

Outros relatos, feitos por garimpeiros que, no passado, estiveram
envolvidoS em conflitos corn os segurancas da Vale, denuncham o medo da
impunidade. Pelo que podemos perceber, é grande o desejo de que a
verdade seja apurada. E esse mesmo desejo, sem dUvida, val guiar os
nossos trabalhos na Comissão de Direitos Humanos.

E lamentável que uma empresa como a Vale, tao zelosa de sua imagem,
não tenha a mesma presteza em apurar denCincias tao sérias e graves contra
o seu esquema de seguranca, que em Itabira é sinônimo de truculência.

Sabernos que os vigilantes são contratados por meio de terceirizacao e que,
neste Pals, isso é urna prática que temos de repudiar. 0 serviço e
terceirizado, paga-se urn salário menor, não se dá forrnação aos operários, e,
ainda, as empresas não se responsabilizam pelos atos desses funcionários
que estão ligados a outras firmas.

O Deputado Durval Angelo (em aparte) - Antes de mais nada, gostaria de
registrar o meu apoio a essas denüncias de V. Exa. a respeito das torturas,
das modes e de todas as arbitrariedades promovidas pela Vale do Rio Doce
em Itabira.

Estivemos corn V. Exa., corn o Deputado João Leite, corn o Deputado Luiz
Menezes e corn outros Deputados da Comissão, bern como corn Os
Deputados Federals Maria do Carrno Lara e João Magno, no dia 9, a noite,
em Itabira. Realrnente, foi dramático o relato que Ia ouvimos. lmaginávarnos
estar em periodo de barbárie da humanidade e de barbárie polItica, corno
foram os anos de excecão neste Pals, porque estavarn presentes as vitimas,
algumas corn deficiências fisicas que as impediarn de andar, outras em
cadeiras de rodas, alérn de viUvas e árfãos de rnaridos desaparecidos, que
tiveram a vida ceifada na Vale do Rio Doce. Trata-se de uma empresa que diz
ser de Primeiro Mundo, mas a 6nica Iógica de Primeiro Mundo que tern, em
urna visão neoliberal, 6 aquela do lucro, porque, no que diz respeito a prática
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dedireitos humanos, ela está dando uma demonstraçào muito negaUva.

E louvável a atuacäo da Comissäo ao fazer essa apuração. 0 ünico fato
arnentável tern a ver corn as cenas gravadas pela TV Assembléia. Nestes
quatro anos como parlamentar, eu so vi cenas comparáveis a elas por
ocasiâo dos depoimentos sobre torturas prestados a CPI dos Presidios.
Aquelas cenas apenas se comparam a esses depoimentos. lnfelizmente,
transcorridos ja dez dias, a TV Assembléia ainda não Ievou ao ar as
denüncias feitas em Itabira, que deveriam ser repetidas todos os dias, para
que seja mostrado o que uma empresa faz em termos de desrespeito a vida.
Nesse episódio, e lamentável que a TV Assembléia ainda nâo tenha mostrado
as cenas que gravamos e filmamos no dia 9, em Itabira.

A Deputada Maria Tereza Lara - Sr. Deputado, confirmo a sua fala dizendo
que isso tern de ser repetido rnuitas vezes. Essas cenas foram colocadas no
ar apenas no dia seguinte ao da ida da nossa Comissäo, que fol no dia 9, corn
a presença de V. Exa.

Acornpanhando todo esse processo em Itabira, pudemos ver também que o
Delegado Especial que está acompanhando a CPI dessa cidade, designado
pelo Secretário da Segurança Püblica, tern feito urn trabaiho s6rio e
competente, segundo informaçao da Presidente da CPI, a Vereadora Pandof.
Gostarlamos de mencionar que o Dr. Alexandre Franca Figueiredo tern
ouvido os parlamentares, os seguranças e os populares. Isso nos anima.
Somando aos seus os esforços de toda a nossa Comissao, de todos os
Deputados que estao envolvidos e, corn certeza, desta Casa, que tambérn
dará todo o seu apobo, esperamos, no tempo mais curto possivel, poder
apurar todos os fatos, para que sejarn punidos os culpados.

F, mais que isso, esperamos poder rnarcar urna época: antes dessa CPI de
Itabira e depois dela, para que nunca mais haja tortura, não so em Itabira
como em toda Minas Gerais. Esse é nosso cornpromisso e queremos
conclamar todos os mineiros que estejam acornpanhando esse processo a
participar. Nossa Corn issào tern se reunido todas as quartas-feiras, e JO foram
aprovados vOrios requerirnentos de Deputados da Comissão e de outros
Deputados, para que os trabathos possarn ser acelerados. Estamos
convidando todos os Deputados, todas as cornissOes de direitos humanos,
enfirn, todos os mineiros para se mobilizarem, ate que cheguemos ao Urn das
apuracOes e possarnos dar urn outro norte ao trabaiho da Vale do Rio Doce
corn relação ao respeito pelos direitos humanos nesta terra.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Washinton Rodrigues.
o Deputado Washington Rodrigues - Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, profissionais da imprensa que cobrern esta Casa, püblico
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presente e telespectadores da TV Assembléia, os ecos de 1997 ainda se
fazem ouvir. As dezenas de exciusOes de trabaihadores da PolIcia Militar de
Minas Gerais, ora ern processo de revisOo por uma cornissão criada pelo Sr.
Governador, ainda estOo a envolver os processos sociais e politicos que
transcorrern em nosso Estado.

Tivemos a honra de levar ao Sr. Governador, nesta (iltirna sexta-feira, ofIcio
assinado por todos os parlamentares desta Casa, apoiando a reintegraçOo
aos quadros da PM dos servidores policiais excluidos em decorrência da
participacão no movimento reivindicatório de junho de 1997. Queremos
agradecer aos nobres pares o apoio, na certeza de que esse respaldo, tao
sOiido, bern reflete a elevada sensibilidade de cada urn dos parlamentares
corn assento nesta Assembléia. Assinalamos que, mais uma vez, tivemos do
Sr. Governador a melhor acoihida para nosso pleito, valendo ressattar que S.
Exa., ate o momento, tern honrado, neste caso como noutros, seus
compromissos de campanha.

0 retorno desses PMs a corporação militar estadual, tat corno o fob a eleiçao
de praças para o parlamento, é mais urn passo em direção ao resgate da
cidadania do servidor policial. Dizia Paulo Pinheiro Chagas, hO 40 anos, que
falar da policia de Minas é fatar de compromisso corn a liberdade.
Complementarnos hoje dizendo que, para a concretização de nossos ideais
libertários, é imperativo que, rnais que uma poilcia a servico da liberdade,
sejamos uma policia composta de homens iivres.

Nesta segunda-feira ültima, o Dr. Carlos Muzzi, Conseiheiro da OAB-MG e
Presidente da comissão que revê os atos de exclusão executados pelo ex-
Governador Azeredo, por orientacão do Alto Comando da PM, afirmou que,
ate o Urn desta semana, JO estarão concluldos muitos dos casos submetidos a
apreciação da corn issão. E urn born sinai.

Anteontem, em artigo pubticado no jornal "Estado de Minas", o ex-Senador
Murilo Badaró teceu comentOrios a respeito da questão. Não que tenha sido
ofensivo aos praças e seus anseios politicos, sociais e pessoais, rnas a
verdade é que, centrando sua opinião nos princIpios da hierarquia e da

0 disciplina, deixou patente uma visão ainda conservadora e estrObica acerca
da estruturação e da gestão da PMMG. Hierarquia e disciplina, alias, são
principios que regem todo o serviço pUblico de urna rnaneira geral, como
ensina Hely Lopes Meireles. 0 policial, corno o professor ou o fiscal, devern
observar a hierarquia e a disciplina em suas respectivas reparticOes. 0 que
rnuda, no caso do rnilitar, é a intensidade na aplicaçOo desses principios,
perrnitindo que permaneça vivo urn regularnento disciplinar que não resiste ao
rnenor confronto corn a Oonstituicao brasileira. Ao invés de dosar esses
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princIpios corn outros, como o da liberdade, da cidadania e da dignidade da
pessoa humana, que alias Ihe são superiores dentro de nosso ordenamento
juridico, o Alto Comando da PM insistiu no atraso, vindo a sofrer as
repercussöes que todos conhecemos.

Quem agiu para a quebra da hierarquia e da disciplina, inicialrnente, foi o
próprio Alto Comando. Os erros e tropeços do ex-Governador, induzidos pelo
Alto Comando que dirigia a PMMG, foram fatais, produzindo como reacào o
movimento dos praças. E corno quando se comete a chamada provocação de
desacato, ou seja, o policial provoca o desacato. Então, não podemos falar
em crime, pois o crime foi provocado por ele mesmo. Portanto, não ha
desacato de autoridade. 0 movimento dos praças da PM em 1997 foi, com
certeza, provocado por urn sistema ultrapassado, aplicado em nossa
corporação policial militar e precipitado pelos atos de insensibilidade do
Governo. A preocupação do senhor articulista corn a disciplina deveria levar
em conta que o exemplo deve partir do comando. 0 verdadeiro lider é
espeiho para seus liderados.

Sabemos que o que levou aquela massa de trabaihadores policiais as ruas
foi urn sentirnento incontido de indignaçao. Fol, também, o estado de
necessidade, consubstanciado pela fome e a carência material em seus lares.
E assegurado a todos, nessa situação, o direito de resistência. Vivemos sob
uma Carta Magna que estabelece que o trabalhador deve receber, pelo
menos, urn salário mInimo capaz de satisfazer as suas necessidades e as de
sua famulia; no entanto, aqueles que trabaiham promovendo a segurança da
sociedade sequer se aproximam do patamar rnmnimo constitucional. Ainda
assim, os PMs, ao contrário do Governo, não desrespeitaram a Constituicão,
exercendo seu direito a livre rnanifestaçao, de forma ordeira e pacifica, dentro
dos lirnites da lei fundamental, quais sejarn o firn licito e a inexisténcia de
sindica!izaçao ou greve.

A reintegração desses praças ao serviço püblico estadual é questao que
une todos os segmentos representativos do povo rnineiro. De todas as partes,
temos recebido rnanifestaçOes de apoio a esta causa. E notem que a
reintegração não trará o menor problerna para o Estado, especialmente para
a Policia Militar. Pelo contrário, reforçará a legitirnidade das instituiçOes, uma
vez que, neste momento, como nas manifestaçöes de 1997, esses servidores
da PM estão absolutarnente identificados corn o povo de Minas. Estamos
convictos de que o Governador Itamar Franco, nesse aspecto, repetirá o
Presidente Itarnar, que, corajosamente, reintegrou cerca de 2 mil servidores
perseguidos e dernitidos pelo Sr. Collor de Mello. Naquela ocasião, o entáo
Presidente Itamar Franco colheu bons frutos para a Nacao e para a
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administracão püblica. Agora não será diferente. Todos sairäo ganhando corn
a reintegração dos servidores policials militares que foram injustiçados
naquele episódio.

Recordarnos, ainda uma vez, o manifesto que nás, parlarnentares desta
Casa, subscrevemos nesse sentido. Foi urn gesto de grandeza e hurnanidade
desta Casa e tern rnerecido o aplauso de toda a base da PolIcia Militar.
Ressaltamos que todos os Deputados assinaram o documento, inclusive os
Deputados do PSDB, que, apesar de terem sido Governo a época das
exclusöes, compreenderam a profundidade e a urgéncia da questão, tendo
em vista o aspecto humanitário que envolve aqueles excluidos da Policia
Militar.

A reintegração que se pleiteia é nada mais que uma forma de corrigir a
injustica praticada contra homens abnegados que sempre foram motivo de
orguiho de nossa Policia Militar e de nossa sociedade. lndagamo-nos, então,
o que aconteceria se fôssernos apurar severamente os delitos praticados por
oficiais. São, em geral, de maior porte, ate pela envergadura de seus cargos,
mas são protegidos pelo corporativismo dos colegas de corporacão e da
Justica Militar. Quantos não deveriarn ter sido expulsos da corporaçào, e, ao
invés disso, foram promovidos ou reformados com altos salários? A situacâo
da PM é reflexo do próprio Brasil.

Entendernos a preocupacão do ex-Ministro BadarO corn a disciplina.
Notamos, contudo, que a disciplina não será afetada pela reintegracão
desses trabaihadores, injustamente excluIdos da PM e que, alias, já sofrerarn
punição irnensarnente superior ao agravo que teriam causado. São pais de
famIlia que sofreram e sofrem, porque reivindicararn urn rnelhor salario, e ha
quase dois anos passam por sérias necessidades para garantir a prOpria
sobrevivência e a de seus familiares.

Sabemos dos problemas que assolam nosso Pais, porém estamos
convictos da necessidade de se repensar o rnodelo de desenvolvirnento do
Brasil, investindo na formaçâo de cidadãos e na verdadeira busca da
liberdade e da justiça social. No caso especIfico que abordamos, 0 retorno
dos PMs afastados e requisito de dignidade para todos os pracas que
compöem a PMMG. São pessoas que merecern respeito enquanto servidores
da PM, enquanto trabalhadores, enquanto homens, enquanto cidadâos.

Os pracas da PM se identificam corn o trabalhador comum, a sua luta e a
mesma. A reintegracão dos 142 excluidos é urn clamor que une todos Os
segmentos da sociedade mineira. Minas Gerais precisa de urna policia
coerente corn as necessidades e os desafios enfrentados por seu povo.
Acreditarnos que o atual Governo tern sido sensivel a essa demanda popular,
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que terá seu marco inicial corn o retorno dos manifestantes de 1997, alijados
de seu direito ao trabaiho. Que não tarde a volta dos policiais excluIdos ao
serviço pUblico mineiro!

Essa questão do retorno dos PMs nao atingirá, em momento algum, a
disciptina da corporação. Tivemos cerca de 5 mil participantes, so temos 142
excluldos. E aqueles que não foram excluldos? Cerca de 100 foram pegos
para bode expiatório, e o restante continua trabaihando normalmente, sern
trazer transtorno algum. Então, a reintegração dos que foram exciuldos em
nada afetará a disciplina.

E, mais uma vez, para não esquecer, e falando da corporaçao, gostaria de
lembrar que na data de ontem o Soldado Wender, do 10 Batalhão, foi
metraihado em plena Praca Rio Branco por marginais foragidos da
Penitenciária Agricola de Neves. Mais uma vez venho a essa tribuna cobrar,
diante do povo de Minas, os direitos humanos desses cidadãos que
trabalham defendendo nossa sociedade. Fica rneu registro, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Sebastião Costa.
o Deputado Sebastiâo Costa - Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhores da

imprensa, senhoras e senhores, ha 13 dias protocolei aqui, na Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, urn requerimento em que solicitava
que fosse feito veemente apelo aos Exmos. Srs. Presidente da Repübtica e
Presidente do Congresso Nacional para que fosse regulamentado o art. 201,
inciso IX, da Constituição Federal, que trata da reposição financeira a
Estados, municipios e a todos os Orgãos que absorveram os servidores
piiblicos que vieram da iniciativa privada, a partir da Constituição de 1988.
Vejam os senhores: são 11 anos da promulgação da Constituicào, e ate hoje
aquele artigo está sem regulamentação.

Nessa semana, assessores do meu gabinete procuraram a Secretaria da
Administraçao para obter informaçöes de quantos servidores teriam vindo da
iniciativa privada para o quadro dos servidores pibiicos do Estado de Minas
Gerais, para assim auferir o que isso representaria no encontro de contas que
poderia ser feito entre os dois Governos: o de Minas Gerais e o da RepCiblica.
Felizrnente, parece que essa iniciativa, que já não é mais minha, mas da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, uma vez que 0
requerimento já foi protocolado e está tramitando nesta Casa, recebeu 0
apoio do Secretário da Administração. Para minha alegria, hoje de manhã
ouvi, na CBN, uma manifestação do Secretário e, logo apbs, nas páginas do
"Estado de Minas", Ii urna declaracão sua que, ao meu ver, recebi como
manifestação de apoio a iniciativa da Assembléia Legislativa, porque está
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dizendo que procurará fazer o encontro de contas. Era isso mesmo o que
querIamOs.

Acho que qualquer impasse entre governantes não pode ter posição
definida, deve ter poSição a ser defendida, e é isso que gostaria de ver
acontecendo entre Os dois Governos: 0 Estado de Minas, buscando aquilo a
que acha que tern direito, e o Presidente da RepUblica, o Governo Federal,
por sua vez, corn as ponderaçôes necessárias, urna vez que ambos são
entes federativos, para que possam resguardar seus direitos e aquilo que
está sob sua guarda.

Portanto, recebo a iniciativa do Secretário da Administraçao como urn gesto
de solidariedade a iniciativa que a Assembléia já tomou, por intermédio do
requerimento que apresentei, justificado e fundamentado.

o que pretend lamos? Que o Congresso Nacional e o Presidente da
Repiblica se sensibilizassem quanto a essa questão. E quem sabe poderia
esse ponto ser urn dos referenciais na busca do entendimento que todos
desejamos? Portanto, corn relacão a manifestacão do Secretário,
simplesmente a recebo como urn apoio a nossa iniciativa. Vejo o Deputado
Antonio Carlos Andrada, ex-Prefeito, ex-Presidente de associacão de
municipio, que conhece, corno poucos, as dil9culdades dos municipios,
querendo fazer uma consideraçao a respeito do tema e the concedo urn
aparte.

o Deputado Antonio Carlos Andrada (em aparte) - Agradeço a V. Exa. o
aparte. Quero parabenizá-lo pela iniciativa de ter levantado essa bandeira em
tao boa hora, porque essa questao, como foi bern colocado aqui por V. Exa.,
tem que ser discutida tambérn no âmbito municipal. Essa compensação deve
ser dirigida, obviamente, corn relacão aos Estados, mas também e
fundamentalrnente corn relação aos municipios, que vivem dificuldades
enormes. Como ex-Prefeito sou testemunha disso. Quero, portanto,
parabenizá-lo e dizer que estamos aqui dando nosso apoio incondicional a
essa bandeira que V. Exa. acaba de levantar. Tenho certeza de que terá
repercussão em Brasilia, no Congresso Nacional, corn a apresentacão, em
breve, de uma proposta nesse sentido.

o Deputado Sebastião Costa - Agradeço a intervencão do Deputado e
quero também dizer que fi j i Presidente de associação de municIpio e Prefeito
algum tempo antes. Foi exatamente no periodo em que terrninou 0 meu
niandato de Prefeito que se instituiu o regime juridico Onico, partindo dali
aquela dificuldade natural que hoje atinge os Estados, atinge os municIpios e
podera, dentro em breve, atingir também o Poder Legislativo, de onde vieram
alguns servidores da iniciativa privada.
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Outro assunto que quero abordar é o encontro de ontem entre o
Governador do Estado e o Ministro da Reforma Agrária. Achei interessante e
elevada a atitude do Governo Federal de delegar a urn de seus membros a
função de cornparecer aqui para procurar o Governador do Estado. Além
disso, posso adiantar que, ao que parece, não ha urna distãncia tao grande, a
nao ser na imaginação daqueles que querem transformar esse momento de
dificuldade em urna plataforma ou urn palanque eleitoral. Pelo gesto de
ontem, pela própria fotografia do jornal, pude constatar que havia
preocupacão por parte de ambos, o que é próprio de quem tern
responsabilidade de governar.

Por ültimo, gostaria de fazer aqui urn registro lamentando o ocorrido. Ha
poucos dias, em uma negociação de liderancas, nurn entendimento elevado
aqui nesta Casa, decidiu-se que aquela pretensão da "Minas Unida Vence a
Crise" seria discutida neste Plenário, corn aquelas diversas palestras que
foram realizadas aqui, mas que não teria major dimensão em relacão ao
interior, ficando este ao arbItrio de cada partido politico. Ao partido politico ou
ao parlamentar que quisesse, por sua iniciativa, promover debates e
conferências no interior, ]he seria facultado fazer. Porém, não seria o Poder, o
parlamento mineiro que estaria transgredindo o acordo que todos nOs, de
püblico, aprovarnos. Agora recebo uma correspondência assinada por urn
secretário executivo de associaçâo. 0 Deputado Antonio Carlos Andrada
sabe que, na maioria, os secretários de associacào são funcionários de uma
Secretaria de Estado, então, nesse aspecto, já estaria urn órgão p:ibiico se
envolvendo em urna questão de natureza estritamente partidária, ideológica
ou de conveniOncia, rnas que estaria envolvendo urn servidor püblico do
Estado. Além disso, no convite, tenta-se criar a idéia de que o Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, os partidos integrantes da
base de apoio do Governo, fazem aquilo que acham que devern. Nâo ternos
nada corn isso. Estamos entendendo que a instituiçao. Tenho certeza de que
o Presidente da Assembléia, quando souber desse convite, vai ficar
indignado, porque qualquer homem sério ficaria.

0 Deputado Sebastião Navarro Vieira (em aparte)* - Deputado Sebastião
Costa, peço-lhe urn aparte justamente no momento em que V. Exa. fala que
'se o Presidente da Assembléia souber da forma que foi expedido o convite,
vai ficar indignado". Eu estou indignado e acho que a Casa inteira deve ficar
também, porque é o Presidente da Assembléia Legislativa que convida, ao
arrepio do que foi votado neste Plenário. Trata-se de urn flagrante desrespeito
a uma decisão do Plenário da Assembléia Legislativa de Minas Gerais a
forma corn que estão sendo realizadas essas audiências no interior, em
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campanha a favor do Governador do Estado e em ataque ao Presidente da
Repüblica. Causa-me espécie e espanto que 0 seu autor seja o Presidente da
Assembléia Legislativa de Minas Gerais, Deputado Anderson Adauto.

0 Deputado Sebastião Costa - Agradeço a aparte do Deputado Sebastião
Navarro Vieira. Continuando a meu raciocInio, posso adiantar que a convite
induz a esse entendimento. Ele diz a Seguinte: "0 Deputado Anderson
Adauto, Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, e
as partidos integrantes da base de apoia do Governo Itamar Franco tern a
prazer de convidar V. Exa. para a encontro Minas Unida Vence a Crise,
comparecendo ao encontro regional, em Uberaba, promovido em conjunto
corn a Assaciacão dos Municipios da Microrregiao do Baixo Vale do Rio
Grande, corn a Associaçao de Municipios da Microrregiãa do Vale do Rio
Grande e a Associação dos Municipios da Microrregiao do Planalto de Araxá".

Diante de uma situação dessas, fico pensando. Quero crer que isso não
tenha partido daqui. Não POSSO admitir, porque, caso contrário, seria a prOprio
representante do Poder voltando-se contra a decisão do mesmo Poder.
Quero crer que isso ten ha partido de alguém desavisado. Um dos Presidentes
dessas associaçOes referidas, hoje pela manhã, procurou urn amigo e
companheiro nossa, em Patos de Minas, e ligou para mirn - mais
precisamente para a Deputado Sebastião Navarro Vieira, eu estava em seu
gabinete. Ele externava sua indignaçao, dizendo que ignorava a inclusão do
name da assaciação que preside nesse acontecimento, porque ele, coma a
maioria dos mineiros, entende que a Governador Itamar Franco foi
legitirnamente escolhido Governador de Minas Gerais, e o Presidente
Fernando Henrique legitimarnente eleito Presidente da RepOblica.

Acho que devernos entender melhor as coisas. Não podemos transformar
uma decisão num instrumento de desobediência aos nossos próprias atos;
caso cantrário, fica a Poder enfraquecido e suas decisOes desrespeitadas por
tados. Imaginem as senhores, se os nassos dirigentes da Casa - temos por
eles a rnaior respeito pela função de que estão investidos - não tiverem a
grandeza de cumprir o que a prOpria Casa deliberou, imaginem nOs outros. E
esse a espirito que não quero que reine aqui.

Por issa, faço esse meu pratesto para que a Assembléia Legislativa do
Estado de Minas não se envalva. Porém, seus membros prornovarn 0 que
quiserem, mas que o Poder Legislativo seja preservado, porque ele é maior
que as diferenças e que as vaidades de algumas pessoas. Aqui, sim, estão Os
representantes do povo de Minas Gerais, de todos as segmentos, de todos as
partidos politicos e de todos aqueles que, a exemplo daqueles a que me
referi, também tern legitimidade para representar a povo que as elegeu.
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Srs. Deputados, daqui para a frente, a persistir essas insinuacöes, teremos

uma atitude aqui fugindo ate mesmo a minha prOpria vocacão. Gosto muito do
entendimento e luto por ele. Sacrifico Os meus iriteresses em nome do
entendimento, mas tenho a capacidade e a coragem para radicalizar, se
necessário for. Portanto, fica aqui o meu protesto sobre essa atitude
propalada neste convite que está em minhas màos. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
o Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Pettersen.
o Deputado Paulo Pettersen - Sr. Presidente, Srs. Deputados, estou

estranhando a colocaçáo feita neste Plenário, nâo apenas relativamente ao
nosso Governador, mas também aquela feita pelo brilhante Deputado
Sebastião Navarro Vieira. Hoje haviamos discutido o assunto em uma reuniáo
de Lideranças, e, de fato, o representante fez uma citacâo nos convites que
achei natural, pois não está envolvendo o Poder Legislativo, nào quebra
nenhum contrato feito nesta Casa, uma vez que nâo ha forma de desassociar
o nome do Anderson Adauto da Presidéncia da Assembléia. E me admiro
mais ainda pois, nesta Casa, onde tudo foi feito, na administraçáo passada,
pelo PSDB e corn a aquiescéncra do PFL, sendo que nunca nada foi discutido
ou questionado por nós, ate mesmo da Oposicâo, porque repeitávamos a
administraçâo e seu direcionamento, já que sabiamos, estava pautado em
preocupaçao digna de um Deputado, de urna instituição, para dar sustentaçào
a qualquer segmento da sociedade. E hoje o mmnimo gesto é problema para
gerar questiünculas, sem problema algum, urn simples convite transforma-se
num debate, numa preocupação. Caso fosse urn Deputado de Oposiçáo,
estaria Ia participando juntamente corn os demais Deputados, a fim de ser
questionado pela base ou enriquecer o debate dos colegas de Situacâo. Nâo
podemos questionar esses minimos detalhes, que nâo tern importância,
porque todas as audiências que seräo realizadas no interior não terão custo
para a Assembléia Legislativa.

o Deputado Sebastião Navarro Vieira (em aparte )* - Não sei se ha custos,
porque quem assina a carta-convite é urn funcionário da SEAM, pago por ela.
Portanto, está envolvendo o Governo. Mas é problema do Executivo se ele
quer gastar recursos püblicos para a campanha de proselitismo
desencadeada pelo Governador Itamar Franco. Cabe a nós, corno
Assembléia Legislativa, fiscalizar os gastos do Executivo. Mas o pior, a
denüncia feita pelo Deputado Sebastião Costa, e que endosso, é o
desrespeito a deliberaçäo do Plenário desta Casa de que a Assembléia
Legislativa, como instituição, não seria envolvida nesse processo. Seria urn
ato dos partidos politicos, urn ato legitimo. Partido politico pode fazer a
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pregacão que quiser, a campanha que quiser, a mobilizacao püblica que
entender correta e honesta. Mas a Assembléia Legislativa, como instituição,
não. Isso foi votado em Plenário. Quando o Presidente desrespeita a decisâo
do Plenário, esta Casa vira urn caos. For isso, nossa apreensão e a denUncia
que o PFL aqui faz, através do pronunciamento do Deputado Sebastião
Costa. 0 Presidente tern o dever de zelar pela instituição, tern que curnprir e
fazer cumprir as deterrninaçöes deste Plenário, e náo 0 próprio Presidente da
Casa, que agora se faz presente, expedir o convite ao arrepio daquilo que foi
decidido pelo Plenário da Assernbléia Legislativa. Nunca vi urn convite
expedido pela Assembléia dizendo: "A Assembléia Legislativa convida.....
Todos as convites tradicionalmente expedidos a convite da instituição dizem:
"0 Presidente da Assembléia Legislativa convida...... E encontra-se na carta
expedida para todo o interior de Minas: "0 Presidente da Assernbléia
Legislativa convida...... Acho que V. Exa. tarnbérn está indignado, percebo o
seu nervosismo, 0 seu impeto, a sua maneira tao expressiva e veernente
neste Flenário, traduzindo a sua indignacao.

o Deputado Paulo Pettersen - Tenho a certeza de que V. Exa. ha de convir
comigo que nào considero isso denüncia do Deputado Sebastiào Costa. Näo
chegaria a esse extremo, porque, para chegar ao ponto de urna denUncia
desse porte, sinceramente desconheco, foge-me ate o vocabulário necessário
para estabelecer urn conceito sobre isso. Mas tenho a certeza, corno V. Exa.
observou, Deputado Sebastião Navarro Vieira, de que estamos at para
fiscalizar. Se fosse urn papel timbrado, assinado pelo Presidente desta Casa,
al, sirn, V. Exa. teria total razão, ou qualquer urn de nOs. Al, sim, seria uma
verdadeira denüncia.

Não podemos nos submeter a picuinhas, porque jamais poderemos adrnitir
isso. Aonde esta Casa iria chegar? Se hoje estabelecemos urn procedimento
no interior, sem criar custo para a Assembléla Legislativa - esse cuidado o
Presidente teve, as Deputados tarnbém tiveram, suprapartidariamente -,
então, como vamos voltar a estabelecer, dentro de uma propositura, porque
nâo podernos, de maneira alguma, criar elasticidade para que se estabeleça a
incongruência, a nao-afirmaçao do contrato e do entendimento estabelecido
aqul. Estou convicto de que poderia ser eu ou qualquer urn que esta
participando desse projeto, usar a Deputado Anderson Adauto, Presidente.
Ninguern consegue separar Anderson Adauto da Presidêncja. Entâo, é
nesses termos que ternos de procurar criar essa situaçao, nao criar ou tentar
nesta Casa urn poder paralelo.

o Deputado Durval Angelo (em aparte) - Sr. Lider da Maioria, quero
entender onde esta a polérnica. Acho, como diz a velho ditado popular, que
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estão procurarido chifre na cabeça de égua. Ninguém vive uma situacáo
esquizofrénica dessa: em determinado momento nào é Presidente, em outro
momento não é Vice-Presidente, não é LIder do PFL, náo é Lider do PT. E
urn tItulo que a pessoa carrega. Não deixo de assinar minhas
correspondéncias como 2 1-Vice-Presidente da Assembléia nem deixo de ser
anunciado em atos püblicos, seja de que natureza for, como 2 0-Vice-
Presidente da Assernbléia, e nem por isso alguem vai dizer que estou, em
todas as atividades, representando o Poder Legislativo. Ontem, eu estava.

EsUve presente na greve dos Juizes Federais, dos 40 Juizes de Minas
Gerais, no seu dia nacional de mobilização, para denunciar o descaso do
Governo Federal, tendo a frente o Sr. AntOnio Carlos Magalhàes, porta-voz da
ditadura durante 20 anos, neste Pals, arUculador da ditadura militar. E estive
a representando sim; falel em nome do Poder Legislativo, porque o
Presidente foi convidado como Presidente do Poder e indicou-me. Mas uma
carta assinada por urn funcionário que diz que o Presidente da Assembléla
vai estar presente, isso não é uso do Poder. E papel timbrado da Assembléia.
Foi usado o correio da Assembléia. Foi usado recurso da Assembléla. Isso, a
meu ver, é uma firula que demonstra que o nIvel da discussão politica, aqui,
está muito baixo. Nos quatro anos do Governo passado, fazia-se oposiçâo
corn a major grandeza. Fazia-se oposicäo sobre tese, sobre proposta, sobre
questaes diferentes. Pergunto: Qua[ o objetivo dessa picuinha? E algum
objetivo menor que não podemos dizer aqui? Algum nivel de questao que
tenho ate vergonha de falar?

Se querem fazer oposicão, contraponham-se; vão a cidade a que estamos
indo; digam Ia que Fernando Henrique e bonzinho, que está gerando
emprego, que não está sacrificando as municipios. Se tiverem coragem, vão
Ia dizer. Mas pegar uma carta que urn cidadão assina e dizer que 0
Presidente da Assembléia vai estar presente e convidar?

o Anderson Adauto, alguns queiram au nâo, vai ser Presidente deste Poder
por dois anos. Pode nOo ser a Presidente ideal; pode nOo ser o Presidente
que teve outras posturas nesta Casa, nos Oltimos quatro anas. Podemos
dizer: auditorias estão sendo feitas, e vamos divulgá-las. Então, não sei onde
está a polémica. Quero entender. Talvez haja algum mistério ou algum
abjetivo escuso por trás.

o Deputado Anderson Adauto (em aparte) - Deputado José Braga,
Presidente em exercicio, Srs. Deputados, nao poderia ser de forma diferente:
tin ha a obrigação de acatar a decisão do Plenário.

A decisão do P!enário corn relação ao Projeto Minas Unida Vence a Crise
foi a de que alguns atas seriam realizados pelo Poder Legislativo e que os
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relativos ao interior, pelos partidos que fazem parte da base. Minha opinião,
que gostaria de expressar agora, é a mesma que expressei no Salão
Vermelho, no momenta em que tentávamos urn acordo.

A Assernbléia Legislativa de Minas é o Poder politico deste Estado. A visão
que ternos é a de que este Poder poderia perfeitarnente estar se
pronunciando neste momenta, que não diria apenas dificil, rnas excepcional.
Excepcional porque nunca se viu, na histOria republicana, a União, o Governo
central trabalhar contra urn Estado membro federado. E estamos assistindo a
isso haje.

Disse que fizemos a nossa parte, opositores que éramas na legislatura
passada, e que aqueles que são Oposicão hoje foram Governo ontern, a
começar pela Governador do Estado, pelo Vice-Governador e pelos partidos
que lhe davam sustentacão. Não quero fazer nenhuma acusacão, ate porque
a eleicão já passou, e a maiar julgamento por que um homem püblico pode
passar é exatamente as urnas, e as urnas já a julgaram.

Mas disse que todos, a Governador e a sua base, desenvolverarn urna tese
de que tudo que precisava ser feito era inevitável, precisava, efetivamente,
ser feito. E tudo aquilo que determinararn as autoridades monetárias deste
Pals a ex-Governador cumpriu, näo na condição de Governador, mas na
condicão de intendente, de urn simples intendente, como se Minas não fosse
urn Estado independente, rnas coma se Minas fosse apenas urn territOrio da
União. Ele foi urn simples preposto do Ministro da Fazenda. Mas assim
entendeu o ex-Governador, e ele foi julgado nas urnas pelo seu
comportamento.

Este Governo, corn a sua base de apoia, entende e compreende que tern
urn campromisso urn pouco rnaior, que tern urna missão urn pouco rnais
espinhosa a cumprir: nãa vernos Minas coma urn simples território da UniOo.
Vernos Minas coma urn Estado federado e, tal coma a vernos, tern os seus
Poderes constituidos, sendo que a Poder Executivo está marcanda a sua
posição.

0 E a Poder Legislativo? Eu, que já vi este Poder participar de acOes de tao
pouca irnportância, de repente vi alguns companheiros não querendo que a
Assernbléia se pronunciasse, se pasicionasse neste momenta extremo que
estarnas vivendo hoje, coma urn Poder constituido do Estado.

Muito bern, acatei a resultado e a desculpa que a PFL e a PSDB usaram
naquele momenta, de que estávarnos em dificuldades, tinhamos que fazer
econamia e não podia ser gasto dinheiro pOblico.

Par isso estou aqui nesta tribuna. Esta tribuna custau - quando entrei para a
Presidéncia verifiquei e fiquei estupefata - R$60.000,00. Não vi nenhurn
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Deputado do PSDB, do PFL dizer que era urn absurdo, uma simples
tribuninha corno esta, que engrandece urn Plenário tao glorioso, mas não que
custasse R$60.000,00.

Então, o que fiz? Reunirnos urn grupo de Deputados e dissemos: a causa é
muito grande, não poderemos voltar atrás, vamos ern frente, vamos fazer
urna 'vaquinha" dos nossos próprios bolsos e compartilhar corn as entidades
democráticas, participativas, e acho que este Pals tern que rnudar, que a
politica econômica do Governo tern que ter rnudanças. Vamos, em nosso
próprio nome, as nossas expensas, fazer isso.

Agora, p0550 estar dentro da Casa, P0550 estar fora da Casa, p0550 estar
em qualquer lugar, mas uma coisa acho que ninguérn aqui pode dizer em
contrário, alguma coisa do que disse o Deputado Durval Angelo - não consigo
em nenhuma de rninhas açães, nem nas mais pessoais, desligar-me das
funçoes que recebi da maioria desta Casa, que é ser Presidente deste Poder.

Quero dizer que nern o avião da Assembléia será utilizado nesses
encontros. Farernos tudo as nossas expensas, mas existern algumas coisas
que, sinceramente, não são possIveis de separação. Não ha, não ternos
condiçoes de separar a minha pessoa do cargo em que estou investido. Muito
obrigado. (- Palmas.)

o Deputado Paulo Pettersen - Muito obrigado, mas para expressar a V.
Exa. e aos dernais colegas, faco minhas as palavras do meu, do nosso
Presidente da Assembléla do Estado de Minas Gerais.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Márcio Kangussu.
• Deputado Márcio Kangussu* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhoras

e senhores, apresentamos dois requerimentos nesta Casa: urn para aplaudir
e outro para lamentar.

Para aplaudir, o que se refere a grande atriz Fernanda Montenegro;
enquanto o Pals vive rnornentos de turbuléncia, determinados por incertezas
de natureza econômica e politica, é muito bom para a nossa auto-estima ver
a atriz Fernanda Montenegro indicada para o Oscar - a mais alta prerniaçao
do cinema mundial. E urn reconhecimento a competência do seu trabalho
profisslonal. Perseguida durante o regime militar, entrincheirada ao lado
daqueles que lutararn pela liberdade, ela fala corn alma e traz no coracão toda
a garra e determinação do povo brasileiro. 0 exemplo de Fernanda
Montenegro, do cineasta Walter Salles e de tantos outros brasileiros
anônimos contribuem para a construção de urn Brasil melhor e mais justo e
para que possamos, tarnbém, nos inspirar no nosso dia-a-dia.

O setor rural foi a grande ãncora do Piano Real, por ter sido sua base de
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sustentação, e pagou rnuito caro por isso, estando muito próximo da
insolvência. A desvalorização do real acenou corn uma pequena recuperaçäo.
Agora, estamos perplexos diante da ameaça do Governo Federal de reduzir a
aliquota do leite e de seus derivados. Confirmada essa decisão, o Governo
estará decretando a faléncia da pecuária leiteira e levando ao desemprego
milhares de trabalhadores do campo.

A prática sisternática de politicas nefastas como essa é a grande inibidora
da agropecuária e, ainda, a causa da destruição da classe produtora rural, o
que leva 0 Pals a dependéncia externa em suas necessidades de
abastecimento, rnesrno corn toda a potencialidade e em condiçoes de se
tornar celeiro mundial na produção de alimentos.

Poderiarnos dizer que, corn a desvalorização do real, tiraram os tubos da
classe produtora - que estava entubada no CTI -, mas que ela continuava
tomando soro. E, nesta hora, se isso se confirmar, Sras. e Srs. Deputados, e
a mesma coisa que injetar urn veneno nesse soro, e destruir a classe
produtora rural. Obrigado, Sr. Presidente.

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

1 1 Fase
Abertura de Inscriçöes

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidéncia
passa 2a Parte da reunião, corn a 1a Fase da Ordem do Dia,
cornpreendendo as comunicaçöes da Presidência e de Deputados e a
apreciação de pareceres e de requerirnentos. Estão abertas as inscriçöes
para o Grande Expediente da próxirna reunião.

Questão de Ordern
O Deputado Antonio Carlos Andrada - Sr. Presidente, solicito seja feita a

chamada para verificaçao de "quorum".
O Sr. Presidente (Deputado Durval Angelo) - E regimental. A Presidéncia

vai solicitar ao Sr. Secretário que proceda a chamada para verificaçao de
"quorum". Corn a palavra, 0 Sr. Secretário, para proceder a chamada dos
Deputados.

O Sr. Secretário (Deputado Glycon Terra Pinto) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam a chamada 35 Deputados. Portanto, ha

"quorum" para a continuaçào dos trabalhos.
Decisão da Presidéncia

A Presidéncia, no uso da atribuição que lhe confere o inciso II do art. 183 do
Regimento Interno, considerando que 0 art. 111, § 20, do mesmo diploma
dispãe: "Art. 111, § 2 11 - 0 Presidente não receberá requerimento de
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constituicão de comissão especial que tenha por objeto matéria afeta a
comissão permanente ou a Mesa da Assembléia", deixa de receber
requerimento do Deputado Paulo Piau, em que solicita seja constituida
comissão especial com a finalidade de se discutir o comportamento tributário
de Minas Gerais, por se tratar de matéria afeta a Comissão de Fiscalizaçao
Financeira e Orcamentaria conforme o estabelecido no art. 102, VII, "c', do
Regimento Interno, o qua[ estipula: "Art. 102 - São matérias de competéncia
das comissöes permanentes, observado o disposto no art. 100,
especificamente: VII - da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentaria, sem prejuIzo da competéncia especIfica das demais
comissöes: c) o sistema financeiro e a matéria tributária;".

Sala das Reuniöes, 18 de marco de 1999.
Durval Angelo, 21-Vice-Presidente, nas funçoes de Presidente.

Leitura de Comunicaçoes
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicaçöes

apresentadas nesta reunião pelas Comissöes de Administraçao Püblica -
aprovação, na sua ja Reuniáo Ordinária, dos Requerimentos n°s 15/99, do
Deputado Marco Regis, e 18 e 53/99, do Deputado Newton de Morais; do
Trabalho - aprovação, na sua 33 Reunião Ordinária, dos Requerimentos n°s
37/99, do Deputado Antonio Carlos Andrada e outros; 45/99, do Deputado
Sebastião Costa; e 51/99, do Deputado Durval Angelo; de Assuntos
Municipais - aprovação, na sua 1a Reunião Ordinária, dos Requerimentos nos
34/99, do Deputado Marcelo Gonçalves, e 35/99, do Deputado Alencar da
Silveira JUnior; de Turismo - aprovação, na sua 2' Reunião Ordinária, dos
Requerimentos n°s 23/99, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; 38, 39 e 40/99,
do Deputado João Batista de Oliveira; e 47/99, do Deputado Paulo Piau; de
Meio Ambiente - aprovação, na sua 3a Reunião Ordinária, do Requerimento
n o 58/99, da Deputada Maria Olivia; de Politica Agropecuária - aprovação, na
sua 2 Reunião Ordinária, do Requerimento n o 29/99, do Deputado Márcio
Kangussu; e de Transporte - aprovação, na sua 3' Reunião Ordinária, dos
Requerimentos n°s 22/99, do Deputado Marcelo Gonçalves; 27 e 28/99, do
Deputado Bené Guedes; 30/99, do Deputado Márcio Kangussu; e 32, 33 e
48/99, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva (Ciente. Publique-se.); e pelos
Deputados Elmo Braz - informando que deixa de participar como membro
efetivo da CPI da Carteira de Habilitação (Ciente. A Area de Apoio as
ComissOes. COpia as Liderancas.); e Luiz Fernando - informando sua
concordância corn a indicação do Deputado Miguel Martini para a vaga de
mernbro efetivo da CPI da Carteira de Habilitação, em substituiçao ao
Deputado Elmo Braz. (Ciente. Designo. A Area de Apoio as ComissOes. Cópia
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as Liderancas.).

Discussão e Votação de Pareceres
O Sr. Presidente - Parecer da Comissão Especial para Emitir Parecer sobre

a Indicacão dos Titulares dos Cargos de Direção das Seguintes Entidades:
Instituto Mineiro de Gestão das Aguas - IGAM -; Diretor-Geral: João Bosco
Senra. A Comissão Especial opina pela aprovação do nome; Instituto
Estadual de Florestas - IEF -; Diretor-Geral: Evandro Xavier Gornes. A
Comissão Especial opina pela aprovação do nome; Fundacäo Estadual do
Meio Ambiente - FEAM -; Presidente: José Cláudio Junqueira Ribeiro. A
Comissão Especial opina pela aprovação do nome. Em discussão, o parecer.
Não ha oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, a parte do
parecer referente a indicaçao do Sr. João Bosco Senra para o cargo de
Diretor-Geral do IGAM. Para encaminhar, corn a palavra, o Deputado Hely
TarqüInio.

O Deputado Hely TarquInio - Gostaria de dizer, em nome do PSDB e da
bancada oposicionista desta Casa, que verificamos que todo o processo de
avaliacão dos indicados para ocuparem os cargos, tendo que passar pelo
crivo da Assembléia Legislativa, foi devidamente conduzido.

Questão de Ordem
O Deputado Hely Tarquinio - Sr. Presidente, gostarlamos de pedir,

novamente, que seja feita a chamada para verificação do "quorum", uma vez
que nâo ha nUmero suficiente de Deputados para a votacão.

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai solicitar ao Sr. Secretário
que proceda a chamada para verificacão do "quorum". Corn a palavra, o Sr.
Secretário, para proceder a chamada dos Deputados.

O Sr. Secretario (Deputado José Alves Viana) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam a chamada 28 Deputados. Não ha

"quorum" para votacão, mas o ha para discussão.
Parecer da Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a lndicacão dos

Titulares das Seguintes Entidades: Instituto de Previdência dos Servidores
Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM -; Diretor-Geral: Mamede
Campanha de Souza. A Comissào Especial opina pela aprovação do nome;
Instituto de Previdéncia dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG
-; Presidente: João Diniz Pinto JUnior. (- Palmas.) A Comissão Especial opina
pela aprovação do nome. Em discussão, o parecer. Não ha oradores
inscritos. Encerra-se a d iscussão.

Vern a Mesa requerimento do Deputado Hely TarqüInio, LIder do PSDB,
que solicita a palavra, pelo art. 70 do Regimento Interno, para transferi-la ao
Deputado AntOnio Carlos Andrada. A Presidéncia defere 0 requerimento e fixa
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ao orador o prazo de 15 minutos.
o Deputado Antonio Carlos Andrada - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

prezada assistência, tomamos neste momento a palavra, em nome da
Bancada do PSDB, gentilmente cedida pelo nosso LIder, Deputado Hely
TarqUinio, para tecer nossas consideraçOes sobre os ültimos fatos que esto
dominando o debate nesta Casa, com relaçao ao Projeto Minas Unida Vence
a Crise, em que se pretende falar sobre o pacto federativo.

Em primeiro lugar, gostariarnos de deixar bern clara a posicâo do partido.
Nós, desde o primeiro momento, nos opusemos ao requerimento apresentado
que lancava esse projeto, nào corn relacão a seu conteUdo e proposta, mas
corn relacáo a maneira como estava sendo encaminhado. Foi encaminhado
sern que a Oposicâo desta Casa fosse consultada, parecendo que esta Casa
iria promover urn rnovimento em que nOs, da Oposicao, seriamos convidados
dentro da nossa prOpria Casa. Nào é possivel. A Oposicão, corn muita justica,
reagiu, e fez ver, a Mesa e a bancada do Governo, que estavarn errados e
que nâo poderlam levar adiante urn projeto dessa natureza, sem que a
Oposição, que é parte desta Casa, fosse tambérn ouvida e consultada. A
bancada governista e a Mesa acatararn e aceitaram nossas argumeritaçOes,
tanto que, sendo Maioria nesta Casa, não colocararn o requerirnento em
votaçâo para fazer valer sua posiçao. Aceitaram. E a própria Mesa
apresentou urn substitutivo, rnodificando, acatando nossas idéias e
sugestOes, e foi aprovado, por unanimidade neste Plenário, o formato atual
que está sendo feito para o Projeto Minas Unida Vence a Crise.

As colocaçOes feitas na reunião de ontern ou anteontern pelo Presidente em
exercicio, Deputado Durval Angelo, de que estávamos querendo fugir do
debate, querendo não enfrentar as bases do interior nâo é verdade, porque
ele foi urn dos que votou a favor da retirada da ida para a Assernbléia para o
interior, da forma como estava sendo colocada. E mais: se tivéssemos sido
chamados para colaborar, discutir, dar nossas sugestaes e idéias, irIarnos
dizer que o formato estava errado, porque o pacto federativo não so cuida da
questäo estadual, mas também da questào municipal. E preciso dar espaco e
voz aos municIpios. 0 que e Minas Gerais senào a juncão de 853
municIpios? Minas Gerais não existe sozinha, Minas é a união de todos os
seus municipios, cornunidades e localidades do interior. Querernos trazer
para esta Casa essa discussão na Otica municipal tarnbém.

Estamos aqui, Sr. Presidente, dentro desta linha, encarninhando urn
requenimento a Mesa, para que se promova também urn forum técnico de
debates aqui, em que o enfoque do pacto federativo seja corn relacao aos
municipios, para que possamos chamar aqul os 853 Prefeitos de Minas
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Gerais, trazer para Belo Horizonte tarnbérn os Vereadores para discutir a
relacãO deles näo apenas corn a Uniäo, mas tambérn corn o Governo do

Estado, 0 Estado como ente federativO. Se os municipios, porventura, hoje
sofrern injusticas corn relaçâo a União, certarnente säo tambérn apenados por
rnuitas açOes do GovernO do Estado. E preciso discutir isso abertamente. E
preciso deixar aflorar essas questOes. Nossa posicäo neste momento,
portanto, é de apresentar este requerirnento a Mesa, solicitando aqui urn
fOrum de debates, corn o enfoque dos problemas previdenciánios
adrninistrativos, econOrnicOs e politicos, tratando especificamente do
municlPio, ouvindo o clamor e Os anseios da comunidade interiorana do

nOSSO Estado.
A proposta, corno está sendo colocada, Minas Unida Vence a Crise, é uma

proposta que nâo é transparente nern profunda, é superficial. Por que?
Porque sO cuida dos interesses do Governo do Estado, não cuda dos
interesses dos rnineiros que moram nos rnunicipiOS e que estão sofrendo
também, neste mornento, suas dificuldades, como entes federativos, no
nosso interior. Esta era a contribuicäo que o PSDB queria dan.

o DeputadO Paulo Piau (em aparte) - Deputado AntOnio Carlos Andrada,
gostania de parabenizá-lo pelo enfoque dado por V. Exa. a essa questão tao
irnportante para o Pals e para Minas Gerais. Mas, também dentro desse
assunto do Projeto Minas Unida Vence a Crise, gostania de dizer aqui que ha,
de fato, urna açao coordenada. Deputado Durval Angelo, que neste momento
preside a reuniao: eu disse outro dia que esta Casa pode ten de tudo, menos
bobo. Ha uma ação coordenada, porque eu tinha em mOos urn convite da
AssociacOO dos Municipios do Vale do Rio Grande - AMVALE -, do mesmo
teor do convite da AssociacOo dos MunicIpios do Alto Paranalba, ambos
assinados pelo Secnetanio Executivo. Portanto, ha urna açOo coordenada do
Governo do Estado para executar esse projeto. ConsiderarnOs iss o urn
chapéu dado em todos os Deputados Estaduais, que decidirnos pela nOo-
realizacOo e pelo nOo-envolvirnefltO da Assernbléia Legislativa nesse projeto.
0 teor é o mesmo. Vou ler apenas o iniclo: "0 Presidente da AMAPAR, Sr.
José Milton Scares; a Presidente da Assembléia Legislativa de Minas Gerais,
Deputado Anderson Adauto, e as partidos que integram a base de apoio do
Governo Itamar Franco ...... Portanto, existe uma açOo coordenada do
Governo do Estado ou da Assernbléia Legislativa, dando urn chapéu em
todos as Deputados, que decidiram a contránio nesta Casa. Agradeca a
oportunidade do aparte, Deputado AntOnio Carlos Andrada, e gostaria de
registrar aqui a repOdio pela transgressOo da decisOo maian desta Casa, que
6 a do Plenário da Assernbléia Legislativa.
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o Deputado Antonio Carlos Andrada - Gostariamos, também, Sr.
Presidente, de cornentar as colocaçOes feitas corn relaçâo as Mesas
anteriores. Acho que foram palavras duras, talvez proferidas no calor, na
ernoção da discussão, que sinto não terern tido o direcionarnento que
porventura pareceram ter, naquele clirna. Esta Casa quebrou - o que, alias, é
Iarnentável - uma tradição de muitos anos: hoje ela tern uma Mesa que exclui
a Oposicão. As Mesas anteriores tinham a participacão da Oposicâo. E
preciso que fique rnuito bern clara que todos os atos nesta Casa, nos ültirnos
anos, foram atos praticados pela Mesa, corn a presença da Oposição,
participando. E preciso que isso fique muito bern clara, para não haver urn
entendimento errOneo. Dentro desse contexto ainda, Sr. Presidente, dentro
dessa visão que já havia colocado aqui, estào se discutindo muito as
reformas do futuro, esquecendo-se as prablernas de hoje. Alias, parece ate
que as partidos que hoje são Governo ainda não esqueceram a
comportarnento de quando erarn Oposição. Erarn Oposição e esquecerarn
que são Governo, agora. Continuam fazendo oposição ao Governo Federal,
rnas esquecern de suas obrigaçaes de governar a Estado hoje e amanhã. 0
Estado está al, as dificuldades estâo aI e não podem esperar as debates de
amanhã. Varnos buscar as debates, vamos buscar as reforrnas, mas varnos
governar a dia de hoje também. Está faltando isso. Dentro desse espirito de
colaboração, tentando ajudar nos problemas de haje, estamas encaminhando
a Casa urn prajeta de lei para enfrentarrnos a problema dos precatôrias. No
orçamento do Estado, estão consignados R$370.000.000,00 para a
pagamento de precatOrios judiciários. E sabemos que não ha dinheiro, que o
Estado não tern capacidade para enfrentar esse problerna. Estamos, então,
sugerindo uma solução emergencial, talvez imediata, que é a autorização
para o Governo do Estado ernitir bOnus do Tesouro para pagar essas dividas.
o detentor de tais bonus podera fazer a cessão desses direitos a terceiros e
ate pagar contas de água e luz e quitar dividas corn a prOprio Estado. Trata-
se de urna maneira que estarnos encontrando para que o próprio Estado
possa enfrentar os problemas irnediatos de falta de recursos e de dificuldade
financeira.

Esperarnos que a Governo do Estado e as bancadas que compOem a base
de sustentação do Governo na Casa atenham-se urn pouco as questOes do
dia de hoje e não fiquern apenas pensando na Federação de arnanhã,
porque, enquanto o projeto, enquanto a discussão, enquanto a pacto
federativo não e revisto, é a atual modelo que nos sustenta - e ternos que
conviver corn ele. Não podemos fugir a essa realidade. Ternos que enfrentar
as dificuldades rotineiras do dia-a-dia: do cidadão cornum que está sendo
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assaltado, do individuo que está desempregado e da escola que precisa de
giz. Enfim, é preciso realmente cuidar do dia-a-dia do nosso Estado - e não se
está cuidando. Este é a nosso apelo a Casa.

Sr. Presidente, antes de encerrar as rninhas palavras, gostaria de
camunicar que estarnos também apresentando urn requerimento - que, tenho
certeZa, contará corn a apoio da ampla malaria da Casa - a firn de que se faça
urn apelo ao Exrno. Sr. Desernbargador Lucia Urbana, Presidente do egrégia
Tribunal de Justiça do Estado, para que peça a desarquivamento de prajeto
apresentado na legislatura passada, referente a regulamentação da carreira
de Juiz de Paz, funcão muito importante e cara ao interior de Minas Gerais.

Sr. Presidente e Srs. Deputadas, encerro as rninhas palavras, renovando a
apelo pela aprovação do nosso requerimento, a mais breve possivel, a firn de
se dar a esta Casa e a esse rnovirnento, iniciado, no nosso entendimento, de
maneira errOnea, o verdadeiro sentido da Minas unida, abrindo espaco para
que as municipios, que, estes, sirn, representam e são as verdadeiras vozes
de Minas Gerais, possarn vir aqui discutir Os seus problernas, não sO corn a
União, mas também corn o Estado. Muito obrigado.

o Sr. Presidente - Vern a Mesa requerirnenta do Deputado Paulo Pettersen,
Lider da Maioria, baseado no art. 70 do Regirnento Interno, para tratar de
assunto relevante e urgente. A Presidência defere a requerimento e fixa ao
oradar a prazo de 20 minutos.

o Deputado Paulo Pettersen - Sr. Presidente e Srs. Deputados, essa
questiUncula é tatalmente fora do projeto da Casa e do seu Presidente, mas é
natural haver a participação ampla e efetiva de todos as Deputados. Vou
repetir a que falei anteriorrnente, Sr. Presidente. 0 norne do Deputado
Anderson Adauto, subentende-se Presidente da Assernbléia Legislativa.

z Ninguem questiona essa fatalidade. Agora quero deixar bern clara que esse
projeto das audiências no interior para discutir a Minas Unida Vence a Crise é
para se discutir, dentro de uma rnacropreocupação, que hoje não apenas
Minas atravessa. E quando vejo, muita bern planada, que discorreu
perfeitamente dentro de urna visãa tarnbém ampla a Deputado Toninho
Andrada, tenha a certeza de uma caisa: efetivarnente a participação da
Oposição nesse projeto, sirn, traria realrnente - coma traz - urn brilho da maior
irnpartância.

Mas quero falar corn o rneu nobre e admirado Deputado Toninho Andrada
que ainda h6 tempo de a PSDB fazer parte desse projeto, participando
conosco no interior, V. Exa. corn sua inteligOncia e história e sernpre
preocupado não apenas corn as problernas mineiros, porque a sua prOpria
htstória rnarca a preocupação da nacionalidade corn que as seus
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antepassados politicos tiveram corn o nosso Pals. V. Exa. também tern essa
preocupaçäo corn o nosso Estado e, sem sombra de dUvida, corn o nosso
Pals.

Quarido vejo a colocação de V. Exa. corn alcance e responsabilidade,
continuo admirando-o muito mais. Quando V. Exa. estende uma proposta
para que atinja todos Os municipios e envolva este Poder, é para que
possamos, dentro dessa participação ampla, discutir os problernas crucials
que atravessa a municipalidade.

Tenho a certeza de que, se estivéssemos [ado a lado, quern mais se
orguiharia seria a sociedade rnineira.

o Deputado Antonio Carlos Andrada (em aparte) - Agradeço-lhe as
palavras elogiosas a mim dirigidas. Gostaria de dizer da minha adrniração
pelo seu trabalho, pela maneira firme e leaP corn que tern desempenhado suas
funcoes e pelo born relacionamento mantido corn todos os companheiros.

Gostaria de dizer que estamos prontos para participar desse projeto, rnas
dando a nossa contribuiçao e não apenas como convidados. Não
entendernos corno fazer parte de urn projeto que envolve o Poder Legislativo,
e sendo nós integrantes deste Poder, participar como convidados. Querernos
participar corno agentes promotores, que estão levando idéias. E urna forma é
incluir nesse fOrum Minas Unida Vence a Crise a questo dos municIpios,
promovendo, aqui na Assembléla, fOruns técnicos a respeito da questão,
enfocando o rnuniclpio e o seu relacionarnento corn o Estado e corn a UniOo.
Urna vez atendida essa reivindicaçOo, acho que não haverá problerna para
que, al sim, Minas unida possa vencer a crise, porque ate agora o movirnento
está mais para o "Governo do Estado Unido Tenta Vencer a Crise".

o Deputado Paulo Pettersen - Admiro sua postura, rnas ha de convir
conosco que V. Exa. queria participar oficialrnente desse projeto, mas,
infelizmente, o restante de sua bancada contrariou sua vontade, assim como
a nossa.

Tenho a certeza de que todos nOs unidos haveremos, apesar das
dificuldades, de encontrar urn carninho. Se não nos preocuparmos corn a
situação do nosso Estado, qual outro segrnento ira faze-b? Não podemos
ficar calados nem inertes nessa empreitada. Näo podemos esmorecer nessa
trajetória em busca de melhores rurnos, apesar da torrnenta que
atravessamos. Toda a sociedade mineira anseia pebo término desses
bboqueios, para que possarnos fazer frente aos gastos essenciais do Estado.
Não podemos nos calar enquanto o Sr. Fernando Henrique nOo liberar os
R$180.000.000,00 de recursos do povo mineiro que se encontrarn
bboqueados em Brasilia, para que Minas, livrando-se dessa peia, busque
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rnelhores dias para o seu povo.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, queremos, nesta ernpreitada, rnesrno sern a
Oposicäo - para tristeza nossa -, dizer que hoje V. Exa. e todos nesta Casa
sabern que muitos achavam que o nosso ex-Presidente da RepOblica e atual
Governador do Estado estava, ate mesmo, louco; rnuitos questionararn a sua
responsabilidade e acharam que nOo tinha urn raciocinio perfeito, mas quero
passar para vocés urna pesquisa feita em nosso Estado, corn rnais de 2 mil
questionários, em dezenas de cidades mineiras.

Essa pesquisa mostra que o nosso Governador Itarnar Franco está
preocupado nOo apenas corn Minas, mas corn o nosso Pals, porque esse
conceito, extraido nurna auténtica pesquisa, dá-lhe acima de 70% de
popularidade, mostrando que a vertente que iniciou está realmente certa. NOo
podernos, de rnaneira algurna, ir de encontro a esse segmento da sociedade.
Não podemos, de maneira algurna, ir contra o povo. Corn a nossa
sensibilidade, deverernos descobrir e sentir as necessidades desse povo, as
suas caréncias e procurar extrair algurn fator que rnelhore a expectativa da
sociedade rnineira. Hoje, nosso Estado prova justamente isso, corn essa
irnportante pesquisa, mostrando que a nosso Governador tern de,
constantemente, criticar 0 modebo econômico implantado em nosso Pals,
rnodebo que sO beneficia o capital volátil, ainda rnais agora. Recenternente, a
OF que era cobrado do capital externo era 7%; uns dias atrás, era 2%; agora,

0,5% de taxação. Estão facilitando, cada dia mais, esse capital que chega em
nosso Pals e leva nosso trabalho. Não é urn capital que veio criar empregos,
irnplantar empresas, a que chamarnos de capital produtivo. Não, é so capital
especulativo. Não podernos, de maneira algurna, nesta hora, tirar a nosso
respaldo, o nosso apoio ac, Governador Itamar Franco, porque as suas açOes
estão atendendo ao interesse do nosso Estado e do nosso Pals.

Ficarnos tristes, muito tristes, quando ouvimos colegas nossos, da rnaior
inteligéncia, neste parlarnento, discordarem desse posicionamenta, acharem
que a Governador está agindo corn irresponsabilidade. NOo, rneus senhores,
recebernos a Sr. Ministro, e ele veio fazer urn convênio corn o nosso
Governador. Já estão fazendo efeito as acOes do nosso Estado, na pessoa
do nosso Governador. Podemos ficar tranqüilos, porque urn hornern da
envergadura de Itamar Franco, que já passou por tantos e tantas cargos
neste Pals, tern, sim, condição, pode ter a minima, talvez nào maior que a
dos senhores ou a nossa, mas condiçOo suficiente para sentir a ansiedade, a
necessidade do povo rnineiro e do povo brasileiro.

o Deputado Marcia Cunha (em aparte) - Nobre Deputado Paulo Pettersen,
gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar V. Exa. pebo seu
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pronunciamento e de extrair de suas palavras alguns pontos nos quais acho
importante insistir.

o prirneiro deles, Deputado Paulo Pettersen, é que, amanhã, exatamente
no Triângulo Mineiro, começa a terceira fase do Projeto Minas Unida Vence a
Crise. E importante, mais urna vez, deixar claro para os Srs. Deputados e
para a opinio ptblica que essa fase do projeto será custeada pelos partidos
e por nós, Deputados integrantes da base parlamentar que sustenta o
Governo Itamar Franco nesta Casa.

E evidente que muitos de nós - eu, inclusive, como integrante da Comissào
de Fiscalizaçao Financeira e Orçamentária - gostariarnos que essa fase
também estivesse institucionalizada peta Assembléia Legislativa. Mas
entenderam os Deputados da Oposicão que esses atos praticados teriarn
outro tipo de interesse, o que, evidentemente, no é verdade. Mesmo assim,
por respeito, inclusive, a Oposiçao nesta Casa - a cujos membros quero, mais
uma vez, externar o rneu respeito e dizer que é importante que esteja atenta e
fiscalize -, evidentemente, querernos discordar de algurnas questoes
evantadas por ela.

Em primeiro lugar, nâo you dizer urn desrespeito, mas, de certa forma, é urn
descuido da Oposição achar que o Deputado Presidente desta Casa nâo agiu
em conformidade corn o Regimento e corn aquilo que o Plenário determinou.
Agiu, sim, e fazemos das palavras dele as nossas palavras. Este aspecto é
importante pontuar: estamos agindo as nossas expensas, junto corn Os
partidos que compöem a base de sustentaçâo do Governo, e realizaremos,
amanhã, uma etapa importante.

A etapa de amanhâ será levar a opiniâo püblica, ievar as pessoas uma
discussão sensata e importante, em prirneiro lugar, e informar o que está
acontecendo neste Estado. As pessoas precisam ter idéia da real condiçao
em que vive hoje o Estado de Minas Gerais. Esse é urn aspecto fundamental.

o outro, nobre Deputado, V. Exa. acaba de dizer: urna pesquisa realizada
mostrou, claramente, que as pessoas, ao serem inforrnadas do que está
acontecendo em Minas, nâo tern düvidas em dar, em fornecer ao Governador
Itamar Franco o seu respaldo, a sua solidariedade, para the mostrar que está
no carninho certo. E bern o sabemos e sabiamos desde o primeiro instante,
porque, evidentemente, temos a obrigação de acornpanhar as atitudes do
Governo. Sablamos, mas ate que ponto a opinião pUblica sabia? Hoje
estamos vendo que é importante eta saber, e essa fase, sern dUvida alguma,
val propiciar isso.

Outra questâo importante, nobre Deputado, é que as nossas atitudes, alérn
de rnostrarem a realidade de Minas, demonstram a sintonia que temos corn o
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Governo Itamar Franco. E, mais ainda, permitern-nos discutir o pacto
federativo. Alguns Deputados disserarn que o pacto federativo nâo deve ser
discutido corn as bases, corn o povo, mas no Congresso Nacional. 0
Congresso Nacional representa quem, representa o qué? Representa o povo,
representa as bases. Entáo, ternos que mostrar aos eleitores e aos
congressistas que não podernos permitir o que está acontecendo hoje: o
Governo Federal, através da Uniäo, faz dos Estados e dos parlarnentares
federais meros pedintes.

Veja, V. Exa., não ha constrangirnento em discutirmos. Hoje estarnos
dessintonizados corn Deputados do prOprio PMDB, que tern opiniöes
diferentes das nossas em relaçao ao Governo Federal, porque este os deixa
na mera condição de pedintes, e isso não podemos perrnitir. Esse problerna
so vai ser resolvido quando resgatarrnos a autonornia deste Estado. La no
Congresso, sirn, devern estar os Deputados Federais que representarn o
povo de Minas, mas que, acirna de tudo, estejarn em consonância corn os
destinos do nosso Estado.

E isso o que desejamos. E por isso que varnos discutir corn o povo, corn as
bases. Sern düvida alguma, aqueles que pensam de modo diferente estâo na
contrarnão da história. Nào tenho düvidas de que, a partir de arnanhä, este
Estado vai poder discutir, corn todos os segrnentos da sociedade, a situacão
de Minas, a situaçao do Brasil, e desnudar essa poiltica econôrnica do
Governo Federal, que precisa ser interrompida e mudada.

Parabéns a V. Exa.
o Deputado Paulo Pettersen - Sr. Presidente, Srs. Deputados, já vimos que

o que aconteceu e quando acontece em outros Estados qualquer tipo de
agressão rniüda, junta-se Governo, junta-se Oposiçäo e, naturalmente, todos
os segmentos da sociedade do próprio Estado, ern defesa dessas agressOes
contra o próprio Estado, que ferem a sua Constituicäo, desrespeitando urn
Estado que sernpre teve urn grande papel na histOria deste Pals, corno é o
caso de Minas Gerais.

Embora respeitemos, ficamos tristes pelo fato de a Oposiçào aqul nào se
colocar, não ao lado do Governo, rnas ao ado da sociedade, do povo, para
ernpunhar essa bandeira, para que o nosso Estado seja respeitado. Mas nâo,
olhamos corn tristeza enquanto todos deviarn estar se perfilando em busca de
uma solucâo irnediata, fazendo prevalecer a vontade de nosso prôprio povo.
Mas näo. Al pairam outros interesses, que prefiro desconhecer na sua
totalidade. Mas nao podemos abrir rnao de nossa independéncia, de nossa
autonornia, perrnanenternente, pelo Governo Federal e aqui nos calar, nos
acovardar, mediante urna agressâo dessa envergadura. Mas nào. Varnos



778
seguir essa trajetória, continuarmos dentro desse principio, avalizado pela
rnaioria da populacão mineira. Temos que respeitar a oposicão mitida, 0 seu
pensamento, mas não podemos deixar na mao ou no melo da estrada os
segmentos da sociedade mineira.

Temos que dar urn basta e exigir que o Governo Federal nos respeite, do
contrário, onde vamos parar? Aonde vamos chegar, como muito bern disse o
Presidente da Assembiéia, tratando Minas Gerais como urn territário, e näo
coma urn Estado constituIdo de seus Poderes?

Quero aqui, Sr. Presidente, Srs. Deputados, desejar que, a tempo e a hora,
quem estiver dormindo e cochilando possa acordar, nesta Casa e ate mesmo
fora dela, e procurar esse engajamento a rnais rápido possivel, para que
possamos mostrar a todo a povo do interior o que está acontecendo aqui e no
Brash.

Questöes de Ordem
o Deputado Antonio Carlos Andrada - Sr. Presidente, peço o encerramento,

de piano, da reunião, por faita de "quorum".
o Deputado AntOnio Jüho - Sr. Presidente, temos uma pauta bern compieta

e gostaria que V. Exa. fizesse recomposiçào de "quorum".
o Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai solicitar ao Sr. Secretário

que proceda a chamada para a recomposiçâo do "quorum". Corn a palavra, o
Sr. Secretário, para proceder a chamada dos Deputados.

• Sr. Secretário ( Deputado Antonio Julio) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - Responderam a chamada 21

Deputados, portanto, não ha "quorum" para a continuaçâo dos trabaihos.
Encerramento

o Sr. Presidente - A Presidéncia encerra a reunião, convocando as
Deputados para a reunião de debates de amanhá, dia 19, as 9 horas.
Levanta-se a reunião.

ATA DA REUNIAO DE DEBATES EM 19/3/99
Presidéncia do Deputado Durval Angelo

Sumário: Cornparecimento - Falta de 'quorum".
Corn parecimento

- Comparecem as Deputados:
José Braga - Durval Angelo - Diizon Melo - Ajiton Vilela - AntOnio Andrade -

Arlen Santiago - Bilac Pinto - Christiano Canédo - Dinis Pinheiro - Eduardo
Brandão - Eduardo Daladier - Fábio Avelar - Joào Paulo - Luiz Fernando -
Luiz Menezes - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Mauro Lobo - Paulo
Pettersen - Rémolo Aloise - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Avila.
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Falta de 'Quorum"

0 Sr. Presidente (Deputado Durval Angelo) - As 9hl5min, a lista de
comparecimento não registra a existOncia de nUmero regimental. A
Presidéncia deixa de abrir a reuniao, por faita de 'quorum", e convoca as
Deputados para a reunião de debates de segunda-feira, dia 22, as 20 horas.
ATA DA l a REUNIAO ESPECIAL DA COMISSAO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE OS VETOS TOTAlS AS PR0P0SIçOEs DE LE! NOS
13.891, 13.980, 14.000 E 14.060

As quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia dois de marco de mu
novecentos e naventa e nave, comparecem na Sala das Comissöes as
Deputados Maria José Haueisen, Bené Guedes, Carlos Pirnenta, Christiano
Canédo e Dimas Rodrigues. Havendo nUrnero regimental, a Presidente "ad
hoc", Deputada Maria José Haueisen, declara aberta a reunião e informa que
nào ha ata a ser lida, por se tratar da primeira reunião especial da Comissão,
a qual se destina a eleger a Presidente e a Vice-Presidente e designar as
relatores das matérias. A seguir, determina a distribuicão das cédulas de
votaçäo, devidamente rubricadas, e convida o Deputado Bené Guedes para
atuar como escrutinador. Apurados as votos, sao eleitos Presidente e Vice-
Presidente, respectivamente, as Deputados Maria José Haueisen e Bené
Guedes, ambos corn cinca votos. A Presidente "ad hoc" declara empossado o
Vice-Presidente, Deputado Bené Guedes, a quem passa a direcão dos
trabalhos. A seguir, a Deputada Maria José Haueisen é empossada pelo
Deputado Bené Guedes coma Presidente da Comissão e retoma a direção
dos trabalhos. A Deputada agradece a escolha do seu name para presidir os
trabaihos da Comissäo e designa coma relatores dos Pareceres sobre os
Vetos Totals as ProposicOes de Lei n°s 13.891, 13.980, 14.000 e 14.060,
respectivamente, as Deputados Dimas Rodrigues, Carlos Pimenta, Christiano
Canêdo e Carlos Pimenta. Curnprida a finalidade da reunião, a Presidéncia
agradece a presença dos parlamentares, informa aos membros da Comissão
que a prOxima reunião será convocada par edita!, deterrnina a Iavratura da ata
e encerra as trabaihos.

Sala das ComissOes, 16 de marco de 1999.
Bené Guedes, Presidente - Christiano Canédo - Carlos Pimenta - Dimas

Rodrigues.
ATA DA ia REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE SAUDE

As nave horas e trinta minutas do dia quatro de marco de mil novecentos e
naventa e nave, comparecem na Sala das CamissOes as Deputados Edson
Rezende, Carlos Pimenta, Adeimo Carneiro Leào, Christiano Canédo e César
de Mesquita, rnembros da supracitada Comissão. Havendo nümero
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regimental, o Presidente, Deputado Edson Rezende, declara aberta a reunião
e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Carlos Pirnenta,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Cornissão presentes. 0 Presidente passa a ler
correspondéncia da Secretaria de Estado da Saide, solicitando sejam
indicados membro efetivo e suplente para compor o Conseiho Estadual de
Saüde. A Presidéncia consulta as membros da Comissão e indica, para
membro efetivo do Conselho, a Deputado Adelmo Carneiro Leão e, para
membro suplente, o Deputado Christiano Canédo. A seguir, o Presidente
solicita aos Deputados que façam urn relato da denUncia recebida por esta
Cornissão, feita por medicos da Fundação José Guerra Pinto Coelho. Após
debates sobre o assunto, decide-se pela apresentaçâo de urn requerirnento, o
que será feito em momenta oportuno. A seguir, o Presidente passa a
discussào e a votaçáo de proposiçöes que dispensam a apreciaçao do
Plenário da Assembléla. A Presidéncia subrnete a votaçäo o Requerimento no
12/99, da Deputada Elbe Brandão, a qual é aprovado. Prosseguindo, a
Presidente passa a discussão e a votação de proposiçöes da Comissào. 0
Deputado Adelmo Carneiro Leäo apresenta trés requerimentos, em que pede
seja enviado oficio ao Superintendente Regional do Instituto Nacional de
Seguridade Social, solicitando inforrnaçôes sobre a órgáo; sejam convidados
o Secretário de Estado da Saiide, a Ex-Prefeito e a Secretário Municipal de
SaCide do MunicIpio de Iguatama e a Presidente da Fundaçao José Rafael
Guerra Pinto Coelho, para que se pronunciem sobre a denUncia recebida pela
Comissão; seja realizada audiéncia pCiblica em reunião conjunta das
Comissöes de SaOde e do Trabaiho, da Previdéncia e da Ação Social, para
debater as atuais politicas do INSS relativas a acidente de trabaiho, quanto a
beneficio, ação regressiva e convénios. Submetidos a votação, cada um por
sua vez, sao as requerimentos aprovados. A seguir, a Deputado Carlos
Pimenta apresenta requerimento em que solicita seja convidado o Secretário
Municipal de Saüde de Montes Claros para prestar esclarecimentos sobre a
divida que a SUS tern com o municipio. Colocado em votaçãa, é a
requerimento aprovado. Logo após, o Presidente passa a direção dos
trabaihos ao Vice-Presidente, Deputado Carlos Pimenta, para que possa
apresentar requerimento de sua autoria. 0 Deputado Edson Rezende
apresenta requerirnento em que pede se realize uma audiéncia pUblica corn a
presença dos Diretores dos ConsOrcios Intermunicipais de SaUde do Estado
de Minas Gerais, corn a finalidade de se avaliar o quadro da saüde em Minas
Gerais. Submetido a votação, é a requerimento aprovado. Ao retomar as
trabalhos e nada mais havendo a ser tratado, a Presidéncia agradece a
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presença dos parlamentares, convoca as mernbros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra as
trabalhos.

Sala das Comissöes, 18 de marco de 1999.
Edson Rezende, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - César de Mesquita -

Arlen Santiago.
ATA DA 1  REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECERES SOBRE OS VETOS TOTAlS AS PROPOSIçOES DE

LEI N OS. 13.995, 14.052 E 14.058 E OS VETOS PARCIAIS AS
PR0P0SIçOES DE LEI N

O
S. 13.997, 14.014 E 14.026

As nove horas e trinta rninutos do dia onze de marco de mil navecentas e
noventa e nave, cornparecern na Sala das Comissães as Deputados Glycon
Terra Pinto, Ermano Batista, Marcelo Goncalves e Bilac Pinto (substituindo
este ao Deputado Alberta Bejani, par indicação da Liderança do PFL),
mernbros da supracitada Comissão, e a Deputado Alvaro Antonio. Havendo
nUmero regimental, a Presidente, Deputada Glycon Terra Pinto, declara
aberta a reuniào e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputada
Ermana Batista, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
par apravada e subscrita pelos membras presentes. 0 Presidente informa que
a reunião se destina a apreciar as Pareceres sabre as Vetas Tatais as
ProposiçOes de Lei n°s 13.995, 14.052 e 14.058 e as Vetos Parciais as
PraposiçOes de Lei n°s 13.997, 14.014 e 14.026. Submetidas a discussãa e
votação, cada urn par sua vez, são apravadas as pareceres que concluem
pela rejeicãa dos Vetos Totals as PraposiçOes de Lei n°s 13.995 (relator:
Deputada Errnano Batista), 14.058 (relator: redistribuido ao Deputada Bilac
Pinto) e do Veto Parcial a Proposição de Lei no 14.026 (relator: Deputada
Ermano Batista); e pela rnanutenção do Veto Total a Praposicão de Lei no
14.052 (relator: Deputado Ermano Batista). Os Vetas Parciais as ProposiçOes
de Lei no 14.014 (relator: Deputada Ermano Batista) e 13.997 (relator:
redistribulda ao Deputado Bilac Pinto) tiverarn sua discussão e votacãa
adiadas em virtude de pedido de prazo solicitado pelos relatores e aprovado
pela Comissão. Nada mais havendo a ser tratado, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra as
trabal has.

Sala das ComissOes, 17 de marco de 1999.
Alberta Bejani, Presidente - Ermano Batista - Marcelo Gonçalves.

ATA DA 1 a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL PARJA
EMITIR PARECERES SOBRE OS VETOS TOTAlS As PROPOSIQOES DE

LEI N OS 13.979, 13.987, 13.988, 13.992, 13.994, 14.004, 14.006, 14.008,
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14.023 E 14.029

As nove horas e trinta minutos do dia onze de marco de mil novecentos e
noventa e nove, comparecem na Sala das Comissöes os Deputados Dalmo
Ribeiro Silva, Bené Guedes e Paulo Piau, membros da supracitada Comissão.
Havendo nmero regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
declara aberta a reuniâo e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Paulo Piau, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e subscrita pelos parlamentares presentes. 0 Presidente
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta.
Neste momento registra-se a presença do Deputado José Henrique, que
assume a Presidência da Comissão. Em seguida, submetidos a discussão e
votação, são aprovados os pareceres que concluem pela rejeição dos Vetos
Totais as Proposiçoes de Let n°s 13.979 e 14.008 (relator: Deputado Dalmo
Ribeiro Silva); 13.987 e 14.023 (relator: Deputado Paulo Piau); 13.988
(redistribuldo ao Deputado Bené Guedes); 13.994 (redistribuido ao Deputado
Paulo Piau); 13.992 e 14.029 (relator: Deputado Bené Guedes); 14.006
(relator: Deputado José Henrique). 0 Deputado José Henrique informa que
fará uso do prazo regimental para emitir parecer sobre o Veto Total a
Proposiçao de Lei no 14.004. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reuniâo extraordinária, dia 16/3/99, as 14h3Omin, corn a
finalidade de se apreciar o Parecer sobre o Veto Total a Proposição de Let no
14.004, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissöes, 16 de marco de 1999.
José Henrique, Presidente - Paulo Piau - Bené Guedes - Amilcar Martins -

Dalmo Ribeiro Silva.
ATA DA ia REUNIAO EXTRAORDINARIA DA CPI DA CARTEIRA DE

HABILITAçA0
As quatorze horas e trinta minutos do dia onze de marco de mil novecentos

e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissöes os Deputados João
Leite, Alberto Bejani, Christiano Canêdo, José Alves Viana e Márcio Cunha,
membros da supracitada Comissão. Registra-se, ainda, a presença do
Deputado Arlen Santiago. Havendo nümero regimental, o Presidente,
Deputado Joào Leite, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovaçao de
requerirnento do Deputado Alberto Bejani, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos parlamentares
presentes. Em seguida, o Presidente informa que a reunião se destina a
discutir e votar proposiçöes da Comissão. Corn a palavra, o Deputado
Christiano Canêdo apresenta requerimento solicitando seja deslocada uma
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equipe de televisão da Assembléia, em caráter de urgência, ate a residéncia
do Sr. Oracy Rodrigues, para gravar suas deniincias sobre venda de carteira
de habilitacãO. Submetido a votação, é aprovado o requerimento. Em seguida,
O DeputadO Márcio Cunha apresenta requerimento solicitando a convocacào
do Sr. Oracy Rodrigues para prestar depoimento a esta Comissão. Submetido
a votacão, é aprovado 0 requerimento. Em seguida, o Presidente sugere que
o horário das reuniães ordinárias seja modificado, passando para as dez
horas, 0 que é acatado pelos membros da Comissão. Cumprida a finalidade
da reuniâo, a Presidência agradece a presenca dos parlamentares, convoca-
os para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissöes, 18 de marco de 1999.
João Leite, Presidente - Márcio Cunha - José Alves Viana - Ivo José -

Alberto Bejani - Arlen Santiago.
ATA DA ia REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE ADMINISTRAçAO

PUBLICA
As dez horas do dia dezesste de marco de mil novecentos e noventa e

nove, comparecem na Sala das Comissöes os Deputados Jorge Eduardo de
Oliveira, José Alves Viana, Arlen Santiago, Chico Rafael, Sebastião Navarro
Vieira e Fábio Avelar (substituindo este ao Deputado Agostinho PatrUs, por
indicacâo da Lideranca do PSDB), membros da Comissão supracitada, e os
Deputados Newton de Morais e Washington Rodrigues. Havendo nUmero
regimental, o Presidente, Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, declara aberta
a reunião e, em virtude da aprovacao de requerimento do Deputado José
Alves Viana, dispensa a leitura da ata da reuniâo anterior, a qua[ é dada por
aprovada e subscrita pelos membros da comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e
que o Projeto de Lei n o 139/99, do Deputado Olinto Godinho, foi retirado de
pauta por não cumprir os pressupostos regimentais. Passa-se a fase de
discussào e votacão de proposicoes que dispensam a apreciação do
Plenário. Corn a patavra, o Deputado José Alves Viana emite parecer oral
sobre o Requerimento n o 15/99 e a Emenda no 1, apresentada na reunião
anterior, mediante o qual conclui pela aprovacão do requerirnento corn a
Emenda no 1. Colocado em votacão, cada urn por sua vez, é aprovado o
requerimento, registrando-se os votos em contrário dos Deputados Sebastião
Navarro Vieira e Fábio Avelar, e aprovada a Emenda n o 1, por unanimidade.
Corn a palavra, o Deputado Chico Rafael emite parecer oral sobre o
Requerimento no 18/99 e a Emenda n o i, apresentada na reunião anterior. 0
relator conclui pela aprovacao da matéria na forma do Substitutivo n o 1,
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ficando prejudicada a Emenda n o 1. Colocado em votação, é o Substitutivo
n 1 1 aprovado. A Presidéncia coloca em votação o Requerimento n o 53/99, do
Deputado Newton de Morais. Colocado em votaçâo, é o requerirnento
aprovado. Passa-se a fase de discussão e votaçáo de proposiçöes da
Comissão. São apresentados requerimentos do Deputado Edson Rezende,
em que sohcita sejarn convidados o Secretário de Administraçäo e Recursos
Humanos e representante da Frente Contra a Destruição dos Serviços
Püblicos do Estado para prestar esciarecirnentos acerca da politica do atual
Governo em relação a questão administrativa e, em particular, ao
funcionalismo püblico; e do Deputado José Henrique, em que solicita reunião
conjunta desta Comissão com as Comissöes de Assuntos Municiais e
Regionalizaçao e de Fiscalização Financeira e Orcamentária, corn a presença
do Superintendente do INSS em Minas Gerais, para avaliar a aplicação no
Estado das reformas administrativa e da seguridade social do funcionalismo -
em particular, a previdenciária - bern como a repercussão, nos municipios
mineiros, da Emenda Constitucional n o 20. Colocados em votação, cada urn
por sua vez, são aprovados os requerimentos. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidéncia agradece a presença dos parlarnentares, convoca Os
membros da Comissão para a prOxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra Os trabalhos.

Sala das Comissöes, 18 de marco de 1999.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Arlen Santiago- Rérnolo Aloise-

Mauri Torres.
ATA DA 2a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECERES SOBRE OS VETOS TOTAlS AS PROPOSIçOES DE

LEI N OS 13.880, 13.977, 13.990 E 14.009 E 0 VETO PARCIAL A
PROPOSIcAO DE LEI NO 14.063

As quinze horas do dia dezoito de marco de mil novecentos e noventa e
nove, comparecem na Sala das Comissöes os Deputados Eduardo Daladier,
George Hilton e Fábio Avelar, membros da supracitada Comissão. Havendo
nümero regimental, o Presidente, Deputado Eduardo Daladier, declara aberta
a reunião e, em virtude da aprovaçâo de requerimento do Deputado George
Hilton, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qua] é dada por
aprovada e subscrita pelos membros presentes. 0 Presidente informa que a
reunião se destina a apreciar o Parecer sobre o Veto Total Proposição de
Lei no 14.009, que cria a Ouvidoria Ambiental do Estado de Minas Gerais e dá
outras providéncias. Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer
do relator, Deputado George Hilton, que conclui pela rejeição do veto. A
Presidéncia suspende os trabalhos por 5 minutos, para que seja lavrada a
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ata. Reabertos os trabalhos e atendendo a requerimento do Deputado Geoge
Hilton, aprovado pela Comissão, a Presidéncia dispensa a leitura da ata,
considera-a aprovada e solicita aos Deputados que a subscrevam. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece o comparecimento dos
DeputadOs e encerra Os trabalhos da Comissão.

Sala das Comissöes, 18 de marco de 1999.
Eduardo Daladier, Presidente - George Hilton - Fábio Avelar.

TRAMITAcAO DE PROPOSIçOES
PARECER SOBRE 0 VETO PARCIAL A pRoPoSlcAo DE LEI N o 13.901

Comissäo Especial
Relatório

O Governador do Estado, no uso da atribuicão que lhe confere o art. 90,
VIII, c/c o art. 70, II, da Constituição Estadual, vetou parcialmente a
proposicão de lei em epIgrafe, que dispãe sobre o transporte de preso
provisório ou condenado e dá outras providéncias.

Por meio da Mensagem no 310/98, encaminhou S. Exa., para apreciacão
desta Casa, 0 referido veto, que deverá receber parecer desta Cornissão
Especial, nos termos regimentals.

Fundamentacão
O art. 50 da proposicâo, ora vetado, dispöe que a lei entrará em vigor 360

dias após a sua publicação.
Em suas abalizadas razöes, pondera o Governador que a proposiçào de lei

versa sobre matéria de relevante interesse pCiblico, devendo por isso ter
reduzido seu prazo para entrar em vigor.

De fato, a medida que se propöe visa a garantir maior seguranca no
transporte de preso provisOrio e condenado.

A Lei de lntroducão ao Cádigo Civil Brasileiro, instituIda pelo Decreto-Lei no
4.567, de 4/9/42, estabelece em seu art. 1 0 que, "salvo disposição contrária, a
el corneca a vigorar em todo o Pals 45 dias depois de oficialmente
publicada". Sendo assim, ao se expurgar do texto da proposicão objeto do
veto a sua cláusula de vigência, esta entrará em vigor no prazo estipulado
pelo referido ordenamento federal.

Sendo o Governador do Estado responsável pela execucão da lei dentro
desse prazo, qual seja, de 45 dias, nada mais justo que manter o veto parcial
porque em rnuito beneficia toda a coletividade.

Conclusâo
Em face do exposto, opinamos pela manutencão do Veto Parcial a

Proposição de Lei no 13.901.
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Sala das Comissöes, 18 de marco de 1999.
Paulo Pettersen, Presidente - Eduardo Brandäo, relator - José Alves Viana -

Joäo Leite.
PARECER SOBRE 0 VETO TOTAL A PROPOSIçAO DE LE! N O 13.919

Corn isso Especial
Relatôrio

O Governador do Estado, no uso da atribuição que Ihe confere o art. 90,
VIII, c/c o art. 70, II, ambos da Constituiçâo mineira, encaminhou a esta Casa
Legislativa a Mensagem no 315/99, que contém o veto total a proposiçâo de
lei em epigrafe, que dispöe sobre a utilização de veiculo automotor oficial de
serviço e dá outras providéncias.

Publicadas as razôes do veto em 19/1/99, foi a matéria distribulda a esta
Comissäo Especial, para receber parecer.

Fundamentaçao
O veto apresentado incide sobre o inteiro teor da Proposiçao de Lei no

13.919, que disciplina a utilizaçâo de veiculo automotor oficial de serviço. Ao
Iongo de seu texto, a proposição estabelece as horários permitidos para 0
trânsito dos veiculos oficiais de serviço pertencentes a administração direta e
indireta do Estado, prevé a apreensão, pela autoridade policial, do velculo
utilizado indevidamente e a aplicação de sançöes aos infratores, nos termos
do art. 14 do Decreto n o 22.81 7, de 1983, alterado pelo Decreto no 27.980, de
1988. A proposição estabelece, ainda, a possibilidade de qualquer cidadâo
apresentar denüncia de infração ao disposto na lei. Por fim, determina que as
suas disposiçoes nao se aplicam a velculo oficial utilizado em serviço de
ambuláncia, de bombeiro, de policia ou especial, permanente ou temporário,
definido em regulamento prOprio.

Em suas razöes do veto, o Governador do Estado alega que a proposição
cuida de "matéria tipicamente administrativa", portanto, independente de lei,
mesmo porque esta "viria a tirar a conveniente f]exibilidade das normas, alias,
ja estabelecidas em decreto em vigor".

De fato, ao trazer para a lei o tratamento de matéria ate então disciplinada
em decreto, a proposição em foco retira do Chefe do Poder Executivo a
lexibiJidade de que ele dispunha para regular o assunto.

A peculiaridade do momento atual vivenciado pela administraçào pUblica em
geral e pela comunidade brasileira, especialmente a de nosso Estado, está a
exigir todo a esforço possivel no sentido da contenção de despesas. Diante
dessa realidade, a atuação do poder püblico faz-se necessária de forma
pronta e imediata, para sustar ou restringir despesas ou outras situaçoes
especificas nâo desejadas no âmbito da administraçào püblica, o que pode

787
ser feito mediante a expedicão de ato administrativa. A restrição ao usa
inadequado de carros oficiais é exemplo de matéria que pode ser tratada por
meio de decreto, uma vez que a restriçâa genérica ao usa dos carros oficiais
poderá vir a tumultuar Os vários servicos a cargo do Poder Executivo. Nesse
passo, a disciplinamento desse tema deve ser especIfico naquelas areas em
que a Governador do Estado julgar que haja a uso inadequado ou abusivo
dos veiculos de servico. Assim, ele poderá, de forma ágil, continuar a dispor
sobre a matéria aportunamente e na medida em que for conveniente para a
administracãa, a bern do interesse piiblica.

Diante das razöes apresentadas, a manutencaa do veto total a propasicäo
de lei em análise mostra-se justa e meritOria.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela manutençâo do Veto Total a

Propasicâo de Lei n o 13.919.
Sala das Comissöes, 18 de marco de 1999.
Paulo Pettersen, Presidente - Eduardo Brandão, relator - Arlen Santiago -

José Alves Viana - Joao Leite (vata contrário).
PARECER SOBRE 0 VETO PARCIAL A PROPOSIçAO DE LEI N O 13.991

Corn ssão Especial
Relatório

0 Governador do Estado, no uso da atribuicao que ]he confere a art. 90,
VIII, c/c a art. 70, II, da Canstituicãa Estadual, vetou parcialmente a
proposicão de lei em epigrafe, que dispöe sabre a pagamento, pelo Estado,
de honorários a advogado não-Defensor Püblico nomeado para defender réu
pobre e dá outras providências.

Par meio da Mensagem no 334/99, encaminhau S. Exa. para apreclacão
desta Casa as razOes do veto, que deverá receber parecer desta Cornissâo
Especial, nos termos regimentais.

Fu ndamentação
0 art. 12 da praposição em destaque, ora vetado, dispöe que é obrigatôria,

em todo prédia de forum das comarcas do Estado, a destinacao de salas para
a instalação de escritório da Defensoria Püblica nas mesmas dimensOes das
dependéncias reservadas ao Ministéria Pablico. Pondera a Governador do
Estado que a proposição de lei institui encargo para ser cumprido no âmbito
de autro Poder do Estado.

O art. 2° da Constituicão da Repüblica estabelece que "são Poderes da
União, independentes e harmOnicos entre Si, a Legislativo, a Executivo e a
Judiciário". Já a art. 97, "caput", da Constituicão Estadual estabelece que ao
"Poder Judiciário 6 assegurada autonomia administrativa e financeira".
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Nesse aspecto, é nitida a ingerência em questão de ordem administrativa,

subordinada exclusvamente ao Poder Judiciário, visto que as regras para
destinaçâo e ocupação de uma sala nas dependências dos fOruns são
estabelecidas pelos seus próprios Orgãos administrativos internos.

Além do mais, conforme dispöe o art. 68, II, da Carta Estadual, "nâo sera
admitido aumento de despesas previstas nos projetos sobre organização dos
serviços administrativos dos tribunais".

Evidentemente, a destinação de sala para instalação de escritOrlo em urn
forum implicaria diversas despesas (móveis, computadores, água, telefone,
energia elétrica, etc.), o que contraria dispositivo do referido artigo.

Não bastasse isso, nao se nos afigura razoável que determinaçaes
legislativas entrem em minOcias relativas a dimensOes de salas a serem
instaladas nos edificios püb!icos que abriguem Os fóruns. 0 detalhamento
excessivo constante no dispositivo poderá trazer complicaçOes de ordem
técnica e prática, pois, em determinadas circunstâncias, as dimensOes das
salas destinadas aos Defensores poderão ser ate maiores que as utilizadas
pelos membros do Ministério PUblico. Tudo vai depender das peculiaridades
da construçâo e de outros fatores relacionados corn o projeto técnico que
preceder a obra.

Seria mais coerente que esse grau de detalhamento ficasse circunscrito ao
âmbito do prOprio Poder Judiciário, evitando-se, assim, que certas
disposiçoes Iegislativas possam dificultar atividades desse Poder.

Portanto, necessário se faz manter o veto parcial oposto pelo Governador
do Estado.

Conclusão
Em face do exposto, opinarnos pela manutenção do Veto Parcial a

Proposiçao de Lei n° 13.991/98.
Sala das ComissOes, 18 de marco de 1999.
Paulo Pettersen, Presidente - Arlen Santiago, relator - Eduardo Brandão -

João Leite (voto contrOrio) - José Alves Viana.
PARECER SOBRE 0 VETO TOTAL A PROPOSIcAO DE LEI N O 14.009

Cornissão Especial
Relatório

0 Governador do Estado, no uso da atribuiçao que Ihe confere o art. 90,
VIII, c/c o art. 70, II, da Carta Estadual, opOs veto total a proposição de lei em
epigrafe, que cria a Ouvidoria Arnbiental do Estado de Minas Gerais e dá
outras providéncias.

As razöes do veto foram encaminhadas por meio da Mensagem n° 321/99,
publicada no "Diário do Legislativo" em 29/1/99.
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Constituida esta Comissão, nos termos do art. 222, c/co art. 111, I, 'b", do

Regimento Interno, compete-nos examinar o veto e sobre ele emitir parecer.
Fundamentação

A Proposicão de Lei n° 14.009 cria a Ouvidoria Ambiental do Estado de
Minas Gerais, órgao auxiliar do Poder Executivo corn competência para
promover a defesa dos interesses do cidadão em questöes ambientais. A
Ouvidoria visa a intermediar o recebirnento de reclarnaçOes, denüncias ou
propostas por parte de qualquer pessoa, que poderá requerer-Ihe o
acompanhamento da tramitacão do processo relativo a sua demanda, bern
como o fornecimento de informaçOes pertinentes.

Ao opor veto total a proposição, o Governador do Estado alega razOes de
ordem constitucional e de interesse pOblico. A justificação se assenta no fato
de que a proposição importaria a criaçâo de cargo pOblico, matéria de
iniciativa privativa do Chefe do Executivo, nos termos do art. 66, III, 'b", da
Constituicão do Estado. Além disso, seriam criadas despesas para o erário
sern a correspondente fonte de custeio, o que contraria o art. 161, II, da Carta
Estadual.

A criação do cargo de Ouvidor Arnbiental traduz, inequivocamente, urna
reivindicacão da sociedade como urn todo, que reiteradas vezes tern
requerido junto aos orgãos pUblicos urn meio mais ágil para se fazer ouvir em
defesa dos interesses ambientais. Suas reclamaçöes, denüncias e propostas
nem sempre encontram urn canal desobstruido, menos burocratizado, que
não so facilite o acornpanhamento das demandas ambientais nos Orgãos da
administracão püblica como fortaleça a fiscalizacão das açOes do poder
pUblico nesse campo. Essa é a função norrnalmente atribulda a Ouvidoria
Ambiental, urn Orgão já tradicional em rnuitos palses e que ainda não foi
instituIdo entre nos. Sua função se reveste do rnais legitirno interesse püblico,
mormente nos tempos atuais, de grande degradacão ambiental.

Lembramos que a proposição dispöe que a assessoria do Ouvidor
Anibiental seja formada por servidores e técnicos do Orgão estadual de meio
arnbiente, não sendo previstos gastos adicionais do erário.

O Executivo Estadual se mostra, atualrnente, propenso a aperfeiçoar os
rneios democráticos de fiscalização da prOpria administração pUblica, haja
vista a recente promulgaão de lei que cria a Ouvidoria da Policia, surgida de
proposicao corn disposicoes semeihantes as da que analisamos.

Essas são razOes suficientes para decidirmos pela rejeicào do veto oposto
pelo Governador do Estado.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela rejeicao do Veto Total a Proposicao de Lei no
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14.009.
Sala das Comissöes, 17 de marco de 1999.
Eduardo Daladier, Presidente - George Hilton, relator - Fábio Avelar.
PARECER SOBRE 0 VETO PARCIAL A PROPOSIcAO DE LEI N O 14.014

Comissão Especial
Relatôrio

0 Governador do Estado, no uso da atribuição que Ihe confere o art. 90,
VIII, c/co art. 70, II, da Constituiçao do Estado, opôs veto aos arts. 11, 14 e
15 da Proposição de Lei no 14.014, que promove a adequaçao da Lei
Orgänica do Instituto de Previdéncia do Legislativo do Estado de Minas
Gerais - IPLEMG -as normas constitucionais e dá outras providéncias.

Por meio da Mensagem no 338/99, encaminhou S. Exa. a apreciação desta
Casa as razöes do veto.

Na forma do disposto no art. 222, c/c o art. 111, I, 'b", do Regimento
Interno, foi o veto distribuldo a esta Comissão Especial, para receber parecer.

Fundarnentação
Alega o Governador do Estado, corno razão determinante do veto, o conflito

entre os dispositivos vetados e normas constitucionais, bern como o fato de
tais dispositivos lesarem interesses püblicos.

De fato, ao estabelecer a possibilidade de aposentadoria corn proventos
integrais para parlamentares que tenham contribuIdo para o IPLEMG por
apenas dez anos, a proposição desconsidera o equilibrio financeiro e atuarial
daquele Instituto.

Ainda que venha a se concretizar a compensação financeira entre os
diversos regimes de previdéncia social, tal como previsto no § 9° do art. 201
da Constituiçao da Repüblica, introduzido pela Emenda a Constituiçâo n o 20,
o regime geral de previdência social tern urn limite rnáximo fixado em
R$1.200,00 para os seus benefIcios, ao passo que a aposentadoria pelo
IPLEMG se dana corn proventos integrais. Falta, portanto, a indispensável
previsão da fonte de custeio total do beneficio, conforme determina o § 5° do
art. 195 da Lei Maior.

Ademais, a observância de critérios que preservem o equilibrio financeiro e
atuarial dos regimes de previdéncia social e, tarnbém, princIpio constitucional
que não pode ser desconsiderado. Admitir-se a contagem de tempo de
contribuiçào para qualquer outro regime de previdência como válida para a
aposentadoria, corn proventos integrais, pelo IPLEMG vai onerar de tal forma
o Instituto que a medida poderá torná-lo inviável.

Nesse passo, parece-nos que a situaçao financeira do IPLEMG exige
estudos rnais aprofundados, acompanhados dos devidos cálculos atuariais, o
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que justifica a veto ao art.1 1.

Quanto ao art.15, são válidas as mesmas razöes aduzidas para a negativa
de sançãO ao art. 11, sendo que o tempo de contribuiçao estaria ainda rnais
reduzidO, ou seja, passaria de dez para oito anos, assim como a idade
minima para a aquisição do beneficio, fixada em cinqüenta e trés anos para
homem e quarenta e oito para rnulher, para os detentores de mandato
parlamentar na data de publicacão da lei.

Já 0 veto ao art. 14 se justifica por causa da expressão "nos termos desta
el", tendo em vista que, corn o veto ao art.11, 0 qua[ dispOe sobre os
requisitoS para a aposentadoria, ficam retirados da lei os terrnos relativos a
aposentadoria.

Conclusão
Pelos motivos expostos, opinamos pela manutencão do Veto Parcial a

proposicão de Lei no 14.014.
Sala das Comissães, 17 de marco de 1999.
Alberta Bejani, Presidente - Ermano Batista, relator - Marcelo Goncalves.
PARECER SOBRE 0 VETO PARCIAL A PROPOSIçAO DE LEI N o 14.015

Comissão Especial
RelatOrio

O Chefe do Poder Executivo, no uso da atribuicão que he confere a art. 90,
VIII, c/c o art. 70, II, da Constituicao do Estado, opôs veto parcial a
Proposicâo de Lei no 14.015, que estabelece norma para concurso püblico
promovido pelo Estado.

Por melo da Mensagem no 335/99, encaminhou S. Exa. a apreciacão desta
Casa as razães do veto.

Na forma do disposto no art. 222, c/c o art. 111, "b', do Regirnento Interno,
foi o veto distribuido a esta Cornissão Especial, para receber parecer.

Fu ndamentacão
O Governador do Estado opôs veto ao art. 3° da Proposicão de Lei no

14.015. A medida preconizada pelo referido artigo refere-se a abertura de
concurso püblico de provas e titulos para ingresso na atividade notarial e de
registro. De acordo corn esse dispositivo, somente serão consideradas vagas
as serventias providas a qualquer titulo, ate a entrada em vigor da Lei no
8.935, de 1994, se decorrentes da extincao da atual delegação, ocorrida nos
termos do art. 39 do mencionado diploma legal.

O Chefe do Poder Executivo alega, como razão determinante de seu veto,
que a regra inscrita no art. 30 da proposicão "está em desacordo corn o art.
236, § 3°, da Constituição Federal, segundo o qual a ingresso na atividade
notarial e de registro depende de concurso piiblico de provas e titulos, cujo
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acesso deve ser garantido a todos as brasileiros". Argüi, outrossim, que a
referido dispositivo institui nova modalidade de estabilidade nos serviços
notariais que extrapola a previsão constitucional e acoberta excepcional
situaçao de precariedade, para impedir a declaração de vacância da serventia
e seu provimento par concurso pUblico.

Assiste razão ao Governador. A medida consignada no art. 30 visa a
prapiciar, por via transversa, a perpetuaçao nos servicos cartoriais daqueles
cidadãos que, ate 21/11/94, data de inicio da vigéncia da Lei Federal no
8.935, de 1994, foram designados, a titulo precário, sem prévia aprovação em
concurso pUblico, para a exercicio das atividades notarial e de registro, a que
viola o disposto no § 3° do art. 236 da Constituição da Repüblica, que exige
prévia aprovação em concurso püblico de provas e tItulos para ingresso na
atividade notarial e de registro.

Deve-se salientar que a redacãa do dispositiva vetada, ao se referir a
"serventia provida a qualquer titula", objetiva considerar a designaçãa a titula
precário para a exercIcio dos servicos notariais e de registra coma forma de
pravimento permanente, na medida em que não considera vaga a serventia
que tenha sido ocupada dessa forma.

Sendo assim, de acordo cam a mencionado art. 3 0, a serviça notarial ou de
registro provido par meia de designação a titula precária somente seria
considerado vago, dando ensejo a abertura de concurso püblico, se
ocorresse uma das hipOteses previstas no art. 35 da Lei Federal no 8.935, de
1994, para a extinçäa da delegacão a natária ou a oficial de registra, que são:
morte, apasentadoria facultativa, invalidez, renincia e perda, sendo que esta
Ultima dependerá de sentença judicial transitada em julgada au de decisão
decorrente de processo administrativo, instaurado pela juiza campetente.

0 que aconteceria, na prática, é que a cidadão designado a tItulo precário
para a exercicia de atividades natariais e de registra seria mantido
permanentemente nesse serviça, ja que a respectiva serventia nãa seria
considerada vaga, a nãa ser nas hipóteses citadas anteriarmente, quanda se
considera extinta a delegacão, e não a designaçao au qualquer outra forma
deprovimento a tItulo precário.

E patente, portanta, a inconstitucionalidade da regra contida no artiga
vetado pelo Governador do Estada.

Conclusão
Em face do expasta, apinamas pela manutençáo do Veto Parcial a

Praposiçao de Lei n o 14.015.
Sala das Comissöes, 18 de marco de 1999.
Paula Pettersen, Presidente - José Alves Viana, relator - Arlen Santiago -
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Joãa Leite - Eduardo Brandão.

PARECER SOBRE 0 VETO PARC IAL A PRoPosIçAo DE LEI N O 14.053
Comissão Especial

Relatôrio
O Governador do Estado, no usa da atribuição que [he confere a art. 90,

VIII, c/c a art. 70, II, da Constituição Estadual, vetou parcialmente a
proposicão de lei em epIgrafe, especificamente a inciso Il dos arts. 10 e 40 e
as arts. 20 e 30, a qual dispöe sabre a criação de serventias do foro
extrajudicial nos Municipios de Contagem, Antonio Carlos e Monte Azul e dos
Servicas de Notas no MunicIpio de Carandal.

Par meio da Mensagem no 337/99, encaminhou S. Exa., para apreciacãa
desta Casa, a referido veto, que deverá receber parecer desta Comissãa
Especial, nos termos regimentals.

Fundamentaçãa
Os dispositivos vetados dispOem sabre a criação de serventias do foro

extrajudicial do Registra Civil de Pessoas Naturais, bern coma dos Servicos
de Notas, nos municIpios mencionados.

A fundamentação do veto a proposicão de lei menciana a art. 52 da Lei
Federal no 9.835, de 1994, que veio regulamentar a art. 236 da Constituicão
Federal.

Diz a referido artigo que, nos Estados onde já exista lei estadual especifica
em vigor, na data da publicação daquela lei federal, as servicos de registro
civil das pessoas naturais serOo campetentes para as atos natarials.

De fato, a citado ordenamento federal possibilita a acumulação das duas
atividades em uma Unica serventia, a que facilita a seu exercIcia e ate mesmo
a sua fiscalizaçâo pela Poder Judiciária.

Deve-se ressaltar, ainda, a fato de que as transformacoes na estrutura
notarial do Estado devem obedecer a uma sistemática previamente definida.
A criação aleatOria de serviços, sem que se tenha a estudo que confirme a
sua necessidade, implica aumento de despesas, a que é inaportuna na atual
canjuntura.

Pelos mativas expastas, acreditamas não ser recomendável, no momenta
atual, a criação das serventias prapostas, objeta do veto opasto pela
Governador do Estado, ainda que recanheçamos a necessidade de estudos
especIficos sabre a matéria, e, se for a caso, de iniciativas no sentido de que
nãa sejam prejudicadas as papulaçOes envolvidas.

Conclusão
Diante do expasta, opinamos pela manutençaa do Veto Parcial a

Prapasicão de Lei no 14.053.
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Sala das Comissöes, 18 de marco de 1999.
Paulo Pettersen, Presidente Eduardo Brandão, relator - José Alves Viana -

Arlen Santiago - João Leite (voto contrário).
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LE! N O 4/99

Comissâo de Constituiçäo e Justica
RelatOrio

De autoria do Deputado Sávio Souza Cruz, a proposição em epigrafe
dispöe sobre a politica estadual de coleta seletiva de lixo.

O projeto fol publicado no "Diário do Legislativo' de 20/2/99 e distribuldo as
Comissöes de Constituiçäo e Justica, de Meio Ambiente e Recursos Naturais
e de Fiscalizaçâo Financeira e Orcamentária para receber parecer.

Regimental mente, cabe a esta Comissäo examinar a matéria quanto aos
seus aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fu ndamentaçao
O art. 10 da proposiço estabelece que "o Estado adotará uma politica de

coleta seletiva de lixo, corn o objetivo de proteger o meio ambiente".
A organizaçáo politico-administrativa do Estado federal brasileiro

compreende a União, os Estados membros, o Distrito Federal e os
municIpios, todos dotados de autonomia, nos termos da Constituiçäo Federal,
segundo o art. 18, "caput".

A autonomia atruibulda aos entes politicos pelo ordenarnento constitucional
tern suas IimitaçOes estabelecidas no prOprio texto da Carta Magna. Assim,
ha competências privativas outorgadas a apenas urn ente politico, como
também competências cornpartilhadas entre todas as unidades da
Federaçào.

Quando a cornpetência é conferida pela Constituicao Federal corn
exclusividade a alguern para legislar sobre determinado assunto ou prestar,
diretamente ou mediante concessäo ou perrnissao, certo serviço püblico,
somente essa pessoa de direito püblico indicada constitucionalmente pode
dispor sobre a rnatéria. Dessa forma, a ingeréncia de quem não tern
competéncia para tanto constitui vicio de inconstitucionalidade.

Em linhas gerais, a autonomia constitucional dos rnunicIpios se dá por rneio
do poder de legislar privativamente sobre assuntos de interesse local e
organizar e prestar, diretarnente ou sob regime de concessão ou permissão,
os serviços püblicos de interesse local, conforme estabelece o art. 30, I, V, da
Carta Magna, textualrnente:

"Art. 30 - Compete aos Municipios:
- legislar sobre assuntos de interesse local;
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V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessâo ou

permisSãO, Os serviços pCiblicos de interesse local, incluido o transporte
coletivo, que tern caráter essencial".

Essa autonornia municipal é reafirrnada na Constituicão Estadual em seus
arts. 169 a 171. Bastante elucidativo da autonornia municipal é o art. 170 da
Carta mineira, que ora se transcreve:

"Art. 170 - A autonornia do Municipio se configura no exercicio de
competéncia privativa, especialmente:".

Inegavelrnente, 0 serviço de coleta de lixo é matéria da alçada privativa
municipal, por se situar no campo do interesse local. A organizacâo das
entidades ou dos Orgos responsáveis pela execucâo dos servicos, os
métodos a serern utilizados na coleta, o escalonamento dos dias para o seu
recolhirnentO, entre outros, sâo, portanto, disciplinados segundo as leis
municipais. Assim, nern os Estados nem a União podem interfenr nesse
assunto, sob pena de violarem a Lei Maior, que atribui a regulaçäo dessa
matéria ao poder piblico municipal.

No entanto, Os Estados e a União não estão proibidos constitucionalmente
de desenvolver politicas pblicas de apoio e incentivo a adoão, nos
municIpiOs, de coleta seletiva de lixo. 0 que as Constituicoes Federal e
Estadual nâo permitem - é preciso deixar isso bastante claro - é a subtracäo
dessa competência municipal por outra esfera de governo como tambérn a
intervençáo para estabelecer regras compulsórias sobre o modo como o
serviço deverá ser prestado no âmbito municipal.

Os Estados e a Uniao podem, isto sim, condicionar o repasse de recursos
próprios 30 atendimento, pelos municipios, de determinados requisitos, a
exernplo do que ocorre corn a Lei Robin Hood. Essa medida nâo configura
ofensa a Carta Magna e a Constituição Estadual. Os municipios, nessa
situacão, tern a faculdade de aderir ou näo as exigências estabelecidas pela
legislacâo federal ou estadual. Caso não adiram as normas, deixam de
receber os recursos. A bern da verdade, ha muito tempo que essa forma de
atuaçâo estatal tern sido utilizada pelos governos federal e estadual, e o
fazem corn o respaldo da Carta Magna, porque os recursos Ihes pertencem.

Da forma corno o projeto foi concebido, todavia, a proposiçao fere o
ordenarnento jurIdico-constitucional. A politica de coleta seletiva de lixo deve
ser adrninistrada e implantada pelo próprio municIpio, e nâo pelo Estado,
como consta no projeto. Para sanar esse vIcio, apresentamos o Substitutivo
n° 1 na conclusão deste parecer.

Conclusâo
Pelo exposto, conclu imos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade
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do Projeto de Lei n o 4/99 na forma do Substitutivo n o 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO No 1
Dispoe sobre a distribuição da parcela de receita do produto da

arrecadaçào do ICMS pertencente aos municIpios, de que trata o inciso II do
parágrafo Unico do art. 158 da Constituiçäo Federal, e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1) - 0 Estado apoiará e incentivará, por meio do Sistema Estadual de

Meio Ambiente, os municIpios que queiram implantar em seus territOrios
politica de coleta seletiva de lixo, corn o objetivo de proteger e preservar o
meio ambiente.

Art. 20 - Para a consecuçâo dos objetivos previstos no art. 10 desta lei,
incurnbe ao poder püblico estadual:

- prestar assistência técnica, operacional e financeira aos rnunicIpios, por
meio de convênios e outros instrumentos congêneres;

II - promover, em articulaçâo corn os municipios, campanhas educativas
dirigidas as populaçoes diretarnente interessadas;

Ill - criar programas e projetos especificos, observado o disposto no art.
161, I, da Constituiçâo do Estado;

IV - celebrar convênios corn entidades educacionais püblicas e privadas e
de defesa do meio ambiente;

V - tornar disponiveis máquinas, veIculos e equipamentos.
Art. 3° - Os recursos para atender as despesas decorrentes do

cumprimento desta lei serão provenientes das seguintes fontes:
- dotacoes consignadas no orcamento do Estado;

II -. recursos arrecadados corn multas de legislação arnbiental, respeitado o
limite rnáximo de dez por cento do montante;

Ill - doacOes de entidades püblicas e privadas e de pessoas fIsicas;
IV - recursos transferidos de fundos federais e estaduais;
V - outros recursos.
Art. 4° - A alinea "a" do inciso VIII do art. 1 0 da Lei no 12.040, de 28 de

dezembro de 1995, passa a vigorar corn a seguinte redação:
"Art.1°- ................
VIII- ..................
a - parcela de, no máximo, 50% (cinquenta por cento) do total será

distribuida aos rnunicIpios cujos sistemas de tratamento ou disposicão final de
lixo ou de esgoto sanitário, corn operação licenciada pelo órgão ambiental
estadual, atendam, no minimo, a, respectivamente, 70% (setenta por cento) e
a 50% (cinqüenta por cento) da populaçao, sendo que o valor máxirno a ser
atribuido a cada municipio não excederá o respectivo investimento, estimado

797
corn base na população atendida e no custo médio "per capita", fixado pelo
Conselho Estadual de Politica Arnbiental, dos sisternas de aterro sanitário,
usina de cornpostagem de Iixo e estaçâo de tratamento de esgotos sanitários,
bern como aos que, comprovadarnente, tenham implantado em seus
territOrios sistema de coleta seletiva de lixo.

Art. 5 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçáo.
Art. 6 0 - Revogarn-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Comissöes, 17 de marco de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Eduardo Daladier -

AntOnio JUlio - Paulo Piau - Rogerio Correia.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 15/99

Comissào de Constituiçâo e Justica
RelatOrio

De autoria da Deputada Maria José Haueisen, o Projeto de Lei no 15/99 visa
a proibir 0 pagarnento de pensOes e aposentadorias aos agentes pUblicos que
rnenciona.

Publicada em 20/2/99, a proposição foi distribuida as cornissOes
competentes para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regirnento Interno.

Prelim inarmente, curnpre a esta Comissão ernitir parecer sobre os aspectos
constitucionais e legais da matéria, o qual fundamentamos nos seguintes
terrnos.

Fundamentaçâo
A proposiçäo tern por escopo estabelecer que pensOes ou aposentadorias a

Governadores, Vice-Governadores e seus dependentes somente serão
concedidas em caso de acidente ocorrido no exercIcio do rnandato e que
resulte em morte ou invalidez permanente do titular do cargo.

Nos termos da proposiçào, o valor da pensão corresponderá ao subsIdio
pago ao titular do cargo.

Finalmente, propOe-se a revogaçao das leis que dispOem sobre a
concessão do benefIcio, corn a ressalva de que os atuais beneficiários terão o
seu direito assegurado desde que comprovem, no prazo de 90 dias, nào
possuir nenhuma outra fonte de renda.

Inicialmente, cumpre-nos ressaltar que o projeto não contém vicio de
iniciativa, urna vez que não ha reserva prevista na Constituição Estadual para
a deflagraçao do processo legislativo corn relaçao a essa rnatéria.

Entretanto, o disposto no parágrafo Unico do art. 3 0 contraria o princIpio
consagrado no art. 5 0, inciso XX)(VI, da Constituição Federal, no que
concerne ao direito adquirido.
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Esse pr:ncipio juridico está disciplinado no art. 6° e seu § 2 0 da Lei de

Introdução ao Côdigo Civil, nos seguintes termos:
'Art. 6° - A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato

juridico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.
§ 1°- ....................
§ 2° - Consideram-se adquiridos assirn os direitos que o seu titular, ou

alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercIcio tenha
termo prefixo, ou condição preestabelecida inalterável, a arbitrio de outrem".

A luz desse principio, uma lei superveniente nâo pode modificar ou extinguir
urn direito que se tenha formado ou constituido em decorréncia de lei
contemporânea ao ato ou fato juridico e que já se tenha incorporado ao
patrimOnio de seu titular, constituindo-se, portanto, em urn bern.

Logo, as pessoas que ja exercem o direito aos beneficios concedidos pelas
leis que ora se propoe revogar já tern, portanto, direito adquirido quanto a
concessão desses beneficios.

For essa razäo, propornos a supressâo do parágrafo ünico do art. 3 0 do
projeto, por meio da Emenda no 1, ao final apresentada.

Objetivando o aperfeicoamento técnico da matéria, propomos ainda nova
redação para o art. 1 0 , por meio da Ernenda no 2, inclu Ida na conclusào deste
parecer.

Conclusão
Diante do exposto, concluirnos pela juridicidade, pela constitucionalidade e

pela legalidade do Projeto de Lei no 15/99 corn as Ernendas n o
s 1 e 2, a

seguir apresentadas.
EMENDA N O 1

Suprirna-se o parágrafo ünico do art. 3°.
EMENDA N o 2

D&-se ao art. 1 0 a seguinte redação:
"Art. 1 0 - Somente serâo concedidas pensöes ou aposentadorias a

Governadores, Vice-Govern adores e seus dependentes em caso de acidente
ocorrido no exercIcio do mandato e que resulte em morte ou invalidez
permanente do titular do cargo, observado o disposto no art. 5 0, XXXVI, da
Constituiçao Federal.

Parágrafo ünico - A pensâo decorrente de acidente nos termos do "caput",
devida ao titular ou seus dependentes legais, corresponderá ao subsidio pago
ao titular do cargo.".

Sala das Comissöes, 16 de marco de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Antonio Julio -

Paulo Piau - Eduardo Daladier.
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FARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 17/99

Cornissão de Constituicâo e Justiça
Relatôrio

De autoria da Bancada do Partido dos Trabaihadores - PT -, tendo como
prirneiro signatário o Deputado Rogério Correia, a proposicáo em exame
dispöe sobre a destinacào de recursos püblicos para subvençâo social.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 20/2/99, foi o projeto distribuldo a
esta Comissão para ser subrnetido a exarne prelirninar quanto a sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art.
102, III, "a", do Regirnento Interno.

Fundamentacão
A proposicão em análise objetiva, basicamente, estabelecer dois

mandarnentos quanto aos recursos de responsabilidade do Estado
destinados a celebraçáo de convênios corn entidades privadas e municIpios,
corn a finalidade de conceder subvencão social, auxIlio para despesas de
capital e transferéncia aos municipios:

- alocá-los, exclusivarnente, ao Fundo Estadual de Assisténcia Social,
quando se referirem a acöes de assisténcia social; ao Fundo Estadual para a
lnfância e a Adolescência, quando se referirem a prograrnas de atendimento
a criança e ao adolescente; e ao Fundo Estadual de Saüde, quando se
referirern ao desenvolvimento das açães e dos servicos de saüde; e

- não permitir que esses recursos sejam alocados ao Poder Legislativo.
Curnpre mencionar, outrossim, que o projeto pretende revogar

expressamente a Lei n o 12.925, de 1998, que dispöe sobre a concessâo de
benefIcios de assistência social no Estado e dá outras providéncias.

Verifica-se que o projeto contérn vicio de iniciativa. A matéria de que trata a
proposiçáo, corn efeito, implica modificaçäo em matéria orçamentária, que é
de iniciativa privativa do Governador do Estado, conforme expressa
determinaçâo do art. 66, III, 'i", da Carta Estadual.

Adernais, entendernos que a Assernbléia Legislativa, por se cornpor de
representantes do povo mineiro ("caput" do art. 52 da Constituiçâo Estadual),
é responsável pela interlocucão entre a sociedade e o Estado.

Sendo assim, o vicio de iniciativa retromencionado constitui violaçào ao
principio da separação dos Poderes, o que se nos afigura inconstitucional.

Conclusào
Em face do exposto, conclu Imos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade

e ilegalidade do Frojeto de Lei no 17/99.
Sala das Comissöes, 16 de marco de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Irani Barbosa, relator - Paulo Piau - Antonio
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JIio - Agostinho Silveira - Eduardo Daladier - Rogerio Correia.

coMuNIcAçOEs DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAçOES

- 0 Sr. Presidente despachou, em 18/3/99, as seguintes comunicaçöes:
Da Deputada Maria Olivia, dando ciência do falecirnento de Renato

Bernardes Araüjo, ocorrido em 16/3/99, em Belo Horizonte. (- Ciente. Oficie-
Se.)

Do Deputado Marcelo Gonçalves (2), dando ciéncia do falecimento do Sr.
Antonio Ferreira Pimenta, ocorrido em 16/3/99, no Municipio de Carmo do
Cajuru, e da Sra. Maria Geralda Vieira, ocorrido em 17/3/99, no Municipio de
Pedro Leopoldo. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Marco Regis, dando ciéncia do falecimento da Sra. Lourdes
Almeida Oliveira, ocorrido em 8/3/99, no MunicIpio de Muzambinho. (- Ciente.
Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, TERcA-FEIRA, 23 DE MARCO DE 1999

ATAS

ATA DA 1  REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE TURISMO,
INDIIJSTRIA E COMERCIO

As quinze horas do dia dois de marco de mil novecentos e noventa e nove,
comparecern na Sala das Comissöes os Deputados Elbe Brandâo, Alencar da
Silveira Junior, George Hilton e Márcio Cunha, membros da supracitada
cornissão. Havendo nUmero regimental, a Presidente, Deputada Elbe
Brandäo, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovaçâo de
requerimento do Deputado George Hilton, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros presentes.
A seguir, informa que a reuniâo se destina a apreciar a matéria constante na
pauta. A Presidente apresenta urna agenda de trabalhos para 1999, obtendo
a concordância de todos, corn datas a serem definidas e corn os seguintes
tôpicos: realizacâo de trés ciclos de debates, para avaliar os desdobrarnentos
do serninário legislativo sobre turismo, para avaliar o impacto da reabertura
dos cassinos em Minas Gerais (proposta do Deputado Alencar da Silveira
JUnior) e para a socialização de conhecimentos entre a Cornissão e suas
congêneres no Congresso Naciona!, nas dernais Assernbléias Legislativas e
nos palses do MERCOSUL; realizacão de serninário legislativo sobre o
desemprego, visando a propor acöes conjuntas entre as classes polItica,
patronal e de trabalhadores, que possam dirimir os efeitos maléficos do
problema sobre a sociedade; realizaçâo de audiéncias pUblicas regionais,
visando a estabelecer diálogo permanente entre o Legislativo e a sociedade;
rnobilizacâo das entidades pUblicas e privadas, visando a transformar
oflcialmente o Municipio de Belo Horizonte na Capital do MERCOSUL; e a
análise legal e regimental que permita a participação perrnanente, nas
reuniöes da Comissão, de representantes legais dos sindicatos patronais e de
trabalhadores. Cumprida a finalidade da reuniâo, a Presidência agradece a
presença dos parlarnentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra Os
trabalhos.

Sala das Cornissöes, 16 de marco de 1999.
Elbe Brandäo, Presidente - George Hilton - Alberto Bejani - Alencar da

Silveira JUnior.
ATA DA ia REUNIAO ESPECIAL DA COMISSAO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE 0 VETO TOTAL A PR0P0SIçA0 DE LEI N o 13.919 E



Os VETOS PARCIAIS AS PROPOSIcc3Es DE LEI N OS 13.901, 13.991, 802
14.015 E 14.053

As nove horas e quarenta e cinco minutos do dia trés de marco de mil
novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissöes os
Deputados José Alves Viana, Arlen Santiago, Eduardo Brandáo, Joäo Leite e
Paulo Pettersen, membros da supracitada Comissâo. Havendo nümero
regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado José Alves Viana, declara aberta
a reunião e informa não ha ata a ser lida, por ser esta a primeira reunião da
Comssão. Informa, ainda, que a reuniâo se destina a eleger o Presidente e o
Vice-Presidente e a designar relatores para os vetos supracitados. Em
seguida, determina a distribuiçäo das cédulas de votaçäo e convida o
Deputado Eduardo Brandäo para atuar como escrutinador. Apurados os
votos, é eleito, para Presidente, o Deputado Paulo Pettersen, corn cinco
votos, e, para Vice- Presidente, o Deputado Arlen Santiago, corn trés votos. 0
Presidente "ad hoc" dá posse ac, Presidente eleito, Deputado Paulo Pettersen,
que agradece a escotha de seu norne e, a seguir, dá posse ao Vice-
Presidente, Deputado Arlen Santiago. Logo após, o Deputado Paulo
Pettersen dá prosseguirnento aos trabaihos e designa o Deputado Eduardo
Brandäo para relatar o Veto Total a Proposiçâo de Lei n° 13.919 e o Veto
Parcial a Proposiçáo de Lei n° 13.901; o Deputado Arlen Santiago, para
relatar o Veto Parcial a Proposiçao de Lei n° 13.991; o Deputado José Alves
Viana, para relatar o Veto Parcial a Proposiçao de Lei n° 14.015 e o Deputado
João Leite, para relatar o Veto Parcial a Proposição de Lei n° 14.053.
Cumpnda a finalidade da reuniâo, a Presidéncia agradece a presença dos
parlamentares, informa que a próxima reuniào será convocada por rneio de
edital, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissöes, 18 de marco de 1999.
Paulo Pettersen, Presidente - Arlen Santiago - Eduardo Brandâo - José

Alves Viana - João Leite.
ATA DA l a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR
As quinze horas e quarenta e cinco minutos do dia nove de marco de mil

novecentos e noventa e nove, comparecern na Sala das Comissöes Os
Deputados Joao Paulo, Antonio Andrade, Bené Guedes e Mauri Torres,
membros da supracitada Comissão. Havendo nirnero regimental, o
Presidente, Deputado Joâo Paulo, declara aberta a reuniáo e, em virtude da
aprovaçao de req uerimento do Deputado AntOnio Andrade, dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros presentes. A seguir, informa que a reunião se destina a discutir e
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votar proposicOeS da Comissáo e que se encontra em poder da Mesa, a
dispOsicao dos Deputados, correspondéncia enviada pelo Sr. Rodrigo Botelho
Campos, Coordenador do PR000N de Belo Horizonte, convidando os
membroS da Comissão para presidirem a mesa-redonda sobre consurno e
educacão, a ser realizada no dia 16/3/99, na sede da Câmara de Dirigentes
Lojistas - CDL. Em seguida, a Presidéncia indica o Deputado Bené Guedes
para representar a Comissão nesse evento. Passa-se a discussão e a
votacâo de proposicOes da Comissão. 0 Deputado Bené Guedes apresenta
requerimento, em que solicita audiëncia pUblica da Comissão corn
representantes da Caixa EconOmica Federal e da Associaçéo dos Mutuários
do Sistema Financeiro da Habitação, para discutirem acerca dos problemas
que afligem os mutuários, especialmente as causas da inadimpléncia.
Submetido a votacão, é 0 requerirnento aprovado. Cumprida a finalidade da
reuniâo, a Presidéncia agradece a presenca dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a prOxima reunião ordinária, determina a
Iavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das ComissOes, 16 de marco de 1999.
Joào Paulo, Presidente - Elaine Matozinhos - Bené Guedes.
ATA DA 2a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE MEIO AMBIENTE E

RECURSOS NATURAlS
As quinze horas do dia dez de marco de mil novecentos e noventa e nove,

comparecem na Sala das ComissOes os Deputados Newton de Morals,
Adelino de Carvalho, AntOnio Roberto, Fábio Avelar e Maria José Haueisen,
membros da supracitada Comissão. Havendo nUmero regimental, o
Presidente, Deputado Newton de Morais, declara aberta a reuniOo e, em
virtude da aprovacão de requerimento do Deputado AntOnio Roberto,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros presentes. A Presidéncia informa que a reunião se
destina a apreciar a matéria constante na pauta e procede a leitura da
seguinte correspondência: oficios do Sr. Renato César de Carvalho,
solicitando estudo desta Comisséo sobre urn projeto, de sua autoria, de
desenvolvimento sustentado e protecão do meio ambiente, em area
abrangendo os Municipios de Juatuba e Igarapé; e do Sr. Juarez Amorim,
Secretario Municipal de Meio Ambiente, convidando esta Presidência para
participar do VI FOrum de Gestores de Melo Ambiente da Região
Metropolitana de Belo Horizonte, como expositor de mesa-redonda sobre 0
tema "A Comissão de Meio Ambiente na Assembléia Legislativa", no dia
29/3/99, as 8h30min, no Museu de Arte da Pampulha. A seguir, passa-se a
fase de discussOo e votacao de proposicOes sujeitas a apreclacao do Plenário
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da Assembléla. A Presidéncia determinada a retirada de pauta do Projeto de
Lei n° 23/99, do Deputado Paulo Piau, por nào cumprir pressupostos
regimentais. Passa-se a fase de discussâo e votacão de proposicães da
Comissão. E submetido a votaçäo e aprovado requerimento do Deputado
Eduardo Brandão, em que solicita sejam ouvidos em audiência püblica os
convidados que menciona, com a finalidade de se discutirem o impacta
ambiental e passiveis irregularidades ocorridas na canstrucào da Estação
José Cândido da Silveira, do metrO, no Bairro do Horto, em Belo Horizonte. 0
Deputado Newton de Morais passa a Presidência a Deputada Maria José
Haueisen, tendo em vista a apresentaçào de requerimenta de sua autoria, em
que solicita seja realizada visita ao Projeto Jalba, para verificar a impacto
ambiental do projeta e a estágio atual da implantação das medidas
mitigadoras constantes em seu piano de controle ambiental. Submetido a
votaçäo, é o requerimenta aprovado. Cumprida a finalidade da reuniOo, a
Presidéncia agradece a presença dos parlamentares, convoca as membros
da Comissão para a prOxima reuniâo ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra as trabaihos.

Sala das ComissOes, 16 de marco de 1999.
Newton de Morais, Presidente - Fábio Aveiar - AntOnio Roberto.

ATA DA 1  REUNIAO ORDINARIA DA CPI DA CEMIG
As quinze horas e quinze minutas do dia dez de marco de mil novecentos e

noventa e nave, comparecem na Sala das ComissOes as Deputados Adeimo
Carneiro Leâa, Bilac Pinto, Antonio Andrade, Amilcar Martins, Chico Rafael,
Eduardo Brandãa e Eduardo Daladier, membros da supracitada Comissäo.
Havendo nUmero regimental, a Presidente, Deputado Adelmo Carneiro Leão,
declara aberta a reuniOo e, em seguida, a suspende para que se conclua a
reunião de outra Comissao, em andamento no mesmo local. As quinze horas
e cinqUenta minutos, cam a participaçâo de todos as membros efetivos, a
reunião e reaberta. Registra-se, tambérn, a presenca dos Deputados
Sebastião Costa, Gil Pereira, Alberta Pinto Coelho, Dalmo Ribeiro Silva,
Durval Angelo, Rogério Correia, Sebastião Navarra Vieira, Wanderley Avila,
Irani Barbosa, Dimas Rodrigues, Carlos Pimenta e José Braga. Em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Bilac Pinto, a Presidente dispensa a
leitura da ata da reunio anterior, a qual é dada par aprovada, e é subscrita
pelos membras presentes. 0 Deputado Sebastião Costa, cam a palavra,
formula questäo de ordem a respeita da obrigatoriedade da leitura da ata em
se tratanda de reunião de CPI. 0 Presidente esclarece que, de acordo cam a
Regimento Interno atual, a dispensa é permitida também para CPIs. A seguir,
infarma que a finalidade da reuniào 6 ouvir a Sr. Djalma Bastos de Morals,
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presidente da CEMIG, a quem convida a tamar assenta a mesa.
Acompanham a canvidado as Srs. Ronaida de Oliveira Martins e José Wilson
de Castro Bernardes, Superintendentes; Fernando Alves Pimenta, Secretário-
Geral; Stalin Amorim Duarte, Diretar de Gestâa Empresaria!; Guy Villela,
Diretar de Projetos e ConstruçOes; José Maria Grossi, Diretar de Distribuicáo;
VirgIlio Almeida da Silva, Chefe de Gabinete; Marcia Barbasa e Stefano
Rodrigues de Pinho Tavares, Assistentes de Diretoria, assessores da CEMIG.
0 Sr. Djalma Bastas de Morais, corn a palavra, faz a sua expasicãa. Após sua
explanacãO, é arguida pelos Deputados Antonio Andrade, Bilac Pinto, Amilcar
Martins, Adelma Carneiro Leäo, Eduardo Brandãa, Chico Rafael, Eduardo
Daladier, Carlos Pirnenta, Rogeria Correia, Irani Barbasa e Alberta Pinto
Coelho. 0 Presidente agradece a presenca do Sr. Djalma Bastos de Morais,
Presidente da CEMIG, e de sua assessaria, pelas valiosos subsidios
prestadas a Camissâo e, encerrada a sua participaçãa, caloca-o a vontade
para se retirar. Prasseguinda, a Presidéncia passa a fase de apresentacão de
proposicOes. 0 Presidente faz a leitura de dais requerimentos de autoria dos
membros da Camissãa, em que solicitam, no primeira, seja ouvido a Sr.
Carlos Eloy Carvalho Guimaràes, ex-Presidente da CEMG, corn a objetivo de
prestar informacOes sabre a aperaçâo de vendas das açOes dessa empresa;
e, no segundo, sejam convidados a prestar esciarecimentos a esta Comissâo
as Srs. Fernando César Mala, representante da Agéncia Nacional de
Reguiacáo do Setor Elétrico; LUcia Guterres, Coordenadar-Geral do Sindicata
dos Eletricitários de Minas Gerais; MaurIlio Chaves dos Santos, ex-
Coordenador-Geral do Sindicato dos Eletricitários de Minas Gerais; Marcelo
Correia Moura Batista e Alexandre Lisboa, representantes dos trabalhadores
no Conselho de Administracãa da CEMIG; Menelick de Carvalho Neta, Doutor
em Direito Constitucional; Modesto Carvalhosa, especialista em Direito
Cornerciaf; e José Anchieta da Silva, advogado da Balsa de Valores de Minas
Gerais, Espirito Santo e Brasilia. Submetidos a votacão, cada urn par sua
vez, sOo as requerimentos aprovadas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidéncia agradece a presenca dos pariamentares, convoca as membros
da Comissâo para a prOxima reuniâa ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra as trabalhos.

Sala das ComissOes, 17 de marco de 1999.
Adelmo Carneiro Leãa, Presidente - Bilac Pinto - AntOnio Andrade - Amilcar

Martins - Chico Rafael - Eduardo Brandão - Eduardo Daladier.
ATA DA ia REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE OS VETOS TOTAlS AS pRoPoSlçoEs DE LEI
N OS 13.880, 13.977, 13.990 E 14.009 E 0 VETO PARCIAL A PROPOSIçAO

ZI

yii
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DE LEI N o 14.063

As dez horas e trinta minutos do dia onze de marco de mil novecentos e
noventa e nove, comparecem na Sala das Comissöes os Deputados Eduardo
Daladier, George Hilton e Fábio Avelar, membros da supracitada Comisso.
Havendo nUmero regimental, o Presidente, Deputado Eduardo Daladier,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovaçâo de requerimento do
Deputado Fábio Avelar, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual e
dada por aprovada e é subscrita pelos membros presentes. A seguir, o
Presidente informa que a reuniâo se destina a apreciar os pareceres dos
relatores. Submetidos a discussäo e votaçäo, cada um por sua vez, sâo
aprovados os pareceres que conduem pela manutenção dos vetos totais as
Proposiçoes de Lei n o

s 13.880 (relator: Deputado Fábio Avetar); 13.977
(relator: Deputado George Hilton), e 13.990 (relator: Deputado Eduardo
Daladier); e do veto parcial a Proposiçào de Lei no 14.063 (relator: Deputado
Fábio Avelar). 0 Deputado George Hilton, relator do Veto Total a Proposiçäo
de Lei no 14.009, solicita o prazo regimental para emitir seu parecer, o que é
he e deferido pela Presidência. Cumprida a finalidade da reuniäo, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros
da Comissäo para a reuniao extraordinária a ser realizada no dia 16/3/99, as
10h30min, corn a finalidade de se apreciar o parecer sobre o Veto Total a
Proposiçao de Lei no 14.009, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissöes, 18 de marco de 1999.
Eduardo Daladier, Presidente - George Hilton - Fábio Avelar.

ATA DA 2a REUNIAO ESPECIAL DA COMISSAO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIzAçAO

As nove horas e quarenta e cinco minutos do dia dezesseis de marco de mil
novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissöes os
Deputados Ambrósio Pinto, Ailton Vilela, Eduardo Brandão e José Henrique,
membros da supracitada Comissâo. Havendo nümero regimental, o
Presidente, Deputado Ambrôsio Pinto, declara abertos os trabalhos e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado José Henrique, dispensa
a leitura da ata da reuniao anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita
pelos parlamentares presentes. Em seguida, o Presidente informa que a
reunião se destina a eleger o Vice-Presidente, determina a distribuição das
cédulas de votação e convida o Deputado Ailton Vilela para atuar como
escrutinador. Feita a contagem dos votos, é eleito Vice-Presidente, corn
quatro votos, o Deputado Eduardo Brandão, o qual é empossado pelo
Presidente e agradece a indicaçao de seu nome. Cumprida a finalidade da
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reuniàO, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reuniào ordinária, determina a
IavratUra da ata e encerra OS trabalhos.

Sala das Comissöes, 16 de marco de 1999.
AmbrOSio Pinto, Presidente - AlIton Vilela - Eduardo Brandão - José

HenriqUe.
ATA DA 3a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE C0NSTITUIA0 E

JUSTIA
As quinze horas do dia dezesseis de marco de mil novecentos e noventa e

nove, comparecem na Sala das Comissöes Os Deputados Ermano Batista,
Antonio Jilio, Adelmo Carneiro Leão, Agostinho Silveira, Eduardo Daladier,
Irani Barbosa e Paulo Piau, membros da supracitada ComissOo. Havendo
nümero regimental, o Presidente, Deputado Ermano Batista, declara aberta a
reuniäO e, em virtude da aprovacao de requerimento do Deputado Adelmo
Carneiro Leâo, dispensa a leitura da ata da reuniOo anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros presentes. A seguir, o Presidente
inforrna que a reuniOo se destina a apreciar a matéria constante na pauta e,
nos termos regimentais, acusa o recebimento das seguintes proposicOes,
para as quals designou Os relatores a seguir citados: Projetos de Lei n

o
s 76,

84, 88, 90, 92, 104, 109, 121 e 125/99 - Deputado Adelmo Carneiro LeOo;
Projetos de Let n os 77, 80, 86, 87, 95, 106, 119, 122 e 123/99 e Projeto de Lei
Complementar no 3/99 - Deputado Paulo Piau; Projetos de lei n

o
s 82, 83, 85,

102, 114 e 115/99 - Deputado Eduardo Daladier; Projetos de Lei n
o
s 79, 98,

99, 110, 113, 118, 124, 128 e 129/99 - Deputado Irani Barbosa; Projetos de
Lei n

os 75, 81, 89, 94, 96, 103, 108, 112 e 116/99 - Deputado Agostinho
Silveira; Projetos de Lei n

os 78, 105, 107, 111, 117, 120 e 127/99 - Deputado
AntOnio Julio. Passa-se a fase de discussOo e votacao de pareceres sobre
proposicoes sujeitas a apreciacâo do Plenário da Assembléia. Submetidos a
discussao e votacao, cada urn por sua vez, são aprovados pareceres que
concluem pela constitucionalidade, pela juridicidade e pela legalidade dos
Projetos de Lei n

os 16/99 na forma do Substitutivo no 1 (relator: Deputado
Agostinho Silveira) e 21/99 (relator: Deputado Eduardo Daladier); e pela
inconstitucionalidade, pela ilegalidade e pela antijuridicidade dos Projetos de
Lei n

os 1/99 (relator: Deputado Paulo Piau); 8/99 (relator: Deputado Adelmo
Carneiro Leão) e 20/99 (relator: Deputado Irani Barbosa), registrando-se,
quanto ao Oltimo, voto contrário do Deputado Adelmo Carneiro Leão. A seguur,
tOm sua discussão adiada, em virtude de pedidos de vista deferidos pela
PresidOncia, os pareceres pela constitucionalidade, pela juridicidade e pela
legalidade dos Projetos de Lei n

os 139 e 4/99, este na forma do Substitutivo no
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1; e pela inscOnstitucionaUdade do Projeto de Lei no 17/99. Tern também sua
discussào adiada, em virtude de pedido distribuiçào de avulsos, o Projeto de
Lei no 19/99. Passa-se a discussão e votaçâo de pareceres sobre
proposiçöes que dispensam a apreciaçào do Plenário da Assembléia.
Submetido a discussâo e votação, é aprovado parecer que conclui pela
constituciorialidade, pela juridicidade e pela legalidade do Projeto de Lei no
31/99 (relator: Deputado Irani Barbosa). Nos termos do art. 185 do Regimento
Interno, a Presidência determina o envio dos Projetos de Lei n o

s 1, 8 e 20/99
ao Plenário, para inclusâo dos pareceres em ordem do dia. Curnprida a
finalidade da reuniâo, a Presidéncia agradece a presença dos parlamentares,
convoca Os membros da Comissao para a prOxima reuniäo extraordinária, a
realizar-se amanha, dia 17/3/99, as 17 horas, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissöes, 17 de marco de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Antonio JUlio - Eduardo Daladier - Paulo Piau -

Rogerio Correia.
ATA DA ia REUNIAO EXTRAORDJNARIA DA COMISSAO ESPECIAL PARA

EMITIR PARECER SOBRE 0 VETO TOTAL A PROPOSIçA0 DE LEI NO
13.919 E OS VETOS PARCIAIS AS PROPOSIcOES DE LEI N OS 13.901,

13.991, 14.015 E 14.053
As dezessete horas do dia dezoito de marco de mil novecentos e noventa e

nove, comparecem na Sala das ComissOes os Deputados Paulo Pettersen,
Eduardo Brandão, Arlen Santiago, José Alves Viana e João Leite, membros
da Comissào supracitada. Está presente tambérn o Deputado Rogerio
Correia. Havendo nUmero regimental, o Presidente, Deputado Paulo
Pettersen, declara aber-ta a reuniOo e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado José Alves Viana, dispensa a leitura da ata da
reuniào anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros
presentes. Em seguida, o Presidente informa que a reuniâo se destina a
apreciar os pareceres dos relatores sobre os vetos supracitados. Corn a
palavra, o Deputado Eduardo Brandào faz a leitura de seu parecer sobre o
Veto Total a Proposiçao de Lei no 13.919, mediante o qual conclui pela
manutenção do veto. Durante a fase de discussOo, faz usa da palavra o
Deputado João Leite, que se manifesta contrariamente a conclusão do
relatOrio. Colocado em votaçao, é o parecer aprovado, corn voto contrário do
Deputado João Leite. Faz uso da palavra, para declaraçao de voto, a
Deputado João Leite, conforme consta nas notas taquigráficas. A seguir, o
Deputado Eduardo Brandão faz a leitura de seu parecer sabre o Veto Parciat
a Proposiçao de Lei no 13.901, mediante o qual conclui pela manutençao do
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veto. 0 Deputado JoOo Leite faz uso da palavra para discutir a matéria e se
manifesta favoravelmente ao parecer do relator. Colocado em votacOo, é a
parecer aprovado. 0 Presidente passa a palavra ao Deputado Arlen Santiago,
para que faça a leitura de seu parecer sobre o Veto Parcial a ProposicOo de
Lei no 13.991. 0 relator conclui pela manutenção do veto. Durante a fase de
discussäo, a Deputado JoOo Leite se manifesta contrariamente ao parecer
exarado. Colocado em votacOo, é a parecer aprovado, corn voto contrário do
Deputado João Leite. Logo a seguir, a Deputado José Alves Viana faz a
leitura de seu parecer sabre a Veto Parcial a ProposiçOo de Lei no 14.015, no
qual conclui pela manutencOo do veto. Fazem usa da palavra, para discutir a
matéria, as Deputados Joãa Leite, Rogerio Correia, José Alves Viana e Paulo
Pettersen. Colocado em votacOa, e a parecer apravado por unanimidade. A
seguir, a Deputado J000 Leite pracede a leitura de seu parecer sobre o Veto
Parcial a Propasicao de Lei no 14.053, no qual conclui pela rejeiçãa do veto.
Colocada em votaçãa, é a parecer rejeitada. 0 Presidente, nos termas do § 30
do art. 138 do Regimenta Interno, designa a Deputada Eduardo BrandOo
como novo relator, para dar forma ao que a ComissOo decidlu. 0 Presidente
suspende as trabaihos por 10 minutos. Reaberta a reuniOo, o relator,
Deputada Eduardo BrandOo, emite parecer concluindo pela manutencOo do
veto. 0 Presidente indaga aos Deputados se estão de acorda corn a forma
dada pela relator. 0 Deputado JoOo Leite se manifesta contrariamente ao
parecer. 0 Presidente dá por aprovada a parecer pela manutencäo do Veto
Parcial a ProposiçOo de Lei no 14.053 e suspende a reuniOo para a lavratura
desta ata. Reabertas as trabalhos, a Presidente solicita ao Deputado Eduardo
Brandão que proceda a leitura desta ata, que é aprovada pelos Deputados. 0
Presidente solicita aos Deputados que a subscrevam, agradece a presenca
dos parlamentares e encerra os trabalhos desta Comissáo Especial.

Sala das ComissOes, 18 de marco de 1999.
Paulo Pettersen, Presidente - JoOo Leite - Eduardo Brandâo - Arlen

Santiago - José Alves Viana.

ERRATA
PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI N o 547/98

Na publicacao da matéria em epigrafe, verificada na edicàa de 29/12/98,
pag. 27, cal. 1, onde se lê:

"do Deputado Joáa Batista de Oliveira", Ieia-se:
"do Deputada João Leite".
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 24 DE MARCO DE 1999

ATAS

ATA DA 6 a REUNIAO DE DEBATES, EM 22/3/99
Presidência do Deputado Gil Pereira

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1' Parte: 11 Fase (Expediente): Atas
- Correspondência: Mensagem n° 11/99 (encaminha o Projeto de Lei n°
154/99), do Governador do Estado - 21 Fase (Grande Expediente):
Apresentaçâo de Proposiçoes: Projeto de Lei Complementar n o 5/99 -
Projetos de Lei n°s 155 a 161/99 - Comunicaçoes: Comunicaçoes da
Comissão de Saãde e do Deputado Alberto Pinto Coelho - Oradores Inscritos:
Discurso do Deputado Fábio Avelar - 2 a Parte - Abertura de lnscriçoes -
Designação de Comissöes: CPI dos Fundos - Leitura de Comunicaçöes -
Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Corn parecem os Deputados:
José Braga - Gil Pereira - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrüs -

Agostinho Silveira - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Junior - Alvaro
AntOnio - AmbrOsio Pinto - AntOnio Andrade - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas
Rodrigues - Djalma Diniz - Eduardo Daladier - Eduardo Hermeto - Fábio
Avelar - Glycon Terra Pinto - Hely TarquInio - João Paulo - João Pinto Ribeiro
- José Henrique - Márcio Kangussu - Mauri Torres - Rémolo Aloise -
Sebastião Navarro Vieira - Washington Rodrigues.

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

comparecimento registra a existência de nümero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos Os
nossos trabathos. Corn a palavra, o Sr. 2 0-Secretário, para proceder a leitura
das atas das duas reuniOes anteriores.

ia Parte
ia Fase (Expediente)

Atas
- 0 Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2 1-Secret6rio "ad hoc", procede a leitura

das atas das duas reuniOes anteriores, que são aprovadas sem restriçOes.
Correspondéncia

- 0 Deputado José Henrique, 1°-Secret6rio "ad hoc", lê a seguinte
correspondéncia:

"MENSAGEM N° 11/99*
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Belo Horizonte, 19 de marco de 1999.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame dessa

egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei incluso, que altera a redacão
do artigo 60 da Lei n° 11.406, de 28 de janeiro de 1994, que reorganiza a
autarquia Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de
Minas Gerais - IPSM -, introduz alteracOes na estrutura orgânica de
SecretariaS de Estado e dá outras providéncias.

A proposta que ora encaminho ao exame dessa Casa tern por objetivo
alterar a composicOo do Conselho Administrativo do IPSM, etevando para
treze o nümero de seus membros efetivos.

Trata-se de alteração solicitada pelo Comandante-Geral da Policia Militar,
devidamente justificada no documento anexo, que incorporo a esta
mensagem para conhecimento dos Senhores Deputados.

Vaiho-me desta oportunidade para apresentar a Vossa Excelência meus
protestos de elevado apreço e distinta consideracao.

Itamar Franco, Governador do Estado de Minas Gerais.
PROJETO DE LEI N o 154/99

Altera a redação do artigo 6 0 da Lei no 11.406, de 28 de janeiro de 1994,
que reorganiza a autarquia Instituto de Previdéncia dos Servidores Militares
do Estado de Minas Gerais - IPSM -, introduz alteraçOes na estrutura orgânica
de Secretarias de Estado e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 -0 "caput" do artigo 6° da Lei n° 11.406, de 28 de janeiro de 1994,

passa a vigorar corn a seguinte redacão:
"Art. 60 - 0 Conselho Administrativo é composto de 13 (treze) membros

efetivos, segurados do IPSM, tendo a participacão de 1 (urn) representante
dos inativos e de 1 (urn) servidor efetivo do PSM."

Art. 2 ° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçOes em contrárao."
- Publicado, vai o projeto as ComissOes de Justiça e de Administracão

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

* - Publicado de acordo corn o texto original.
2a Fase (Grande Expediente)
Apresentacão de ProposiçOes

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas a Mesa as seguintes proposicOes:
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N o 5/99
Altera dispositivos da Lei Complernentar n o 33, de 28 de junho de 1994 e dá

outras providéncias.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 A Lei Complementar no 33, de 28 de junho de 1994, passa a vigorar

corn as seguintes alteracöeS:
"Art. 13- .........................................................
II - apreciar as contas prestadas anualmente pelos Prefeitos e Presidentes

de Câmaras e sobre elas emitir parecereS prévios em trezentos e sessent
dias, na forma do art. 53;

§ 1 0 -Aresposta a consulta a que se refere o inciso X e os pareceres
prévios mencionados no inciso II deste artigo tern caráter normativo e
constituem pre-julgarnento de tese, mas não do fato ou caso concreto.

§ 21 - Somente prevalecerão para fim de sentenca judicial os pareceres
prévios ratificados por perIcia técnica contábil, realizada por profissional
legalrnente habilitado, nomeado por Juiz de Direito.

Art. 53 - As contas anuais dos ôrgãos dos Poderes do Municiplo e de suas
autarquias e fundacöes serão examinadas pelo Tribunal de Contas, que
ernitirá parecer previo no prazo de trezentos e sessenta dias a contar da data
do seu recebimento, na forma do inciso II do art. 13.

§ 1 0 - As contas dos órgãos da administraçãO direta e indireta do MunicipiO
serão apresentadas pelo Prefeito, e as do Poder LegislativO pelo Presidente
da Cârnara Municipal, no prazo de noventa dias após o encerramentO do
exerciciO.

§ 2° - As contas anuais consistem na apresentacão dos resultados gerais
do exercjciO, em conformidade corn o disposto no art. 101 da Lei no 4.320, de
1964, corn as instrucöeS do Tribunal de Contas do Estado.

§ 50 - No exarne das contas anuais do MunicIpiO será observado a disposto
nos arts. 38 e 52 desta lei.

§ 60 - Esgotado a prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, nâo tendo a
Tribunal de Contas emitido o parecer previo, as contas do MunicIpiO serão
remetidas para julgamento da Câmara Municipal.

§ 70 - Para atender ao disposto no paragrafo anterior, poderá a Câmara
Municipal prevalecer-se de laudo pericial sobre as contas do exercIciC
passado por entidade ou profissional habilitado.

Art. 54 - ..........
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§ 1° - Nào havendo rnanifestacão da Câmara Municipal no prazo de cento e

vinte dias apOs a recebimento do parecer prévio, o Tribunal de Contas, no
prazo de sessenta dias, deverá:

- autorizar o arquivamento do processo, caso o parecer prévia seja emitido
na forma dos incisos I e II do art. 44;

II - encaminhar o processo ao Ministério Pciblico, para adoçâo de medidas
legais, caso o parecer prévio seja emitida na forma do inciso Ill, alIneas "a",
"b" e 'c" do art. 44;

§ 20 - As contas dos gestores aprovadas pela Câmara Municipal, na forma
do art. 31, § 1 0 e 20, da Constituição Federal, serão definitivamente
arquivadas e sornente poderao ser desarquivadas para instruçâo de
processo, mediante requisicào do Poder Judiciário.

§ 3° - Ficam definitivamente arquivados todos as processos de prestaçães
de contas aprovados sem ressalvas pelo Legislativo ate a dia 30 de marco de
1999.

§ 40 - Os pareceres do Tribunal de Contas sobre as contas anteriores aos
exercicios de 1997 que näo tenham sido apreciados pelas Câmaras
Municipais ser-lhes-ão remetidos no prazo de sessenta dias, para
atendimento do disposto no art. 53, VI e VII.

§ 50 - 0 Tribunal de Contas requisitará ao Ministério Püblico, no prazo de
sessenta dias, a devoluçáo de todos as processos que estiverem
enquadrados no inciso II e § 1° e 2 0 do art. 13.

Art. 75 - A decisão do Tribunal de Contas de que resulte imputaçäo de
débito ou multa terá eficácia de titulo executivo, observado o disposto no § 20
do art. 13.".

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 3° - Revogam-se as disposiçaes em contrário.
Sala das Reuniöes, 17 de marco de 1999.
Ronaldo Canabrava
Justificacao: Tern o Tribunal de Contas, entre outros, a dever de auxiliar as

Câmaras Municipais para que elas possarn desempenhar corn segurança e
fidelidade as funçöes fiscalizadora e julgadora. Tal é a determinação do art.
31 da Constituicào Federal.

A bern da verdade, o Tribunal de Contas de Minas Gerais nào tern atendido
sequer as determinaçöes contidas no art. 180 da Constituicáo do Estado nem
as contidas no art. 53 da Lei Complementar no 33, de 28/6/94, cujas redaçoes
devem ser alteradas a mais rápido possivel para a norrnalizaçao e a
agilizaçao dos trabalhos do TCMG.
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Milhares de processos de prestação de contas, apreciados ou não pelas

Cãmaras Municipais, temporariamente suspensos pelos recursos
apresentados na forma da lei, são encaminhados aos fOruns,
sobrecarregando o Judiciário e obrigando as ex-Prefeitos e ex-Vereadores,
muitos já afastados da vida ptblica, outros já falecidos, a responderem em
juizo por possIveis danos ao erário pUblico, para, diante dos argumentos
sólrdos e incontestáveis dos réus, serern arquivados pelo Poder Judiciário.
São incontáveis os processos dessa natureza que passaram pelo crivo do
Judiciário e terminaram no arquivo morto. Milhares de ex-Prefeitos e ex-
Vereadores honestos, que servirarn corn dedicação e dignidade a causa
pübhca, são hoje, depois de tantos anos, afrontados por intimaçöes expedidas
pelo Tribunal de Contas e obrigados a despenderem recursos apreciáveis
corn advogados e assessores, para provarern a exatidão de suas contas.
Contas que foram processadas e prestadas corn o auxIlto de profissionais
zelosos e competentes, devidarnente habilitados, corn registro no CRC-MG, e
analisadas, em sua maioria, por pessoas inabilitadas e ate rnesrno incapazes
de proceder a análise de balanços e interpretação de lets. Tais
procedirnentos, embora legais, jarnais beneficiararn nem beneficiarão a erário
püblico, posto que as falhas levantadas nos inUrneros processos são sernpre
contestadas.

Não e nossa intenção culpar ou desrnerecer o trabaiho do egrégio Tribunal
de Contas de Minas Gerais, que tern sob sua responsabilidade a fiscalização
de 856 municipios, entre eles várias metrópoles. Estamos propondo a solução
de urn problema sério, que onera a Estado de maneira assornbrosa, sem dar-
he o rnenor retorno. Devernos pensar que nesses rnunicIpios existern
controles internos do Executivo, do Legislativo e de suas autarquias e
fundaçoes, todos necessitando do auxIlio e da fiscalizacão do Tribunal de
Contas. Os processos que se acham acurnulados e pendentes não trarão
nenhum beneficio ao Estado e contribuirão, por certo, para turnultuar o Poder
Judiciário e para levar aborrecirnento a rnilhares de ex-Prefeitos e ex-
Vereadores que exerceram corn dignidade as seus rnandatos.

As mudanças que estarnos propondo tern as seguintes objetivos:
1°) Desafogar o Tribunal de Contas, para que ele possa coordenar meihor

seus trabalhos e atender a tempo as norrnas constitucionais, em
conformidade corn a Lei Complernentar no 33, de 1994.

Como está, o Tribunal de Contas não tern condicão de atender aos seus
objetivos, na forma de lei, nem rnesrno onerando mats ainda a Estado corn
admissöes e outras despesas correntes e de investirnentos.

2°) Evitar a acUrnulo de processos no Poder Judiciário e a injusta intimação
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de ex-agefltes politicos, corn mais despesas para a Estado.

Os processoS encarninhados ao Poder Judiciário, além de não resistirern a
argumentacãa de assessores e técnicos abalizados, roubarn precioso tempo
do Judiciária, irnpöern situacães delicadas e injustas a ex-agentes politicos e
não garantem nenhurn retorno ao erário piblico.

30) Preparar a Tribunal de Contas para urna possivel reestruturacão em seu
sistema de trabalho, corn vistas ao cumprirnento do disposto no art. 13 da Let
Corn plementar n o 33.

As despesas do Estado causadas pela forma de inspecão que vern sendo
posta em prática pelo Tribunal de Contas de Minas Gerais, corn fiscalizacão
feita "in loco", podem ser reduzidas em 80% (oitenta por cento), corn rnuito
mats eficácia e benefIcio para a Estado e para as MunicIpios, se for adotado o
sisterna de fiscalizacão a distãncia, via modern. Ha no Estado de Minas vários
sistemas já desenvolvidos e utilizados por empresas de assessoria que
permitem a urn ünico técnico, em urn dia, vistoriar ate 20 rnunicIpios e orientá-
los para a correta aplicacão das leis, corn a custo correspondente ao de urna
chamada telefônica de 20 minutas.

40) Definir, de rnaneira correta, a papel do Tribunal de Contas perante cada
urn dos Poderes, pasta que a art. 53 da Lei Cornplernentar no 33 trata das
contas do Prefeito, deixando as caritas do Fader Legislativo a rnercê do
entendimento do Tribunal de Contas.

A Lei Cornplementar no 33 não atinou para a independéncia financeira e
administrativa dos Paderes. Corn a independéncia financeira dos Foderes
(art. 99, § 1 1 , da Constituicãa Federal), eles ficararn obrigados a rnanter a seu
cantrale interno (art. 74 da Canstituicão Federal) e, em decorrência, tambérn
devern ter as suas cantas apreciadas, para emissãa de parecer prévia, pela
Tribunal de Cantas. As cantas do Executivo, do Legislativo, das autarquias e
fundaçöes pertencem aa MunicIpio, mas a responsabilidade par elas deixa de
ser do Prefeito para estender-se aas ordenadares de despesas, au seja, a
Frefeito, a Presidente da Cãmara e as Diretores das autarquias e fundaçöes.
Assim sendo, as cantas da Mesa da Cãmara devern ser julgadas pela própria
Cârnara e não pela Tribunal de Cantas, a rnesma acarrendo corn as cantas
das autarquias e fundaçöes rnunicipais.

Tern a Fader Legislativo, em todas as esferas de gaverna, as seguintes
funcOes: institucional, legislativa, fiscalizadora e julgadara. Essas funçães
fundarnentais dão-lhe exclusividade para se auto-arganizar, para ernendar,
aprovar e revogar lets, para fiscalizar as atas do governo e julgar procedentes
au improcedentes as pareceres prévios dos tribunais de cantas.

Sornente quern exerce a função fiscalizadora tern candicão de jutgar. 0
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Tribunal de Contas examina "papel", e o legislador analisa os "fatos". E por
essa razão que o parecer prévio do Tribunal de Contas pode ser
desconsiderado e arquivado pela decisão de 2/3 dos Vereadores. Não cabe
ao Tribunal de Contas interferir nas contas do Estado ou dos municipios e
nem mesmo ditar normas para os gastos pUblicos. Estes são definidos por lei.
Basta, pois, ao Tribunal, observar se as leis estão sendo cumpridas e chamar
a atençáo dos mandatários püblicos para os fatos constatados. Do Poder
Legislativo, que representa a comunidade, deve partir a decisão final.

5°) Proceder a agilizacão dos pareceres prévios para que os Vereadores
possam julgar as contas do Municipio em seus mandatos.

A Constituição do Estado dá ao Tribunal de Contas 360 dias para emitir
parecer prévio sobre as contas do municipio. A Lei Complementar n° 33 fala
em contas dos Prefeitos. Mas o prazo é o mesmo. No projeto que propomos
as contas não são do Prefeito, são do municIpio, devendo a Cãmara julgar as
contas do Prefeito, de sua Mesa Diretora, das autarquias e fundacoes. 0 fato
de dissociar as contas da Cãmara das contas da Prefeitura não pode deixar o
Chefe do Poder Legislativo a mercé das consideraçães do Tribunal de
Contas. Afinal, as contas do Legislativo pertencem ao municlpio e, se a
Cãmara julga as contas do Prefeito e das autarquias, deve julgar também as
de sua Mesa Diretora. Se o Tribunal de Contas não atender a determinação
constitucional, deixando de emitir o parecer prévio no prazo estabelecido,
perde o direito de faz&-lo e deve o municipio, pelos seus representantes
legais, decidir sobre a aprovação ou não de suas contas.

6°) Dar condiçöes ao Tribunal de Contas de atender aos pedidos e
requisiçöes feitos pebos Prefeitos e Vereadores.

Rarissimos são os municipios que tiverarn os seus pedidos atendidos pelo
Tribunal de Contas. Requisiçôes de pareceres, instruçoes, pericias e
auditorias, quando atendidas, levam anos para serem publicadas. F como se
o Tribunal de Contas não existisse. Então perguntamos: como é que nós,
Deputados responsáveis pelos destinos da politica mineira, vamos cobrar do
Tribunal de Contas o cumprimento da el? Temos que tomar uma decisão,
que pode gerar polémicas, mas que seja a decisão acertada, para podermos
exigir do Tribunal de Contas uma ação mais coerente corn os elevados
propósitos do atual Governo do Estado, que prima pela modernização e
moralização da administracão pUblica.

As modificaçöes que estamos propondo, se aprovadas pela Assembléia
Legislativa, abrirão espaco para outras propostas de grande valor, que
colocarão o Estado de Minas a frente dos demais Estados na elaboração e
manutençâo de programas de controle interno e externo, corn vistas a
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proteçãO do erário e do patrimOnio püblicos, 0 que não conseguimos ate hoje.

Em razão do exposto, acreditamos poder contar corn o apoio de nossos
ilustres pares para a aprovacão deste projeto.

Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justica, de Administração PUblica
e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 192, c/c o art.
102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N O 155/99
(Ex-Projeto de Lei n o 1.301/97)

Cria o Programa Estadual de Financiamento ao Educando - PROEFE.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica instituido no Estado de Minas Gerais o Prograrna Estadual de

Financiamento ao Educando - PROEFE -, destinado a alunos matriculados
em escolas de nivel médio e superior.

Art. 20 - 0 PRO EFE tern por objetivo o financiamento da anuidade escolar,
ou de gastos corn manutencão de alunos que comprovarern impossibilidade
de pagar tais despesas corn seus próprios recursos ou os de sua famllia.

Art. 30 - 0 Prograrna contará corn recursos do orcarnento do Estado, de
fontes indicadas pelas instituiçoes financeiras oficiais, pelo Governador do
Estado ou outros.

Art. 40 - A operacionalização do Programa será responsabilidade do Poder
Executivo.

Art. 50 - Todo aluno matriculado em estabelecimento autorizado ou
reconhecido pela autoridade competente, comprovadas as condicoes exigidas
pebos arts. 1 0 e 20 desta lei, tern direito a requerer o financiamento.

Art. 60 - 0 PROEFE terá sede e servidores püblicos necessários ao
desempenho de suas tarefas, a critério da autoridade cornpetente.

Art. 70 - Todas as normas e os dispositivos regulamentares relativos ao
Programa, inclusive o sistema de reembolso do beneflcio, corn vistas a seu
efetivo funcionamento serão estabelecidos por decreto executivo, no prazo de
90 (noventa) dias a contar da data da publicacão desta lei.

Art. 81 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 91 - Revogarn-se as disposicöes em contrário.
Sala das Reuniöes, 22 de marco de 1999.
Chico Rafael
Justificacão: Esta lei pretende comprometer o poder pãblico corn a

educação de niveis médio e superior no Estado. A oferta de vagas em
escolas püblicas nesses dois niveis de ensino é irrisória em face da
população egressa da escola fundamental.

Justo 6 que o Estado colabore, corn financiamento reernbolsável, conforme
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as possibilidades da parte financiada, para que se estendam as condiçoes de
acesso aos niveis médio e superior de ensino àqueles que näo tern recursos
necessários para o pagamento de seus custos.

Este projeto não pretende agenciar doaçao de bolsas de estudo. Quer, sim,
financiar despesas corn a educação a interessados que se dispöem,
conforme suas possibilidades, a pagar tais financiamentos, uma vez formados
ou profissionalizados.

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

PROJETO DE LEI N O 156/99
(Ex-Projeto de Lei n o 652/96)

Dispoe sobre o periodo de cobrança do Imposto sobre a Propriedade de
Veiculos Automotores - IPVA.

A Assembléta Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - A cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veiculos

Automotores - IPVA - obedecerá a escala prevista nesta lei e ao que dispuser
a sua regulamentaçao.

Parágrafo ünico - Os velculos corn placas de final 1 (urn), 2 (dois) e 3 (trés)
pagaráo o imposto no rnés de marco; os corn placa de final 4 (quatro), 5
(cinco) e 6 (seis), no més de abril; os corn placa de final 7 (sete), 8 (oito), 9
(nove) e 0 (zero), no més de maio.

Art. 2° - A cobrança de que trata esta lei, na forma prevista no parágrafo
ünico do seu art. 1 0 , dar-se-á a partir do ano seguinte ao da data de sua
publicação, observado o que dispuser seu regulamento.

Art. 30 - Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Reuniöes, 22 de marco de 1999.
Ermano Batista
Justificação: A cobrança do IPVA escalonada nos rnoldes propostos se faz

necessária.
Adrninistrativarnente, rnedida semeihante tern sido adotada ao longo dos

anos, gerando expectativa no contribuinte quanto a permanéncia, ou não, da
regra.

Por outro lado, observa-se que ha perIodos, como o de inIcio de ano, em
que os gastos dos pais de familia são acentuados corn matrIcula escolar,
material didático e IPTU, entre outros. As despesas corn o IPVA acarretam
acumulação desses gastos e dificultam o seu pagamento.

E necessárro estabelecer regras claras, que nâo venham sofrer alteraçoes a
cada momento quanto a época de recolhimento de tributos, sern gerar
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dificuldadeS para o contribuinte, 0 que se pretende por via deste projeto.

Assim, contamos corn o apoio dos nobres pares para a aprovação desta
justa proposicãO.

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

PROJETO DE LEI N o 157/99
(Ex-Projeto de Lei n° 1.673/98)

Dispöe sobre 0 pagamento da rernuneraçáo dos servidores püblicos e dá
outras providéncias.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - 0 pagamento da remuneracäo do servidor pUblico de Orgào,

autarquia ou fundaçao do Estado deverá ser efetuado ate o 5° (quinto) dia Util
de cada mês.

§ 1 1 - 0 atraso no pagamento obriga o órgáo, a autarquia ou a fundação a
compensar financeiramente o servidor, mediante pagamento, na foiha do més
subseqüente, de percentual da remuneracão correspondente a 1/30 (urn trinta
avos) do valor da Taxa Referencial do més, multiplicado pelo nümero de dias
de atraso.

§ 21 - Se o atraso exceder a 48 horas, o órgão, a autarquia ou a fundacäo
pagará ao servidor urn abono de 5% (cinco por cento) do valor de sua
remuneracâo, além da compensacão financeira de que trata o parágrafo
anterior.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 3° - Revogam-se as disposicöes em contrário.
Sala das Reuniöes, 22 de marco de 1999.
Errnano Batista
Justificação: 0 atraso no pagamento da rernuneração dos servidores tern

trazido conseqüéncias dramáticas para pais e mães de farnilia, que, já ha
algum tempo, tern sido privados das condiçöes de prover a sua subsisténcia e
a de sua familia, bern como honrar seus corn promissos, em funcão da politica
salarial do Governo Estadual. 0 projeto busca estabelecer regras que
desestimulern a inconseqüéncia do Governo e minorem os danos sofridos
pelos servidores püblicos.

Tais são os motivos, em resurno, que me levam a apresentar 0 presente
projeto de lei, para o qual espero contar corn o apoiamento de meus pares.

- Publicado, vai o projeto as Cornissöes de Justica, de Administracão
Pijblica e de Fiscalizacão Financeira, para parecer, nos termos do art. 188,
c/c o art. 102, do Regirnento Interno.



rA
820

PROJETO DE LEI N o 158/99
(Ex-Projeto de Lei n o 1.023/96)

Declara de utilidade pblica a Creche Comunitária São Domingos Sávio,
corn sede no MunicIpio de Contagem.

A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pCiblica a Creche Cornunitária São

Domingos Sávio, corn sede no MunicIpio de Contagem.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçôes em contrário.
Sala das Reuniôes, 22 de marco de 1999.
Durval Angelo
Justificaçao: Fundada em 12 de marco de 1984 e sediada na Rua Cubatão,

360, Bairro Monte Castelo, em Contagem, a Creche Comunitária São
Domingos Sávio foi declarada de utilidade pUblica municipal pela Lei n° 1.733,
de 31 de marco de 1986.

Tendo como objetivos principais prestar assistência as crianças, através de
abrigo, educação, saUde e desenvolvimento de hábitos de higiene, a entidade
vem prestando relevantes servicos a comunidade, proporcionando elevado
nivel de qualidade de atendimento as criancas e bem-estar a seus pals, para
melhor desempenho de suas atividades cotidianas.

Considerando ser justa e oportuna a declaração da Creche Comunitária
São Domingos Sávio como de Utilidade Piiblica Estadual, contamos com a
aprovação desta proposicão.

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

PROJETO DE LEI N o 159/99
(Ex-Projeto de Lei n° 1.984/98)

Declara de utilidade pCiblica a entidade Desafio Jovem Hebron, corn sede
no Municlpio de Vargem Alegre.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade püblica a entidade Desaflo Jovem

Hebron, corn sede no Municipio de Vargem Alegre.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 3° - Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Reuniöes, 2 de marco de 1999.
Mauro Lobo
Justificação: A entidade Desaflo Jovem Hebron, evangélica e filantrópica,

fundada em 26/1/86, objetiva recuperar criminosos e pessoas viciadas em
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tOxicos e álcool, reintegrando-os a sociedade por meio de terapia evangelica,
ocupacional, sem distinção de raga, cor, condição social, credo religioso ou
politico.

Conforme consta em seus estatutos, a entidade, que se encontra em
funcionamento ha mais de seis anos, sob a direção de pessoas idôneas, não
tem qualquer objetivo lucrativo.

E crescente o nUmero de jovens que se tornam dependentes do uso de
drogas, fato que os marginaliza e os torna incapazes de exercer atividades
üteis a populacão, também impossibilitando-os de ser felizes.

Todas as prornoçôes que visem a integrá-los novamente a sociedade,
livrando-os dos vicios, são de grande importãncia e merecem o apoio das
autoridades governamentais visando a sua propagação e a percepção dos
beneficios legais a que têm direito.

Subrnetemos, pois, aos nobres pares a presente proposição, solicitando-
Ihes o indispensável apolo para a sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI N° 160/99
Concede passe livre no transporte coletivo intermunicipal do Estado a

Oficlais de Justiça e Comissários de Menores e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Aos Oficiais de Justiça e Comissários de Menores, quando do

cumprimento de diligências em processos oriundos de gratuidade de justiça,
secretarias criminals, juizados civeis e criminais e juizado da infância e da
juventude, fica garantido o transporte coletivo gratuito em ãmbito
intermunicipal.

Art. 2° - A forma de concessão do passe referido no artigo anterior será
estabelecida por meio de regulamento a ser expedido no prazo de sessenta
dias.

Art. 3 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposicoes em contrário.
Sala das Reuniães, 18 de marco de 1999.
Maria Olivia
Justificacão: 0 Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais delega poderes

a algumas classes de seus servidores para o cumprimento externo de ordens
judiciais.

Entre esses servidores incluem-se os Oficlais de Justica de 11 e 2a
Instãncias (Tribunals de Justica e Justiça Militar, Tribunal de Alcada, Juizados

I
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Especials CIvel e Criminal). Não podemos deixar de citar a categoria dos
Comissários de Menores do Juizado da Infãncia e da Juventude.

Tais servidores realizam dezenas de atribuicôes, entre as quais
destacamos: fazer, na forma de lei, citacão, intimacão, notificação, prisão,
penhora e apreensão, certificando no mandado o ocorrido, corn mencão do
lugar e da hora da diligéncia, devolvendo os respectivos mandados a
Secretaria ou ao setor próprio, dentro do prazo legal; promover as avaliaçöes
judiciais nos casos indicados em el; proceder a investigacöes relativas a
menores, seus pals, tutores ou encarregados de sua guarda; fiscalizar
entrada e permanência de menor em casas de diversão, botequins,
emissoras de radio e/ou televisão, ginásios esportivos, cabarés ou
congéneres; cumprir e obedecer as instrucöes do Juiz competente.

Para o cumprimento das suas relevantes funçöes, os servidores utilizam, na
grande maioria das vezes, o transporte coletivo, uma vez que não recebem
qualquer indenização para realizacão dos atos a tItulo de justica gratuita.

Nos processos distribuldos nos fOruns em todo o Estado, acredita-se que
de 30% a 40% dos feitos não tern computadas as custas judiclais, tampouco
as diligências dos servidores encarregados do cumprimento de mandados.

Custas judiciais são despesas corn atos judicials praticados em razão de
oflcio e compreendem o registro, a expedicao, o preparo e o arquivamento de
feitos e os valores especificados em tabelas proprias. Portanto, as custas são
gastos necessários para o inicio, o desenvolvimento e o término de urn
processo.

Custear um processo significa prover as despesas necessaries ao seu
andamento. As despesas com as diligências dos servidores encarregados de
cumprimento externo das ordens judicials nâo se confundern com despesas
para o custeio de atos decorrentes do encaminhamento processual. 0 Oficial
de Justiça e o Comissário de Menores não estão obrigados a arcar corn as
despesas necessárias para execução de atos judiclais.

Hoje os atos judicials criminals, os do Juizado da lnfância e Juventude, os
da Justica de 1a e 2a lnstâncias (processos de famulia, indenizacöes, acidente
de trabaiho, execuçOes, declaratórias, usucapião, reintegração de posse,
cobranca, etc.) tramitam, na sua grande maioria, sob o palio da gratuidade da
justice, conforme dispöem os mecanismos legais aplicáveis. Poderiarnos,
entre os diversos, citar a Lei Federal n o 1.060/50, a Lei no 9.099, de 26/9/95,
etc.

A concessão de assisténcia judiciária é o mecanismo pelo qual o Estado
isenta de custas judicials as pessoas necessitadas, como tat consideradas
aquelas que não tern corno arcar corn tais custas sem prejuizo do sustento
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prOprio ou da famlila.

O Estado também, em algumas açöes, irnpöe a gratuidade. Podemos citar
as açöes criminals e as acöes dos juizados especials, uma vez que existe
interesse preponderante do Estado em razão do interesse pblico
estabelecido na relaçào e na finalidade a ser atcançada.

Os tribunals, por diversas vezes chamados a opinar sobre o pagamento des
diligencias externas, tern unanirnemente afirmado que a verba devida aos
servidores encarregados de diligéncias externas do Poder Judiciário, em
ressarcimento de despesa de sua condução, deve ser paga pela parte
interessada independentemente da gratuidade de justiça deferida nos autos,
uma vez que a referida verba nâo é custa processual.

Custeio des diligéncias externas não são custas processuals, pois aos
referidos servidores é devida a indenização de transporte, a titulo de
ressarcimento de despesas realizadas corn a locornoçao para o curnprimento
da ordem.

Tat afirmação está contida na Lei no 12.427, de 27/12196, que "dispöe sobre
as custas devidas ao Estado no âmbito da Justiça Estadual de Primeiro e
Segundo Graus e d6 outras providências".

Sem a indenização de transporte pare Oficials de Justice e Comissários, as
pessoas corn menor poder aquisitivo estarão privadas de ter o born
andamento de seu processo junto a justice e os tribunals, uma vez que, não
podendo arcar corn as despesas decorrentes das diligéncias externas dos
servidores, estarão fadados a paralisação.

O poder de punir o transgressor de uma norma penal também ficará
prejudicado, urna vez que o Oficial de Justiça ou o Comissario de Menores
dependem da locomoção para o cumprimento des ordens ernanadas pelos
respectivos Juizes, principalmente os mandados oriundos dos juizados
especiais civeis e criminals, que näo pagam quatquer tipo de custa judicial.

Os prejuizos causados são latentes e estão emperrando o born andamento
da prestação jurisdicional, urna vez que os servidores encarregados des
diligéncias externas do Poder Judiciario näo tern melos de arcar corn a
despesa de locomoção, ja que não podern retirar do salario quatquer parcela
pare fazer frente a despesas corn Iocomoção no cumprimento dos mandados.

Qualquer concessionário do transporte coletivo, ao assumir o bonus do
gerenciamento de uma linha municipal ou intermunicipal, certamente tern
conhecimento de que existem alguns onus que também o Estado the repassa,
tais como gratuidade pare o idoso e o deficiente fIsico, etc., e não poderlamos
deixar de lembrar a gretuidade pare os servidores encarregados das
diligencias externas do Poder Judiciário, uma vez que cabe ao Estado,
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constitucionalrnente o dever de arcar corn a garantia de todo cidadão,
principalmente o desprovido de recursos financeiros, ter analisado pelo Poder
Judiciário direito eventualmente violado.

Assm, apresento esta proposiçäo, solicitando de rneus pares apoio e
imediata aprovação apOs os trârnites regirnentais.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justiça e de Transporte para
parecer, nos terrnos do art. 188, c/c o art. 102, do Regirnento Interno.

PROJETO DE LEI N O 161/99
(Ex-Projeto de Lei n° 1.917/98)

Declara de utihdade püblica a Comunidade Terapêutica Urn Novo Caminho,
corn sede no Municipio de Ituiutaba.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica dedarada de utilidade pUblica a Cornunidade Terapêutica Urn

Novo Carninho, corn sede no Municipio de ltuiutaba.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das ReuniOes, 22 de marco de 1999.
Anderson Adauto
Justificaçao: A Comunidade Terapêutica Urn Novo Carninho, fundada em

26/5/94, e uma sociedade civil que tern por objetivo promover a reabilitação
de pessoas dependentes de drogas e álcool que se proponham, por livre e
espontânea vontade, a abandonar o vIcio, bern corno a integraçâo dessas
pessoas no mercado de trabalho. Prornove, também, a divulgação do esporte
e a proteçào do meio ambiente. A diretoria da entidade é composta por
pessoas idôneas e nào remuneradas pelos serviços prestados.

A instituição preenche os requisitos para a declaração de sua utilidade
püblica; por esse rnotivo, solicito o apoio dos nobres colegas a aprovaçào do
projeto em tela.

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

Cornunicaçoes
- São tarnbém encarninhadas a Mesa comunicaçöes da Cornissão de

SaUde e do Deputado Alberto Pinto Coelho.
Oradores Inscritos

o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Fábio Avelar.
o Deputado Fábio Avelar - Sr. P residente, senhores corn ponentes da mesa,

Sras. Deputadas e Srs. Deputados, senhoras e senhores da imprensa,
servidores desta Casa, senhoras e senhores presentes, hoje, 22 de marco,
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celebrarnoS o Dia Mundial da Agua, data instituida em 1992, pela ONU, não
para ser urna data cornemorativa, mas para ser mais urna oportunidade de
alerta, para que todos possarnos refletir sobre a irnportância desse precioso
lIquido, que não é infinito e que, apesar de cobrir trés quartos do planeta, ja e,
segundo estudos de organismos internacionaiS, o centro de conflitos em
diverSas partes do mundo.

Come é de conhecimento geral, rnas nunca é dernais lembrar, 97% das
ágUaS estao nos mares e oceanos e são salgadas. Portanto, impróprias para
consumo humano. Os trés por cento que sobrarn para uso hurnano não são
suficientes, visto que dois terços dessa água estão nos polos e galerias,
sendo praticamente impossivel seu uso, devido a distância e ao frio. Resta,
então, para atender a hurnanidade e aos seres vivos do planeta, apenas urn
por cento desse montante.

E esse urn por cento de água está concentrado nos rios, lagos, lencóis
subterrâneOs e na atmosfera, o que, convenhamos, é muito aquérn das
necessidades de uma populacão que cresce no mesmo ritmo em que destrOi
o meio ambiente.

E corno nenhum processo metabôlico ocorre na vida sern acào direta ou
indireta da água, podernos afirmar, sem temer, que é importante para garantir
a paz no rnundo preservar a água, o solo e retardar o processo de
aquecimento do planeta.

Estudos do Ministério do Meio Ambiente e de Recursos Hidricos, em
dezembro de 1996, mostram que o Brasil desperdica, em ligacöes
clandestinas, vazamentos e outras coisas do género, 45% da água captada
para consumo da populacao. E no mundo é o meio ambiente, e não as
diferenças étnicas, a verdadeira causa de muitas guerras, afirrna relatOrio do
lnstituto Woridwatch, de Washington, citando que a medida que as pressoes
demográficas se intensificam e os recursos naturais entrarn em colapso, as
pessoas tendern a buscar protecao em suas identidades étnicas, religiosas e
outras.

Entre as populacoes mais vulneráveis figuram 400 rnilhöes de habitantes de
paises em desenvolvirnento, que rnal conseguem sobreviver em terras onde a
ecologia se encontra seriarnente prejudicada.

Cerca de 300.000.000.000ha, ou seja, 70% das terras agrIcolas
potencialmente produtivas do mundo, já se transformaram em deserto. A
medida que a terra agrIcola se degrada, deixa de ter condicoes de sustentar a
população crescente. E na America Latina boa parte das melhores terras
pertencem a latifundiários ricos.

A populacão aumenta, e aos carnponeses pobres so resta a possibilidade
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de ocupar terrenos marginais. Isso muito me lembra o Vale do Jequitinhonha,
a outra face de Minas, e o sertão nordestino, a outra face do Brasil, regiöes
que sofrem corn a falta da água, dificuldade que a grande maioria dos
brasileiros so conhece pelos noticiários.

Sem água não ha vida. São necessários 75% de água para a sobrevivência
dos organismos. Pela água, pode-se identificar os desequilibrios na saüde da
natureza, da mesma forma que urn exame de sangue revela a moléstia
hurnana, isso porque a água é o sangue da terra e desempenha seu papel no
que conhecemos como o ciclo das águas.

Dal, a importãncia de que todos, no dia de hoje, dediquem-se a refletir
sobre o importantissimo papel da água em nossa vida, na vida do nosso Pals,
do nosso Estado, da nossa cidade.

E por cause dessa importãncie, e corn o conhecimento de quern durante 26
anos trabalhou na construcão e no desenvolvimento do processo de captacäo
e distribuicão de água pare Belo Horizonte e toda a Região Metropolitana, que
novamente desta tribune manifesto a permenente preocupacão corn a
possibilidade que vern sendo anuncieda, a boca pequene, de que a Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte esteja disposta a não renovar o contrato de
concessão a COPASA pera cuider do abastecirnento de água na Capital,
contrato esse que vence no próximo ano.

Como já tive a oportunidade de alertar desta tribune, o abestecimento de
ãgua em Belo Horizonte so deixou de ser problema grave corn o advento da
COPASA. Para isso, foram necessários muitos anos de trabalho, corn a
execucão de arrojados projetos de engenharie e o estabelecimento de urn
projeto ünico, considerando a Região Metropolitane corno urn todo, como se
ela fosse uma grande cidade.

Esse unidade permitiu que se construisse urn sistema interligado de
excepcional ceráter social, pois quern não tern sequer uma nascente para
captacâo, como é o caso especIfico de Belo Horizonte, tern o abastecimento
de água normal, porque a sue volta ha todo urn sisteme de captacão e
tretarnento operendo e garantindo para a população e a preciosidede de urn
liquido que, pare grande parte da populecâo do mundo, pode ser considerado
privilégio.

Del, Sr. Presidente e nobres colegas desta Case, a minhe preocupacão
quanto ao futuro do abastecimento de água em Belo Horizonte. Acho que é
prernente que a sociedade belorizontina se organize e discuta
incansevelrnente o assunto, enquanto é tempo.

Da mesma forma que me preocupe a possivel nao-renovacão do contreto
de concessão de COPASA, preocupe-me, tambérn, a propalade privatizacào
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dessa empresa, fato que ainde é relatado a boca pequena, rnas que nesses
tempos de globalização nâo pode ser desconsiderado. E neste Die Mundial
da Ague, também quero deixar registrado floS anais desta Case a minha
posicão contrária a essa possIvel privatização.

Entre tantos motivos que nos levam 	 posiçâo contrária, todos de
conhecirnento da sociedade e de ciência, entendernos que a questão de água
e hoje, no rnundo, uma questão de segurança necional, e a pals algum e
dado o direito de negligenciar ternas de extreme importâncie.

A COPASA e nossa. E dos mineiros. A COPASA é inegociável, porque é a
garantia de que a mineiro, principaimente a belorizontino, tenha água tratada
em sue cesa. Muito obrigado.

2 a Parte
Abertura de lnscriçoes

o Sr. Presidente - Nâo havendo outros oradores inscritos, a Presidêncja
passe a 2a 

Perte da reuniâo, compreeridendo as comunicaçoes da
Presidéncia e de Deputados e as pronunciamentos de oradores inscritos.
Estão abertas as inscriçães pare a Grande Expediente da próxima reuniâo.

Designaçao de Comissöes
o Sr. Presidente - A Presidéncia val designar Comissão Parlamentar de

Jnquérito pare, no Prazo de 120 Dias, Apurar Possiveis Desvios de Recursos
Pertencentes aos Fundos do Poder Executivo e de Recursos Vinculados
Transferidos pela União ao Estado, doravante denorninada CPI dos Fundos.
Pelo PSDB: efetivo - Deputado Mauro Lobo; suplente - Deputedo Ailton Vilela;
pelo PMDB: efetivo - Deputado Dimas Rodrigues; suplente - Deputado Paulo
Pettersen; pelo PDT: efetivo - Deputedo Alvaro Antonio; suplente - Deputedo
Bené Guedes; pelo PFL: efetivo - Deputedo Paulo Piau; suplente - Deputado
Sebastiäo Costa; pelo PT: efetivo - Deputado Rogério Correia; suplente -
Deputada Marie Tereza Lara; pelo PL: efetivo - Deputedo George Hilton;
suplente: Deputado José Milton; pelo PSD: efetivo - Deputado Dinis Pinheiro;
suplente - Deputado Delrno Ribeiro Silva. Designo. A Area de Apoio as
ComissOes.

Leitura de Comunicaçoes
- A seguir, a Sr. Presidente dá ciência ao Plenário des cornunicaçOes

apresentadas nesta reunião pela Comissão de Saüde - aprovaçao, na 2'
Reunião Ordinária, do Requerimento n o 41/99, da Deputada Elaine
Metozinhos (Ciente. Publique-se.); e pelo Deputado Alberta Pinto Coelho -
indicaçâo dos Deputados Eduardo Hermeto e Marie José Haueisen pare
atuarem como Vice-Lideres do Governo (Ciente. COpia a Area de Apoio as
CornrssOes e as Liderancas.).
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Encerramento
0 Sr. Presidente - Não havendo outras comunicaçoes a serem feitas nern

Lideres inscritos, a Presidéncia encerra a reunião, convocando Os Deputados
para a extraordinárja de amanhã, dia 23, as 20 horas, nos termos do edital de
coavocação, e para a ordinária da mesma data, as 14 horas, corn a seguinte
ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edicao anterior.).
Levanta-se a reunião.

ATA DA 4a REUNIAO ESPECIAL, EM 15/3/99
Presidência do Deputado Anderson Adauto

Sumário: Comparecirnento - Abertura - Atas - Composição da Mesa -
Destinaçâo da reunião - Palavras do Sr. Presidente - Palavras do Vice-
Governador Newton Cardoso - Palavras do Senador Roberto Requião -
Palavras do Deputado Aloizio Mercadante - Palavras do Sr. José Alfredo de
Oliveira Baracho - Palavras da Sra. Aspásia Camargo - Esclarecimentos
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Comparecirnento
- Comparecem os Deputados:
Anderson Adauto - José Braga - Durval Angelo - Dilzon Melo - Gil Pereira -

Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - AIlton Vilela - Alberto Bejani -
Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira JUnior - Antonio Andrade - AntOnio
JUlio - Antonio Roberto - Bilac Pinto - César de Mesquita - Chico Rafael -
Christiano Canédo - Dalmo Ribeiro Silva - Dinis Pinheiro - Edson Rezende -
Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Fábio Avelar - George Hilton - Glycon
Terra Pinto - Hely Tarquinio - Ivo José - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo
de Oliveira - José Alves Viana - José Henrique - Luiz Fernando - Luiz
Menezes - Márcio Cunha - Marco Regis - Maria José Haueisen - Maria
Tereza Lara - Mauro Lobo - Miguel Martini - Newton de Morais - Olinto
Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau - ROmolo Aloise - Rogério Correia -
Ronaldo Canabrava - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira -
Wanderley Avila Washington Rodrigues.

Abertura
o Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - As 9hl5rnin, declaro aberta

a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabaihos. Corn a palavra, o Sr. 2°-Secret6rio, para proceder a leitura
das atas das duas reuniOes anteriores.

Atas
- 0 Deputado Gil Pereira, 2 0-Secret6rio, procede a leitura das atas das duas

reuniöes anteriores, que são aprovadas sern restriçOes.
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Cornposição da Mesa

o Sr. Presidente - Compöem a Mesa dos trabaihos, nesta manhã, os
Exmos. Srs. Newton Cardoso, Vice-Governador do Estado e representante do
Exmo. Sr. Governador do Estado, Dr. Itarnar Franco; Roberto Requião,
Senador do PMDB do Paraná; Marina Silva, Senadora do PT do Acre; Aloizio
Mercadante, Deputado Federal do PT de São Paulo; Célio de Castro, Prefeito
Municipal de Belo Horizonte; Miguel Martini, Presidente da União Nacional
dos Legislativos Estaduais - UNALE -; Aspásia Carnargo, pesquisadora da
Fundacão GetUlio Vargas e Assessora Especial do Itamaraty; e José Alfredo
de Oliveira Baracho, professor de Direito Constitucional da UFMG.

Destinacão da Reunião
o Sr. Presidente - Destina-se esta reunião a reatização da Teleconferência

Desafios da Federação Brasileira, que será dividida nos seguintes subtemas:
"A União e Os Estados no Quadro da Globalizacão" e "0 Pacto Federativo:
Limites da Centralizacão e da Autonomia dos Estados".

Palavras do Sr. Presidente
Este encontro, senhoras e senhores participantes, faz-nos lernbrar o

nascirnento da democracia. A tecnologia levará o nosso debate a uma
multidão de telespectadores que dele poderão participar, assim como urna
multidão de cidadãos participava, na ágora ateniense, das decisOes polIticas.

Se a dernocracia participativa trouxe o sistema parlamentar moderno, corn
suas casas legislativas permanentes, o diálogo direto entre elas, a populacão
e as organizacOes civis, que são, por definição, organizacOes de natureza
politica, é, mais que nunca, necessário.

Essa reflexão nos conduz a outra, a da irnportãncia do poder local como
expressão da democracia. As instituicOes politicas são os instrumentos pelos
quais o homem expressa a sua liberdade e a sua vontade, na busca de
convivência pacIfica e criadora. Quanto mais prOximo do cidadão o poder
estiver, mais dernocrático ele será. A usurpacão do poder local é, assim,
senhoras e senhores, a usurpação da liberdade.

Estaremos discutindo, hoje e aqui, Os desafios que a Federação brasileira
deve vencer. Convidarnos algurnas das personalidades brasileiras mais
destacadas no conhecimento das questOes federativas. Näo as convidamos
para urn exercIcio intelectual em tomb do tema, e, sim, corno passo prévio
para amplo movimento em busca da revisão constitucional do pacto
republicano. Durante o periodo colonial, embora o Govemno metropolitano
usasse de todos os rneios a firn de impor a sua vontade a populacão
brasileira, havia, nos Senados das vilas, algum poder local de que não
dispOem hoje as Cãmaras Municipais. A Urania portuguesa se exercia corn
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mais rigor once maiores eram Os seus interesses econômicos, corno ocorreu
em nosso territOrio. F provável que nào tenha havido, em todas as
possessöes portuguesas, regiào governada corn major violência que a
Capitania das Minas do Ouro, depois Minas Gerais.

E não foi tampouco por acaso que nenhuma outra capitania viveu as
turbulências que assofaram Minas Gerais no sec. XVIII. 0 exame dos
documentos histOricos mostra que, praticamente, no houve urn sO lustro em
que a rebeldia contra o arbitrio e a espoliaçao nâo movesse Os intrépidos
m neiros.

A Independéncia trouxe a reivindicaçâo federativa, como ficou claro nos
debates da primeira Assembléia Nacionat Constituinte. Embora a idéia no
houvesse prosperado, ela permaneceu e se manifestou durante todo o
periodo rnonarquico, principairnente nos movimentos armados, como a
Guerra dos Farrapos e a Revoluçâo de 1842. Do ponto de vista institucional,
eta teve a sua primeira vitOria corn a criação das Assembléias Legislativas
provinciais, como conseqüéncia do Ato Institucional de 1834.

As Assembjéias provinciais, no Estado unitário do Império, dispunharn de
amplo poder legislativo, urna vez que era seu o direito de legislar sobre
tributaçéo interna, instruçäo püblica e segurança dos cidadâos.

A redução da autonomia dos Estados, a partir do movimento militar de 1964
e, de forma rnais acentuada, corn as rnedidas provisOrias do atual Governo
Federal, transfor-mou as Assernbléias Legistativas em grandes cmaras de
Vereadores, que procurarn, corn certa angUstia, justificar sua existéncia. A
prirneira tarefa polltica dos parlamentos estaduais é, assim, a recuperaçâo da
autonomia dos Estados, para que possarn exercer a funçâo elementar de sua
razâo de ser: a atividade legislativa.

Essa atividade já era, de certa forma, tolhida, pela timidez do regime
republicano, tat como foi concebido em 1889.

Confrontando-se corn urna realidade histOrica diferente, não puderam os
constituintes de 1891 criar urna federaçâo semethante a dos Estados Unidos,
como era propOsito de rnuitos deles. Ao negar aos Estados direitos
legislativos conferidos aos Estados norte-americanos, a Constituiçao de 1891
limitou os poderes politicos das antigas provincias. Essa foi a primeira, rnas
não a Unica, das vicissitudes do federalismo brasileiro.

Hoje não podemos falar seriarnente em federaçao. Eta foi sendo destruida,
pela negligéncia de sucessivos governos estaduais, que nào reagiram a
tempo, e de forma viril, contra a continuada centralizaçao do poder. Essa
centralizaçao se tornou insuportável corn o despotismo do atual Governo
Federal que, de forma rnanhosa e insidiosa, promoveu a subserviência e a
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subrnisSâo da rnaioria do Congresso e da maioria dos Governadores de
Estado. Essa situação sO corneça a mudar agora, corn a eleicao de
Governadores e Assernbléias dispostos a contestar o modelo econômico que
nos infelicita.

Ao optar pelo que determinou o Consenso de Washington, essa nova
ordenacao imperial para a America Latina, o Governo avanca no projeto não
sO de reduzir 0 Brasil a condiçâo de urn Estado unitário, conforrne chegarn a
pregar hornens do governo, como de reduzi-lo a condicào de Estado
associado dos Estados Unidos. Náo temos mais autonomia estadual porque o
Governo brasileiro de hoje renunciou a soberania nacional. (- Palmas.)

Ainda agora, segundo registra a irnprensa, o acordo corn o FMI exige uma
recessão industrial de 8% este ano, para que haja urna brutal reducáo do PIB,
de mais de 3,5%. Essa queda, acumulada pela reduçâo já registrada em
1998, significa urn atraso de mais de 10% na indtstria nos dois anos. Em
terrnos práticos, 0 desemprego deverá continuar aumentando. Não se trata de
urna fatalidade, mas de urn projeto calculado.

E inacreditável que aceitemos, de bracos cruzados, a destruição planejada
de nossa economia, destruição de que se beneficiam não sá os estrangeiros
como seus sOcios nacionais.

Ao submeter-se aos interesses externos, o Governo central, ern obediência
ao modelo importado, inviabiliza o projeto nacional de desenvolvimento e
exerce pressöes cada vez maiores sobre os Estados e municipios.

A cobica estrangeira interessa o agravarnento da crise social, corn o
desemprego, a violéncia, a centralizacão do poder e ate mesmo o confronto
entre os Estados, porque o caos pode trazer a desintegracâo do Estado
nacional, passo prévio a conquista territorial.

A unidade nacional, senhoras e senhores parlamentares, depende,
diretamente, da autonornia dos Estados federados. A soberania nacional é a
soberania dos Estados membros. Quanto menor for a autonornia dos
Estados, tanto menor será a soberania do Brasil.

Coube ao Governador Itamar Franco, no curnprirnento do mandato que the
conferiu o povo, a iniciativa de rnostrar a crueldade do rnodelo concentrador,
ao denunciar os acordos financeiros assinados pelos governadores corn o
Ministério da Fazenda e ao declarar a suspensäo dos pagamentos aos
credores do Estado, por 90 dias, em ato admitido corno urna moratória não
formal.

Mais do que a denüncia de uma farsa, rnontada a fim de facilitar a reeleição
do Presidente da RepCiblica, o protesto de Minas é contra o rnodelo
macroeconômico de submissâo e convoca a construçäo de novo contrato
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federativo.
Minas nunca desejou qualquer hegemonia na Federacao Brasileira, mas

nâo renuncia a posição de vanguarda na história politica de nosso Pals. (-
Palmas.) Foi corn essa autoridade moral e a seu patrimônio cIvico que as
mineiras elegeram a Presidente Itamar Franco para conduzi-los na luta contra
a prepotência do Governo da União e pela reconstrução da Repüblica
Federativa.

Somos a que samos, e não aquilo que a Governo Federal pensa que
somas. Não somos prepostos do Ministro da Fazenda nem do Governo
Federal. De nada adianta, por exemplo, usar parte da imprensa para dizer
que as rnineiros, ao suspender o pagamento da amortização da divida, estão
prejudicando a resto do Brasil. Isso não é verdade. Quem vem prejudicando a
Brasil inteira é a Governo Federal, que vem doando a patrimônio nacional, em
privatizacöes suspeitas, promovendo a saida incontrolável de recursos do
Pals - so no ano passado foram pagas, de juros, IJS$75.000.000.000,00, e
aplicados, pelos Bancos que operam no Brash, US$35.000.000.000,00 de
especuladores brasileiros nas lihas Cayman. A desvalorização do real trouxe
o aumento da divida liquida do Tesoura Nacional em US$43.000.000.000,00
- a equivalente a duas vezes a preco total a ser obtido corn a privatizacão da
TELEBRAS. E, como se não bastasse, anunciam a possivel privatizacão da
PETROBRAS, do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal.

Como bern resumiram alguns autores, entre eles, a professora Aspásia
Camargo, em texta recente, a receita federativa e singela: sO deve sair do
poder do municipio aquilo que a municlpio não tern condiçOes de administrar
e que deve ser, assim, transferido para a responsabilidade do Estado. Da
mesma maneira, so deve ser da responsabilidade da União a que nãa puder
permanecer na alçada do Governo Estadual.

Ha, no entanta, que ter conseqUëncias prOticas a necessidade que o
pensamenta politico identifica. E nesse sentido que nosso encontro de haje
abre carninho para a criação de uma Frente Parlamentar em Defesa da
Autonomia dos Estados. Essa Frente é a ampliacão do rnovimento Minas
Unida Vence a Crise, corn a qual estamos mobilizando a povo na ação civica
contra a cerco ao nossa Estado.

Estou certo de que a dia de hoje sera guardado, na História, coma urn dos
mais importantes na construção de novo desenho do Estado nacional.
Agradeco a presenca de todos, especialmente a de nossos convidados. 0
Senador Roberto Requiao, a Deputado Aloizio Mercadante, a Professora
Aspásia Camargo e a Dr. José Alfredo Baracho, Professor de Direito
Constitucional da UFMG, são personalidades conhecidas e respeitáveis na
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vida polItica e acadêmica de nosso Pals. Ao agradecer, em name do pava de
Minas, a sua presenca nesta Casa, estou certa de que, de seu saber e de seu
patriatisrno, teremas a contribuição necessária a urn nova e necessária tempo
para a Brasil. Muita obrigada a todas as participantes da Mesa e a tados as
senhores e senharas que vieram participar conosco dessa telecanferência.

Antes de passar a palavra ao primeira expositor, a Presidéncia gastaria de
apresentar, em name deste Pader, as boas-vindas aos nassas ilustres
convidadas e agradecer a gentileza cam que S. Exas. atenderam a nassa
solicitação.

A Presidéncia agradece de mado especial a presenca, no Salão Nabre, na
abertura dos trabaihos, do Exmo. Dr. Itamar Franca, que, cam a sua visão de
homem pOblico e zeloso das responsabilidades que tern para cam a povo de
Minas Gerais, iniciou essa verdadeira cruzada contra a desigualdade e a
desrespeito impostos pela União a autonomia de nasso Estado.

Palavras do Vice-Governador Newton Cardoso
Sr. Presidente, Deputado Anderson Adauto, autoridades citadas,

Deputados, Prefeitos e demais convidados: a Governador Itamar Franca
receberá agora, em Palácio, Luis macia Lula da Silva, Presidente de hanra do
PT, e algumas autoridades. Essa é a razãa pela qua] ele nãa permaneceu
neste foro, onde se debate a crise da Federação.

0 discursa do nosso Presidente, Anderson Adauto, foi muito clara corn
relaçao ao que é federaçãa. Citou, sobretudo, a Canstituiçaa de 1891.
Quando ela foi feita, cam a pena de Rui Barbosa, buscávamos, naquela
oportunidade, na America do Node, a inspiração para nossas instituicOes
politicas. Estou ao lado do meu amigo e campanheiro Prof. José Baracho,
que poderá interferir em minhas palavras. Buscamos, na Franca, as
instituiçOes politicas. Foi, assim, urn divOrcio de inspiracOes para fazer a
Constituicão e a nossa escola Onica, a École Unique Francaise.

Mas a Canstituiçãa de 1891 foi feita para pagar as dividas do Impéria, tanta
que Deodoro da Fonseca ficou pouco no governa, passando-o a Floriana, que
era a Chefe do Exército. Floriano teve dificuldades e poderia ter dada a galpe,
se quisesse. No entanto, elegeu Prudente de Morais. Tao logo Prudente de
Morais foi eleito, estourou a Guerra de Canudos, ocasiãa em que a
Federaçao teve de usar todos as recursos para mandar quatra expedicoes
para Canudos. Dessa maneira, as provIncias, coma a de Minas Gerais,
estavam sem recursos, porque estes estavam centrados no Pader central.

Prudente governou cam muita antipatia popular e passou a pader a Campos
Sales. Esse, sim, foi para a Inglaterra buscar a primeira empréstima para a
RepOblica. E deu coma garantia desse empréstimo junta a urn banqueiro
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inglês, que também emprestou recursos para a construçao da Ponte Rio
Niterói, o cais do Rio de Janeiro.

Ao buscar inspiração para a Constituição de 1891, Rui Barbosa rião fez
uma confederacão como a americana. 0 Estado americano é confederado,
não federado. E, na confederação, é permitido ao Estado membro falir. E
quando o Estado membro vai a faléncia, val a bancarrota. Indo a bancarrota,
resolve seus problemas internos corn urn ajuste fiscal interno. Aqui no Brasil,
não. Grande parte das nossas reservas vão para o Governo Federal, por
causa da Federaçào. Essa é a razão pela qual o Estado rnembro fica corn
dificuldades.

A Constituição de 1937, chamada de "Polaca", foi muito ditatorial e não
refletiu o espirito democrático das Constituiçoes. A de 1946, sim, foi uma
Constituição mais aberta e, após a queda de GetUlio Vargas, permitiu uma
meihor participação social e federativa. Porém, a Constituicão que ajudou
Estados e municIpios foi a Constituicao Cidadã, de 1988, de Ulysses
Guimarâes, porque previa a participação dos Estados e dos municipios na
geracão de impostos aqui originados: lrnposto de Renda e IPI.

Mas, o que fizeram corn a Constituicào de 1988? Modificaram-na. Entendo -
e não sel se o Prof. Baracho também - que algumas cláusulas constitucionais
são pétreas, ou seja, não podem ser modificadas ao sabor do Congresso, e
sim por uma constituinte. E as conquistas que tivemos aqui, de participacão
nos impostos, foram tiradas pelo charnado Fundo de Estabilização Fiscal -
FEF -, criado de maneira, diria, ilegal e inconstitucional, como também tiraram
dos Estados rnembros a geração do ICMS nas exportacöes, a famigerada Lei
Kandir. Se essa participacão estivesse em vigência Minas não precisaria de
nenhum favor do Governo Federal. Os municipios e os Estados teriam a sua
participacão. Minas, sobretudo, exportando soja, grãos, minério de ferro,
gusa, aço, automôveis. Mas o dinheiro do suor do povo mineiro está sendo
levado para Brasilia, centralizado. Essa é a razão pela qual a Federaçao está
em crise: está sendo deturpada pela legislacão congressual.

Entendemos nós que é chegado o momento, por meio desta conferência,
deste forum, deste debate representado por pessoas de altissirno saber
juridico, de levar adiante o espirito das leis que criaram a Federacão, para
modificá-la, sobretudo, na geracão de impostos dos Estados membros.

Dizendo isso, espero que esta Casa, que é também urn pouco a resisténcia
de Minas, a Assembléia Legislativa, não apenas através do nosso partido,
porque a resisténcia não e pelo Dr. Itamar Franco, mas a favor de Minas e do
Brasil, possa levar adiante este forum de debates e alertar Brasilia e 0
Congresso Nacional de que este Pals está engessado em compromissos
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externos junto ao FMI que nos levam a dificuldades muito grandes. A nossa
expectativa é que esta Casa possa, a partir de agora, conclamar o Pals a
refazer e a honrar a Federacao Muito obrigado.

Palavras do Senador Roberto Req uião
Inicialmente, cumprirnento os membros da Mesa, os senhores presentes e

a Assembléja Legislatjva de Minas Gerais, pela natureza da iniciativa de
discutir a questao do pacto federativo e da crise que o Pals vive hoje. Se essa
iniciativa fosse do Governo Federal, talvez o Presidente da RepUblica tivesse
contratado uma consultoria inglesa, como contratou a Booz-Allen para
formular 0 Piano Brasil em Ação, conforme recente denüncja do "Jorna! do
CREA", do Rio de Janeiro. NOs estamos trazendo urn problema flosso para o
fOrum apropriado, que é o fOrum dos politicos, dos comunjcadores dos
intelectuais e dos professores brasileiros Essa discussão tern uma
importáncia muito grande.

Quero cumprlmentar o meu amigo Newton Cardoso, que fez uma exposiçao
curia, sucinta e brilhante. 0 Newton foi, sern a menor sombra de dtvida, ao
ámago da questao. Quero ser claro e breve, porque a intençào do Adauto e
dos Deputados não foi trazer-nos aqui para fazer discursos ou conferências,
mas para viabilizar uma clareza major sobre a crise que vivemos e abrir urn
debate que tenha suporte na experiêncja de cada urn de nOs na atividade
legislativa, administrativa e que se espalhe definitivamente pelo Pais.

Tenho acompanhado esse problerna de Minas e trazido o rneu apoio a
Itamar Franco desde o primeiro mornento, porque ele está certo desde 0prirneiro momento Itarnar Franco e o Governo de Minas Gerais,
segurarnene, nào decretararn a moratOria Houve urna declar-açao de
moratOria, ou seja, o Governo mineiro deu ao Brasil o conhecirnento de urn
fato preexistenfe. Minas já riâo pagava a ninguern antes de Itamar assumir,
assirn como, ha 10 meses, o Estado do Parana' não paga a nenhurn
empreiteiro, fornecedor ou locador de irnOveis. Minas descor-tinou o manto da
fantasia gerada pela propaganda intensa do Governo Federal, em torno de
urn Governo que ja fez água, de urn modelo neoliberal que, definitivarnente
fracassou pelo menos, do ponto de vista da majoria dos brasileiros, do ponto
de vista do emprego, do ponto de vista da agricultura e das indUstrias.

0 Dr. Célio charnavarne a atenção para o fato de que se pretende urna
reducao de 8% na capacidade industrial instalacja do Brasil. Ha 10 anos a
indUstria brasilejra par-ticipava corn 44% do PIB. Em 1996, essa participacao
caiu para 23% do PIB. Uma queda major será a desagregacao deflnitiva da
capacidade industrial instalada do Brasil. A nossa capacidade industrial
iristalada ociosa já 6 de R$240.00000000000 Vejarn os senhores que
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bastaria crédito de longo e médio prazo para o Brasil ter novamente
mobilizada a capacidade industrial ja instalada, gerando uma quantidade
fantástica de empregos. Mas tudo isso deságua, hoje, na discussäo do pacto
federativo. Tenham algumas cautelas quanto a essa discussào. Fernando
Henrique ja entregou o patrimônio püblico: pretende vender a PETROBRAS, o
Banco do Brasil e a Caixa EconOmica Federal. Depois disso, so Ihe restarão
seçöes territoriais. Temos na caiha norte, para os lados de Roraima, a nacáo
Yanornami, e muitas possibilidades de movimentos secionistas surgirern no
Sul do Brash. Esses movimentos aparecem de tempos em tempos, quando a
crise da economia se acentua. 0 Brasil do Sul, vez por outra, se esquece de
que fol colonizado pelo excedente do capital nordestino, que foi colonizado
nessa integraçào de Node para Sul. Esquece o Brasil sulista que a sua
verdadeira cor é a cor morena, que a maioria da populacão é descendente de
negros, de indios e dos europeus que vieram depois para ajudar no processo
programado de desenvolvirnento. A unidade nacional é uma questão que tern
que ser cuidada nessa discussào do pacto federativo. A nossa primeira
Constituicào Republicana, e o nosso Governador se referiu a ela corn muita
precisão, foi redigida pela pena do nosso Rui Barbosa, mas que o fez
psicografando a Constituição node-americana, que era uma Constituicáo
Confederada. Essa Constituição de 1891 dava aos Estados uma flexibilidade
que raiava os limites de urna soberania impossIvel de ser atendida do ponto
de vista da unidade nacional. Os Estados contratavarn empréstimos no
exterior, estabeleciam impostos sobre exportacäo e mantinham forças
militares proprias. 0 Rio Grande do Node chegou a criar uma Secretaria de
Relacöes Exteriores e o nosso valoroso Rio Grande do Sul, junto corn outros
10 Estados brasileiros, criou a figura do presidente vitalicio, que,
pessoalmente, escolhia o seu vice-presidente. E evidente que isso desaguou
na Constituicào centralizadora de 1926. E em deterrninados momentos, a
centralizacâo do lrnpério, a centralizacão de Portugal, corn as 15 capitanias
hereditárias, sern a menor sombra de dihvida, viabilizou uma unidade no que
concernia a defesa do Pals e a manutencão da integridade do território
nacional.

Fomos de Constituição em Constituição. A de 1946 estabeleceu uma
estrutura cooperativa, distribuindo cornpetências entre o Governo da União e
o Governo dos Estados Federados. Depois, veio o Ato Institucional n o 1,
conhecido como a Constituição de 1969, que acabou definitivamente corn a
autonornia dos Estados. Evidentemente, antes disso, passamos pela violéncia
do Estado Novo. Mas chegamos a uma Constituiçào bern interessante, que
foi a de 1988. A rigor, do ponto de vista formal e jurIdico, não faria reparos a
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Constituicão de 1988. Ela é uma Constituição cooperativa, distribuj
competéncias, autoriza a regulamentaçao dos processos cooperativos entre o
Estado e a União. 0 nosso problema talvez seja menos constitucional e rnais
tributáriO e politico. F ai varnos ter o problema mais importante dessa
discussão levantada por Minas e esboçada pelo Governador Newton
Cardoso, que é o cornportamento de Fernando Henrique nos Ultirnos anos.
Ternos urna concentração excessiva de irnpostos nas mãos do Governo
Federal, rnas temos urna absoluta auséncia de comprornisso politico por parte
dos parlamentares eleitos corn seus partidos e seus Estados. Fernando
Henrique Cardoso, desde 1966, 1967, defendia uma proposta dependentista
para o Brasil. Ha urn Iivro famoso de Fernando Henrique, escrito em parceria
corn o chileno Renzo Faleto, chamado "Dependência e Desenvolvirnento na
America Latina", onde ele já diz desacreditar, de forma absoluta, na
capacidade das elites brasileiras em promover o desenvolvimento do Pais.
Isso se opãe ao nacional-desenvolvirnenfismo de Juscelino Kubitschek,
colocando como bandeira principal a dependência, o capital estrangeiro
substituindo urna elite degradada e incompetente e trazendo o progresso para
o Brasil. Ledo engano, e, em ledo engano, incorrern aqueles que acreditarn
nessa frase nào dita pelo Presidente: "esqueçarn o que escrevi". Não ha nada
a esquecer. Seu governo é urn reflexo direto do livro escrito corn Renzo
Faleto e de muitos outros textos, retratando urna visão rigorosa e
absolutamente dependentista, que se suporta nurn acordo feito com o capital
estrangeiro e grandes investidores internacionais. Mas, afinal de contas,
como isso se operacionaliza? Por que se tornou tao fácil a subrnissão, o
aviltarnento, o abastardarnento do Congresso Nacional? Porque o Brasil é o
pals em que os parlamentares tern o menor ou nenhum compromisso com
seus programas partidários. São parlamentares rigorosamente avulsos,
verdadeiros presidentes de associaçöes de bairros reunidos no Congresso
Nacional. E a nossa Federaçao suporta-se na participação das unidades
federadas no Governo Federal, através de suas representaçöes na Cãmara
Federal e no Senado. Mas como isso se opera? 0 Governo concentra a maior
parte dos recursos da Naçao na mao e negocia individualmente corn os
parlamentares, através das malsinadas emendas orçarnentárias. Ha, e esse é
urn fenôrneno da pohitica recente do rnundo, uma despolitizaçao e uma
desideologizaçao do processo politico. Cairam os palses do Leste Europeu, a
referéncia utópica da solidariedade e do amor no processo de
desenvolvimento se esboroou, ha perda de crédito, e as veihas idéias
conser-vadoras do hiberahismo econOmico, que gerararn as idéias sociahistas
do mundo, pela sua violéncia, pelo "barbinisrno" social, são reapresentadas



839entreguisrno do Presidente Fernando Henrique Cardoso. A palavra e
entreguisrno. Foi corno aprendi a classificar esse tipo de comportarnento nosbancos das escolas paranaenses que frequentej. E, hoje, existem apenas trés
paises entreguistas no mundo: o Brasil, o Peru e a Argentina Porque todos
Os outros palses organizaclos do planeta defendem as seus mercados, assuas empresas, os seus empregos a independéncia e a soberania Eestamos em marcha batida para nos t ransformarmos numa especje de PortoRico, Estado associado aos Estados Unidos.

Todas essas questoes acabam desaguando na grande questão, que é o
modelo econômico Sern a alteraçao do modelo econômico não chegaremos
definitjvamente a lugar algum. Poderia ate cunhar urn "slogan" "Fernando,
ame-nos ou deixe-nos".

A proposta de Brizola, de renüncja de Fernando Henrique, talvez não seja
uma proposta slmpática aos partidos politicos que hoje, corn delicadeza, sernovimentam nesta grande crise nacional, mas é uma sugestão interessante
Fernando Henrique nao governa a Pals. Não tern a menor id6ia do que
acontece. Fixou-se naquela visão dependentista e e urn Presidente da
Repüblica que sequer se reUne corn seu Ministérjo para definir a poiltica detransportes, para dar diretrizes a polItica de justiça ou as politicas dos demais
ministérios que compöern o Governo da RepUbjica Estarnos rigorosamentesem Presidente, e a nossa economia é, sern sombra de düvida, dirigida pelos
interesses do FMI e por este preposto de George Soros que é a sirnpático
ArmInia Fraga, que as jornais de antern diziam - nâo sei se corn acerto au não
- ser também, além de fllho adotivo do megaespeculador George Soros,
primo do Ministro Malan. Mas queria chegar a urn ponto crucial. A crise se
deve, em grande parte, hoje, aos altos juros determinados pela palitica
econOmjca do Governo Quando Minas, através da equipe do Governador
Eduardo Azeredo, contratou a renegociacao da sua divida corn a União, fez,
no momenta uma negociacao que parecia positiva. Deixou de pagar juros de
mercado e as reduziu para 7,5% ao ano, mais que as 6% de São Paulo. Mas
aquilo tudo parecia urn born negOcio, porque a cenário que a equipe
econômjca do Governo colocava para o sacrificjo do Pals inteiro, para a
multiplicacao da divida dos Estados ao longo dos Ultimos anos, era urn
cenárjo de crescirnento econôrnjco Eles nos acenavam corn 8,5% de
crescirnento do PIB no ano de 1998. E a crescimento fol de 0,15%. E a
contrato rnineiro bern corno as dos demais Estados corn a Governo Federal,
prevêem que, no caso de a situaçao rnacroeconornica do Brasil ser alterada,
as Estados e a Governo da União se sentariarn para rediscuti-los Portanto, a
razãa socorre a Gavernador Itarnar Franco na postura firme que tern tornado
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em novas palavras, como globalização e modernidade, corno sendo a iiltima
novidade, o caminho definitivo do Planeta.

Fernando Henrique entra nesse jogo, compöe-se corn Os interesses
internacionais e passa a subordinar o Congresso Nacional através da
liberação de emendas pessoals para os parlamentares, os quais,
despolitizados, pertencentes a partidos desorganizados, que não controlam,
da forma mais tênue, as suas opiniães, passam a votar em troca de ridiculos
beneficios. Deputados e Senadores, em determinados momentos, votam a
venda da Vale do Rio Doce para liberar uma ponte de madeira de 7 metros na
sua base eleitoral ou viabilizar a disponibilizacão de R$40.000,00 para urna
creche num municipio onde amealharn 500 ou 600 votos. 0 Congresso,
completamente despolitizado; o orçamento, manipulado pela fisiologia;
Governadores dominando também, porque dominarn os recursos dos seus
Estados, as suas bancadas, viabilizando empréstimos impossIveis.

Vamos a fatos concretos. E quem quer ser universal tern que cantar a sua
aldeia. 0 Paraná pediu urna série de empréstimos ao Governo Federal. Sou
Senador e fui Governador do Paraná. 0 nosso Estado não poderia pagar os
empréstimos pedidos. Eram empréstimos que realizavam a fantasia de urn
Governador gastador, mas que inviabilizariam definitivamente futuros
Governos do Estado. A Secretaria do Tesouro deu urn parecer contrário, e o
Banco Central deu urn parecer cabal e definitivo: näo ha condiçães de o
Estado do Paraná viabilizar o pagamento desses empréstimos. 0 Governador
do Estado do Paraná abandona o PDT e ingressa no PFL. No dia da votação,
na Comissão de Econornia do Senado, o Ministro Pedro Malan manda urna
carta dizendo que a Secretaria do Tesouro e o Banco Central estavarn
completamente errados e que o Governo Federal achava que o Estado tinha
todas as condiçöes de contrair o ernpréstirno. 0 PFL e o valoroso PSDB dos
tucanos emplurnados de Fernando Henrique garantirarn a aprovaçâo do
empréstirno. E, ate hoje, o Estado nào conseguiu sacá-lo integralmente,
porque os Bancos internacionais exigem a contrapartida, e o Estado não tern
dinheiro para tal porque não consegue pagar o 13 0 salário a não ser fazendo 	 0

antecipacão de ICMS das empresas de eletricidade e água e de outras
grandes empresas que são as maiores pagadoras de irnpostos do Estado.
Magnifica-se, então, a dIvida; inviabiliza-se o Estado, que passa, corn a sua
bancada inteira, a negociar corn o Presidente da Repüblica pequenos favores.
Esse orçamento, extraordinariamente flexivel, essa fraqueza do Senado da
Repiblica em conter o endividamento leva, sem a menor sombra de düvida, a
desordem.

A questão não é apenas a provocada pela incompetènc;a e pelo



W
840

ate agora, apoiado nos mineiros, que acreditam no seu Estado e que não
devem, de forma alguma, quebrar a unidade interna para essa negociacão.
Minas está sinalizando ao Pals. Minas não terá nenhum prejuIzo corn a
postura do Governador, porque nenhurna negociacão que seja feita corn
algum outro Estado da Federaçao deixará de ser feita nos mesmos moldes e
nas mesmas condiçoes corn Minas Gerais. E se descortinou o manto da
fantasia. Agora, ternos de levar ern conta que, ao lado da absoluta
responsabilidade do Governo Federal, em razáo de sua poiltica econômica,
pela explosão das dividas dos Estados, temos uma flexibilidade orçamentária
fantástica na União e nos Estados. A critica que fiz ao orçarnento da União,
posso fazer também ao orçamento dos Estados. A cooptacão dos
parlamentares e dos partidos por parte dos Governos é absoluta no Pals
inteiro. As maiorias se constroem ligadas ao Governo, seja de direita ou de
esquerda, no dia seguinte a posse do Governador, porque a despolitizacão
faz do Governador o tônus dos Presidentes de associaçöes de bairro, que
pretendern ievar beneficios para suas bases e traduzi-los em votos, em apoio
politico e em prestlgio. Precisamos viabilizar uma discussão paralelamente a
discussão da mudança da politica econômica nacional: uma discussão sobre
a mudanca poiltica. E não estou falando em reforma partidária. Partidos, ao
contrãrio da nossa santa e amada Igreja Católica Apostólica Romana, não
são iluminados pelo Espirito Santo. Partidos politicos são produto da
intetigéncia, da militância e da persisténcia de todos nós. Não devemos sair
de partidos. Devemos construir partidos. Devemos participar da guerra interna
corn forca, multiplicar a presenca dos nossos argumentos em todo o espaço
partidário nacional, qualquer que seja o nosso partido. Acho muito pouco
simpática a mudança de partido na primeira dificuldade; mesmo pressionado
como está hoje, tenho certeza de que essa não será a atitude do Governador
Itamar Franco. Quanto a reforma partidária, a fidelidade partidária é
indispensável e fundamental. Não a fidelidade pretendida peto Presidente
Fernando Henrique, que é a fidelidade dos parlamentares e a decisão das
bancadas. Então, vejam vocés: se temos o controle do orçamento e a
liberaçao dos recursos na mao do Governo Federal; se vocé tern 0
descompromisso dos parlarnentares corn a visão polItica, ideolOgica e
programática dos seus partidos, vamos, corn a fidelidade partidária vinculada
e a decisão das bancadas, punir exatarnente aqueles que forern integros, que
cumprirem o programa partidário, que não se desvincularern de seus
cornpromissos eleitorais.

A fidelidade partidária tern
relacao aos cornpromissos
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extremamente interessante, está na contramão dessa proposta atrasada que
e o voto distrital, porque ele é a consagracao da desideologizaçao e da
despolitizaçao, é a transformacao do Congresso Nacional, definitivamente
numa espécie de Assembléia de Cuba, em que se discute tudo, menos a
orientação ideologica do Governo. Precisamos contrapor a essa idéia do voto
distrital outra idéia, extremarnente importante para a valorizacao dos partidos
politicos, para a discussão de politicas globais do Estado e das naçöes, que é
o voto das listas partidárias. Os partidos decidern quais são os seus
candidatos. 0 voto é proporcional, mas vinculado a uma lista parfidárja Vocé
vota no partido, mas o primeiro da lista será o prirneiro votado quando a
contabilidade proporcional viabilizar para os partidos um cargo na Assembléia
Estadual, na Cârnara Municipal ou na Cãmara Federal. E assim, a fldelidade
partidária fará corn que o parlamentar que romper corn o programa do partido
e corn a populaçao no momento da eleiçao seja imediatamente substituIdo
pelo seu sucessor na lista de votacão, pelo que não tiver entrado na lista, pelo
que estiver em ültimo lugar, pelo primeiro que ficar fora do processo. Então,
teriarnos o esboço de uma reforma que valorizaria a estrutura partidária.

Quero concordar corn o Newton Cardoso quanto a Escola de Chicago,
sobre sua tendência de modernjdade Sobre os econornistas da Escola de
Chicago, e sobre essa famosa Escola de Chicago, o Severo Gomes tinha
urna anedota muito Interessante: dizia ele que das escolas de Chicago a que
menos mat tinha feito a humanidade era a do Al Capone, que trabaihava so
em Chicago. A do Milton Friedmam saiu fazendo estragos pelo mundo. Mas
encerro dizendo a vocés que nOs devemos ir tambérn na contramão da
uniflcaçao dos impostos. Temos de dar liberdade aos Estados para tributarem
a sua econornia na forma caracteristica de seu prOprio desenvolvirnento
Temos Estados agricolas, ternos Estados industrialjzados Vou dar sornente
urn exemplo, e na hora dos debates poderemos aprofundar a questão, mas
diria que os principais impostos dos municIpios são o ISS e o IPTU. Noventa
por cento dos municipios brasileiros são municIpios rurais, e o Imposto
Territorial Rural não é urn imposto municipal.

Encerro aqui, para ouvir as outras intervençoes e participar dos debates.
Palavras do Deputado Federal Aloizio Mercadante

Sr. Presidente da Assembléia, Deputado Anderson Adauto; Sr. Vice-
Governador Newton Cardoso; Sr. Prefeito de Belo Horizonte e companheiro,
Célio de Castro; companheiro de bancada do Senado Federal, Senador
Roberto Requião; demais mernbros da Mesa, senhores e senhoras. Gostaria
de discutfr e participar deste evento, que reputo da rnaior importãncia neste
momento da histOrja do Pals, em que Minas propöe urn debate sobre Os

que ser estabelecida, funda mental mente em
prograrnados, e uma mudanca, que acho
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desafios da Federação, procurando localizar a crise do pacto federativo,
dentro de urn contexto mais amplo, que e o fracasso de uma estratégia de
estabilização econOmica e de urn modelo de desenvolvimento inspirado no
ideário neoliberal e nos marcos da proposta chamada Consenso de
Washington.

Do nosso ponto de vista, não haverá saida para a crise da Federação se
não apontarrnos para urn novo modelo de desenvolvimento econôrnico e
social do Pals. E por qué? Sornos urn pals ha 500 anos, mas sornos uma
nacão ha apenas 177 anos. 0 que está colocado, neste final de século, para
a sociedade brasileira é: ate onde continuaremos sendo urna naco neste
novo século que se aproxima?

0 que estamos assistindo, neste periodo recente da história do Pals, na
gestáo do Governo Fernando Henrique Cardoso, é uma desconstituiçâo da
Nacâo brasileira. Esta é a razão rnais profunda da crise do pacto federativo.

Se olharrnos brevemente para a história econôrnica nesses ültimos 70 anos,
que é exatamente o periodo em que se desenvolve o processo de
industrializaçáo do Pals, nos marcos do chamado nacional
desenvolvirnentismo, urn modelo que vai viver urna crise profunda a partir dos
anos 80, vamos verificar que, na crise de 1929, tinhamos uma econornia
agrária exportadora. 0 Brasil vinha estocando 1/3 de toda sua produçäo de
café. Esperava colher no ano de 1929 33 milhöes de sacas, quando os
preços internacionais caem em torno de 60%.

Portanto, nào havia rnais corno sustentar aquela pauta de exportaçoes para
se financiar a pauta de irnportacöes e dar prosseguimento ao modelo prirnário
exportador que praticamente definiu a nossa politica econOmica desde o
descobrimento ate a grande crise de 1929.

Naquele rnornento, Minas rnoveu, junto corn o Rio Grande do Sul, a
Revoluçao de 1930, liderada pelo Movimento Tenentista, rompendo corn a
lôgica primária exportadora.

A politica de recuperação econômica do Governo revolucionário de 1930,
liderada por Getülio Vargas, teve como preocupacão fundamental tentar
manter o padro de renda da economia cafeeira. Então, houve a queirna dos
estoques de café para os produtores de café colherem a nova safra e estocar
para tentar sustar o movimento de queda de precos, mas ha também a
incapacidade do Pals de honrar os compromissos externos. Isso fez corn que
o Brasil impulsionasse o que se charnou de urn "processo de substituiçào de
importaçöes".

E o Brasil, na grande crise de 1929, passou a produzir o que antes ele
importava. A indüstria começa a se expandir e, em 1934, nos érarnos, ento,
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urn pals predominanternente industrial. Por que voltar aos anos 30? Se
olharmOs para 05 anos 30 vamos ver urn pals em construcão. 0 Getülio, corn
todas as ambigüidades do Estado Novo, periodo importante da história do
Brasil, sern liberdades, criou uma CLT, criou uma ALCALE(?), criou urna
Companhia Siderürgica Nacional, que é a major siderürgica ate hoje de toda a
America Latina; na saida da Segunda Guerra Mundial criou uma Fábrica
Nacional de Motores, uma estrutura do Estado - que é o IBC -, o Instituto do
Alcool e do Açücar e uma série de instituiçães de mediaçäo dos conflitos
regionais. Começamos a ter urn Estado corporativista, mas urn Estado
nacional, urn mercado de trabaiho unificado a partir de 1930.

No segundo governo do Getülio, temos a criacào da PETROBRAS, a
constituicàO da Vale do Rio Doce. Ternos a constituicão do BNDES, urn
Banco de fomento e investirnentos no setor pablico. Urn pouco mais além na
história, vamos ver o Governo Juscelino Kubitschek, corn Brasilia instalada no
coracão do Pals. Uma indüstria automotiva que dará urn grande salto de 50
anos em 5, como ficou conhecido o Governo de Juscelino Kubitschek, urn
grande pacote de investirnentos, 12.000km de estradas de rodagem e tantos
outros avancos na estrutura produtiva do Pals. Mesrno durante a ditadura
militar, Minas se rnoveu corn as forças conservadoras e liberou a ruptura.
Chamo a atencão para o fato de que todos os grandes movimentos da
história partiram de Minas Gerais. Naquele momento, a ditadura cerceou a
liberdade de imprensa, torturou, reprirniu. Do ponto de vista econôrnico,
tivemos urn modelo concentrador de renda, mas nurn processo de expansão
da capacidade produtiva do Pals. Itaipu, Tucurul, Carajás, Ferrovia do Aco,
Ponte Rio-Niterói, a estrutura industrial no setor metal mecânico, na indüstria
autornotiva, no setor quimico, no setor eletroeletrônico se expandiram durante
o periodo do regime militar.

0 segundo PND foi a nossa ültima grande tentativa de consolidar esse
projeto de exportacoes e garantir uma estrutura produtiva diversiflcada e
moderna. No perlodo da ditadura, houve urn processo brutal de centralizacào
do poder nas màos da União, de centralizaçao de recursos e de desrespeito
completo ao Estado de direito. Mas, do ponto de vista ecoriômico, havia
exclusão social em uma nacão em construcào.

Nos anos 80, essa lOgica econOrnica fica cornprornetida pela crise da divida
externa. Vivemos uma década em que o Pals esteve totalmente subordinado
a lógica do pagamento do serviço da divida, urn quadro de estagnaçào
econOrnica proveniente de fracassadas tentativas de estabilizacão da
econornia e urn agravarnento da crise social, rnas urn avanco politico
espetacular, corn a luta democrática, corn a transiço democratica, urn
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avanco do ponto de vista da iiberdade de expressão, de rnanifestação, da
liberdade democrática.

o que marca os anos 90? Urn cenário internacional inteirarnente novo. 0
Piano Breidy perrnitiu a renegociaço da divida externa, permitiu alongar o
perfil da divida, ailviar os serviços da dIvida dos palses da America Latina e
criou condiçöes rnInimas de retornada do financiamento externo, como
aconteceu no Brasil, em boa parte da regiâo.

Tam bém nos anos 80 a crise do desenvoivimentismo nacionai veio corn
uma ofensiva do chamado projeto neoliberal inspirado na idéia de que o
mercado organiza a nação e de que, por si SO, é a caminho da resposta da
modernidade cientIfica e tecnológica impuisionada peia terceira revoiucao
cientifica e tecnolOgica a que assistimos neste final de sécuio.

o Consenso de Washington veio corn toda a força para a America Latina,
pela primeira vez, corn Collor no Brash. Collor não foi eleito porque dava soco
no ar e cacava marajá; foi eleito porque representava a projeto neoliberal e a
Consenso de Washington. A idéia da privatização do Estado, do Estado
mInirno, da abertura comercial e da desreguiarnentaço do rnercado
financeiro corneça corn Collar. Por sinai, a desregulamentação do mercado
financeiro começa corn MarcIiio Marques Moreira, corn Arminio Fraga, no
Banco Central, que desenhou a 00-5, que desenhou a Anexo 4 e toda a
polItica de abertura para a capital financeiro internacionai no mercado
financeiro brasileiro.

o projeto neoliberal foi interrompido pelo "impeachment", a movimento do
"fora, Coflor". 0 nova Governo era ambiguo, de transição, marcado peia
disputa das forças que haviam promovido o processo do "impeachment", ate
o momento em que Fernando Henrique assume a Ministério da Fazenda e
corneca a recompor as bases da estrategia neoliberal rearticulando as forças
econömicas conservadoras e construindo uma poiltica de estabihzaco
centrada na idéia da âncora cambial. 0 Piano Real tinha aspectos
extremamente inovadores, coma a URV, forma de desindexaçâo da
econornia.

Quero fazer urn destaque a intervençao do Senador Roberto Requiâo.
Também no Congresso Nacional existem partidos cujos Deputados tern
compromisso prograrnático, que votam coma bancada e que pensam coma
partido e intervêrn na sociedade coma projeto. 0 PT, partido do quai sou
membro, tern tido esse comportamento na história do Brasil. Desde a inicio,
nosso Partido apontava para a critica do que representava aquele momenta
econôrnico e do que representava aquela estrategia de estabilizaçao. No
momenta de euforia, de interdiçâo do debate na imprensa, a Governo
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Fernando Henrique iniciava a popuiisrno cambial, que marcará sua presenca
na histOria. Quando a tempo passar e a Brasil olhar para trás, esse Governo
não vai deixar nada de substantivo na histOria do Brasil. A praducâo agricola
caiu. ProduzIamOs 81.000.000t de grâos e chegarnos a produzir 75.000.000t
no ano passada. lrnportamos 10.000.000t de gràos: 2.000.000t de arroz,
1.700.000t de miiho, 600.000t de leite. Enquanto a produtor rural está
recebenda R$0,19 par litro de leite, que nào paga nem a berro da vaca, a
Gaverno importava 600.000t 16 fora, quebrando a capacidade de producào,
de geracäO de emprego, de geracão de renda, descapitalizando a agricuitura.
Na indüstria não fol diferente. Assistimos ao mais profundo processo de
desnacioflaliZacâo da indüstria brasileira. Este Governo assumlu em 1994
cam urn PIB que crescia 6% ao ano. No ano passado, cresceu 0,15%. E
agora projetam uma queda do P1B entre 3,5% e 4,5%, para este anode 1999.
Urn processo de desarticulação. Na indUstria, uma queda de 8% 6 a projeção
para 1999. Portanto, urn processo de desestruturação produtiva. E par que
isso aconteceu? 0 que foi a populisrno cambial? Foi urn abertura radical da
economia assinada no acordo de Ouro Preto, associada a uma
sobrevalorizacão do real. Entào, as produtos importados vieram de todas as
partes, e a povo brasileiro sentiu a confarto de uma certa estabilidade dos
precas. A classe media foi para a "duty free". Havia preca estável, uma
moeda estávei, mas uma economia desestabilizada, e as dados dernoram,
mas aparecem na vida das pessoas. Quando Fernando Henrique assurniu, a
dIvida püblica era de R$61.800.000.000,00. No final de 1998, era de
R$323.900.000.000,00. Cresceu mais de 424% durante a primeiro Governo
Fernando Henrique Cardoso. Cresceu corn urn Governo que privatizou 76%
do patrimônio püblico. Vendeu a mineração, a petroquImica, a setor
siderUrgico, parte do setor eiétrico, parte do setor de saneamento básica, as
telecomunicacôes, e deixou coma heranca uma dIvida que cresceu 424%
nurn periado em que se aumentou a receita tributária. Tivemos a CPMF, que
agora vai para quase R$15.000.000.000,00 de receita este ano, contribuiçäo
social sabre o lucro e urn conjunto de medidas fiscais que aumentavam a
receita, sendo que passou de 23% do PIB para 32%. Urn crescirnento
espetacular na receita tributária, urn programa de liquidar patrirnônia püblico
corn as privatizacöes, e a divida pUblica cresceu 424%. Essa é a heranca que
a Brasil vai ter que discutir, uma dIvida püblica interna corn a vencimento dos
tItulos da ordem de sete meses, e uma divida externa que era de
U$145.000.000.000,00 e foi para U$229.000.000.000,00, no final de 1998.
TInhamos urn deficit cam a exterior, no inIcio deste Governo, de
U$1.700.000.000,00. No ano passado, tivemos urn deficit no exterior, a
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chamado deficit de transaçöes correntes, de R$35.000.000.000,00, que o
Pals tinha que tomar emprestado de dinheiro novo para fechar as suas
contas. E por isso que o Pals está vivendo a crise econômica mais grave de
sue história recente, porque todo esse endividamento externo e interno, essa
desestruturaçâo de perte da estrutura produtiva, criou uma aparéncia de bern-
estar e de consumo que é insustentável. Agora o povo val começar a pagar a
conta da reeleiçao. Uma das contes mais caras desse periodo recente da
histôria do Brasil é a crise da Federeção brasileira. A concepçâo de toda essa
estratégia foi baseada numa centralizaçâo crescente de recursos ne União,
mas näo centralizando recursos pare investir em educacao ou saüde ou na
infraestrutura básica, transporte, energie e estrutura portuária. Não. A
centralização de recursos se fez pare poder pager os juros da divide interna,
pare poder manter esse cassino financeiro a que o Brasil hoje está
submetido. Quando Fernando Henrique entrou, criou o Fundo Social de
Ernergêncie, que retém 20% da verba de repasse pare os Estedos e
municipios, des verbas constitucioneis que estevem desenhadas, des
vinculeçöes de Constituiço de 1988. Em seguida, crie uma visão de eumento
de carga tributária restrita a União, como é a CPMF. Tode a contribuiçäo
previdenciária não e repasseda pare os Estados e municIpios. Em seguida,
vem a lei da rolagem des divides. E aqui quero fazer urn parêntese: 0 que
ocorreu na rolagem das dividas? Parte da divide que os Estedos tinham era
corn o mercado financeiro, eram opereçães de entecipação de receite
orçamentária, em que os Estedos obtinham uma parcele de financiemento
corn bencos privados, pagavam uma taxa de risco altIssima por aquele
financiarnento, urn "spread" elevadissimo, que era o risco que Os Bencos
queriam no seu comprornisso corn os Estados.

O que a União fez? Centralizou todo esse risco em sues rnãos, trensforrnou
os titulos des divides dos Estedos em titulos da União e rolou e divide pare
urn periodo de 30 enos, corn taxes de juros que vão de 6% a 9% - no caso de
Mines, corn texa de 7,5%. Dessa forma, a União, de feto, aliviou o perfll da
divide dos Estados, mes estabeleceu, como critério de pegemento da
rolagem da divide, urn conceito de receita liquida que, em primeiro luger,
mascara o que de fato é receita liquida dos Estados e, em segundo luger, é
concebido como a media dos Ultimos 12 meses.

o que val acontecer no semestre presente? 0 Pais está entrando em
recessão violentissima. Em conseqüêncie, a producão está caindo, a receita
tributãrie cal meis que o PIB, e a receite dos Estados está despencando.
Acontece, no entanto, que o que os Estados tern que pager, pare a rolagem
des divides dos Estados - que é o conceito de receita liquida é a media dos

847
tiltimos 12 meses. Portanto, a cade més que passar, Os Estados terão que
comprometer uma parcela superior a que ja estava comprometida.
comecaram corn 6% ou 7%, no Governo anterior; ha pouco tempo, estava
em torno de 15%; alguns Estados já vào pare cerca de 30% ou 35%, e nos
prOximoS meses elguns chegerão ao patamar de 40% de sua receita pare
pagar a rolegem de divide. Ore, náo ha como manter o custeio da máquina:
educacão, seUde, funcionalismo.

Estemos entrendo num processo de implosâo da Federacão, nos mercos
dessa politica econôrnica, dessa taxa de juros, desse politice de rolagem das
dividas, dessa concepcão de aumenter a carge tributária, reforçada pela Lei
Kandir, que estimulou 0 setor exportador, penalizendo as receitas dos
Estados e dos municipios.

O que Mines fez, corn e moratoria dos 90 dies, foi colocer na ordem do dia a
crise da Federação. 0 que temos de discutir, diante desse cenário, e o
caminho a seguir, é que rurno o Pais vai tomar neste final de século.

O Governo Federal já fez sue opcão. Entre a recomposicão do pecto
federativo e e possibilidede de recontratar as releçaes corn a sociedade, o
verdadeiro pacto que fez foi em Washington, corn os Bancos internecionais e
a equipe do FMI.

Todas as variáveis cheves da politica econômica já estão definidas: o
tamenho do superávit prirnário nas contas pUblicas, o tamanho do servico da
divide externe que o Pals vei ter que honrar, o ternanho da queda projetada
do PIB e a expectative de inflecão pare esse periodo. Esse é o marco
decisório. A possibilidede de negociaçào entre os Estedos e a Federecáo está
totalmente circunscrita as metes do FMI e a politice ortodoxa e recessiva que
vern impor eo Pais.

Portanto, não vejo a rnenor possibilidede de recompor o pacto federativo
nos marcos da carte do FMI. Não se trata mais de enfrenter urn aspecto de
crise, seja de que ponto for, pois o prOximo pesso será a crise des cidades.

São Paulo entrou em concordata e teve a rolegem de divide, por medida
provisória. Ern 1' de marco, o Estado terie que pegar R$400.000.000,00, mes
o Prefeito "Pitenic" não tinha a menor possibilidade de viabilizar esse
finenciamento. A cidade está totalmente quebreda, endividada, inviebilizeda.

O próximo "round" na crise corn a Federeçao será corn as cidades. 0
prOxirno momento da crise do pecto federativo será corn os municipios
entrando na cena, sem condiçöes de governabilidade, devido a politica
financeire e fiscal edotade no Pals.

O Governo desconstituiu as finances pCiblices e aprisionou o Pals nessa
errnedilha.
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Na minha opinião, não temos saida, se o povo não se mover. Nos

momentos em que parecia que tudo estava dificil e sem solucão, o povo
mostrou urn caminho diferente. Basta lembrarmo-nos da campanha das
diretas e da campanha do "impeachment".

Esse ato tern que sair dos rnarcos da Assembléia Legislativa e ganhar as
ruas, em Minas e no Brash. A discussão sabre a estratégia ecanômica
conservadora de tentar levar adiante e de aprofundar esse modelo, corno a
concebe a Governo, é uma estrategia insustentávet, conforme já vimos
dizendo ha algum tempo.

A desvalorização do real poderia ter sido feita de forma ordenada. Não foi.
Foi feita por meio de urn ataque especulativo que coloca o Pals em urn
quadro de tat fragilidade que as Bancos tiveram, so no mês passado,
R$3.300.000.000,00 de lucro. Alguns deles, oito vezes mais do que todo
lucro do ano passado.

Assistimos, de outro lado, 0 recessäo, a falta de dinheiro para saUde,
segurança pOblica e investimentos bOsicos. Temos que deflagrar urn
movimento em defesa do Brasil. Temos que reafirrnar que queremos urn
projeto de desenvolvirnento, urn projeto que defenda a indUstria, a agricultura
e o emprego. Cada 1% a rnenos no PIB são 320 mil empregos destruldos no
mercado formal. Como temos 1.700.000 jovens que chegam por ano ao
mercado de trabaiho, neste ano, essa politica ecanOmica colocará na rua
mais 3.000.000 de trabalhadores desempregados.

Pergunto: Onde a sociedade vai conviver corn esse nivel de desernprego?
Se otharmos a Grande São Paulo, ha 1.700.000 trabalhadores
desempregados. Othem a grande cidade Bela Horizonte. No carnavat, em
São Paulo, para citar a exemplo da cidade onde viva, ocorrerarn 207
hornicidios. A violéncia está por toda parte. A juventude não tern caminho
nem perspectiva. Ha a droga, a desorganização das farnhlias. Em media, os
desempregados estão ficando urn ano e aito meses desempregados. Que
famIlia sobrevive a uma politica econOrnica e a urn caminho coma esse?

Devemos othar a nossa histOria e corno salmos da crise de 1929. Salmos
defendendo a indtistria, a agricultura e irnpulsionando a capacidade de
produção, numa crise que era muito rnais grave e profunda que esta.

0 "new deal", a politica cartesiana, as econamistas foram formados para
propor 0 saciedade urna politica que gera empregos, riquezas e capacidade
de produção, que distribua renda, e nãa simplesmente para tentar explicar
esse cassino financeiro e a desarticulaçOo da indOstria, da agricultura e dos
Estados federativos, a descanstituição das finanças pUblicas, a falta de
recursos para a educação, para a saOde e para a saneamento.
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Portanto, para mim, isso é urn grito de liberdade em relação a esse

caminho, a essa marcha da insensatez que Fernando Henrique impôs ao
Pals. Urn caminho novo nãa serO feito corn a aventura institucional nem corn
propostas sirnplificatórias. Não acharnos que a saida do Brasil seja tirar
Fernando Henrique para colacar Marco Maciel. Não nos parece urn caminho
consistente para a dernocracia. Queremos ir muito rnais lange do que isso.
Queremas criar urn amplo mavimento social e politico em defesa do Brasil.
Ampliar as aliancas, ter consciéncia da crise, mesmo porque nãa hO cam inho
fOcil para esse Pals.

Ternas de construir urna estratégia de resisténcia, diante desse processo de
inserçãa subordinada do Brasil, lutando par urna insercão soberana, par urn
amplo mercado de consumo de massas, de enfrentamento da exclusão social
e, nesse momenta da histOria, defender a indOstria, a agricultura, a pradução
e a emprego e refundar a Estado brasileiro em urn nova marco de
relacionamenta entre as municipias, as Estadas e a Federação.

Espera que esse momenta de reflexão seja a ruma dessa caminhada.
Quando a pavo for Os ruas, encantraremas urn caminho institucional muito
mais rico e mais consistente do que as prapostas que algumas lideranças
estão desenhanda nesse momenta. Sem a povo nas ruas, nãa teremas nem
uma coisa nem outra. Queremos uma saida que não seja mais uma vez urn
golpe de Estado contra as interesses do povo, coma muitas vezes a elite
impôs, a rearranja par cirna, contra a liberdade de expressão, de
manifestacOo. Foi assim que a povo se organizou e avancou em sua luta
nesse perloda. Querernos aprafundar a dernacracia e construir uma
sociedade mais solidária, mais generosa e mais fraterna.

Parabéns, Minas Gerais; mais uma vez vocés estãa se mavendo. Espera
que desta vez consigamas empolgar a Brasil e criar urn arnpto mavimento de
defesa do Pais, de defesa da produção, do emprego e da liberdade. Muito
obrigado.

Palavras do Sr. José Alfredo Baracho
Exmas. Srs. Deputado Anderson Adauto, Presidente da Assernbléia

Legislativa; Newton Cardoso, Vice-Governador do Estado; Senador Roberto
Requião; Deputada Federal Atoizio Mercadante; Celia de Castro, Prefeito
Municipal de Bela Horizonte-, Deputado Miguel Martini; Professora Aspásia
Carnarga; as nassas reflexOes são em torna de aspectos da evalução
constitucianat do Brasil, principalmente nos Oltimos tempos. Vamas assinalar
trés grandes Constituicaes, que tiveram perfil significativa no Brasil, sob a
aspecta federativo e social: as Canstituiçoes de 1934, de 1946 e de 1988.

Quando se elabarava a Canstituição de 1988, grandes problemas surgiram
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no que diz respeito a forma do seu estabelecimento. Tinhamos passado por
urn rompimento constitucional corn a ordern juridica anterior. 0 seu processo
convocatOrio foi polêmico. Qual seria a rnelhor maneira de convocaçào de
uma constituinte? Algumas medidas foram acrescentadas, corno aquelas
referentes as emendas populares. Mas nâo havia o compromisso de uma
Constituição nos moldes em que foi traçada em 1988. E uma Constituicao
bem-elaborada. Alguns a criticaram, dizendo que era analitica, detalhista, que
estava trazendo o mais numeroso elenco de direitos no seu art. 5 0 , mais do
que qualquer uma das 180 Constituicöes existentes no mundo. Mas, de
imediato, se colocou nas disposiçoes transitOrias, sem muita qualificaçao
técnica, a questào da revisào e do plebiscito. A previsão da revisâo
normalmente vem dentro do corpo perrnanente das Constituiçoes. E al
começa o movimento revisionista, gerando urna série de problemas, levados,
inclusive, ao próprio Supremo Tribunal Federal, onde ocorreram decisöes do
relator e do plenário.

Essas revisöes se iniciaram em urn periodo turnultuado, não se
encaminharam, e começaram a discutir ate que ponto iria a revisào
constitucional. Várias correntes surgiram. Algumas diziam que o resultado do
plebiscito iria indicar urn novo sistema presidencial, adaptado as
circunstâncias do resultado plebiscitário, e outras, que deveria ocorrer urna
rnodificação no sistema, desde que a Constituiçào tinha alguns laivos
parlamentaristas. A revisäo se extingue e não ocorre.

Em seguida, vamos ter urn processo de inIcio de revisão. Apareceram
várias propostas, do Governo, dos Deputados e de comissöes. Essas
propostas atacavam pontos importantes, corno o da intervençào do Estado no
dorninia econômico. Havia o interesse em retirar as grandes questöes
econômicas e sociais que foram colocadas na Constituiçao. Começaram a
discutir os pontos básicos dos direitos fundarnentais; foi aberta a possibilidade
de uma negociaçào para os direitos sociais e econômicos, e se esses direitos
soclais e econOrnicos seriam tambérn direitos fundamentals ou cláusulas
pétreas.

Mas essas reformas ocorrem de maneira tumultuada, ao lado das medidas
provisOrias, medidas essas que tern sido reeditadas.

Foram discutidos vários aspectos dessas medidas provisórias, transferidas
do Direito Constitucional italiano, onde existe urn sistema parlamentar em que
o chefe de Estado, o chefe de Governo, do parlamento e do Executivo
trabalham corn maior afinidade para a elaboraçao de uma medida provisória
corn uma lei que estabeleceu requisitos para a elaboraçao das medidas
provisórias e suas conseqüéncias. 0 Direito italiano estabeleceu, na Lei no
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900, todos os elernentos necessários aos limites da rnedida provisOria e das

0nseq6encia5 que decorrem da não-transformação da medida provisória em
lei.

Assirn, ao lado de urn processo de emendas turnultuado, sem urna
comisSão de sistematização, começam a falar numa reforma polItica, que não
e uma reforma de profundidade da sociedade brasileira, mas sim de
transfOrmacoes da ordem legislativa, num Pals que tern 0 maior nümero de
leis. LernbrO-me de que, participando de uma Cornissão do Tribunal Superior
Eleitoral, tivemos a oportunidade de examinar nove projetos provenientes da
Càmara e do Senado, a respeito da reforma eleitoral. Mas nâo eram assuntos
profundos. 0 Congresso ate que fez urn trabalho bern elaborado, mas não
havia a intenção de realizacão daquelas normas no rnomento adequado. 0
projeto foi remetido, as vésperas, para o Senado, que não sabia o que fazer,
porque muitos Deputados tinham questionamentos a respeito de gastos
eleitoraiS e acerca de pontos essenciais da transforrnação.

Essa era a transformação denominada polItica. Entretanto, não era uma
transformacão polItica. Era apenas uma reforrna da legislação eleitoral, nurn
Pals que tern urn enorme nümero de normas eleitorais. Se observarmos
desde 0 Irnpério ate agora, verernos que em cada eleição temos novas
normas eleitorais, sern uma solidificacâo da representacão e do processo
eleitoral. Já se fala numa mudança da lei de 1967, e muitas das formas
inseridas no texto são casuIsticas: as coligaçöes em decorréncia da crise dos
partidos politicos, que não são ideológicos nern sisternatizados, mas vivem
nos momentos eleitorais.

Logo em seguida, fala-se em uma reforma econômica, numa id6ia do
Estado minimo, na descnição de Nozik, trazendo para cá, nâo as idéias
essenciais que estáo ocorrendo na Europa, quando se fala em privatizacão
na Inglaterra, na Franca ou na ltália. Quiserarn trazer urn modelo privatizador
errôneo, que ira levar o Pals ao ernpobrecimento, a entregar tudo, perdendo
toda a sua riqueza. 0 caso do Banco do Brasil, por exemplo: todos os
Estados tern urn Banco que estrutura sua politica nacional, sua politica
financeira, seus quadrantes orçarnentários. Essa reforma econôrnica se
iniciava muito antes da formalizacâo. Tivemos a oportunidade de fazer urna
análise sobne a pluralidade de medidas que vieram, pretendendo reformar a
Constituição. Depois, tivemos a reforma tributánia, que vern de muitos anos.

Em 1934, já se falava na necessidade de uma reforma tributánia ou de urn
reajuste fiscal, sem urna definição dos parârnetros ou dos paradigmas da
reforma tnibutária, sem uma definição da posição dos municipios, dos Estados
e também de uma institucionalização das regiöes, que 6 urna criação
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significativa da Constituição atual.

Em seguida, vem a reforma administrativa por via da Emenda n° 19, que e
urna reforma confusa. Estamos vivendo uma superposição de duas
Constituiçoes, a Constituicão de 1988, na sua idéia originária, e aquela
Constituição que está saindo na reforma administrativa, toda ela feita para
prejudicar o cidadâo. Alias, no Brasil, não existe cidadania. 0 povo não é
cidadào. A concepção moderna de cidadania precisa ser elaborada e
reestruturada no Brasil. A população brasileira fica fora de todos os
beneficios, de ordem administrativa, tributária ou politica.

Depois, vem a reforma previdenciária, retirando fundamentos essenciais do
Direito, ferindo urn ato jurIdico perfeito, ferindo os direitos adquiridos e
esquecendo o grande principio do bloco da constitucionatidade. Aqui, ficamos
naquele entendimento de que urna Constituiçao não pode ferir direitos
adquiridos. E uma questâo ultrapassada. No Direito Constitucional moderno, o
bloco de constitucionalidade preserva direitos que vém corn a nova
Constituição. 0 cidadão é o mesmo. Ele vive anos sob urna determinada
proteçao da legislaçào e da Constituiçâo, e, de urna hora para outra, the são
retirados os direitos previdenciários. Reduzem a sua aposentadoria. Tudo
isso vai levar a essa concepçào acerca dos pontos essenciais de urna
reformulaçao dos direitos brasileiros. 0 Direito Constitucional brasileiro
precisa ter força efetiva. 0 Presidente da Repüblica tern obrigação de curnprir
a Constituição. Quando ele jura solenemente perante o Congresso obedecer
a Constituição, está vinculado aos princIpios essenciais da Constituiçao. No
Direito Constitucional moderno, os estudos de teoria obrigacional dizern que
todas as autoridades estâo subordinadas aos pontos essenciais da
Constituiçao. E uma norma obrigatoria e vinculativa. E, al, surge a questâo do
pacto federativo. Não está bern definido como esse pacto virá. Será através
de urna reforma constitucional? Será urn pacto das elites, dos partidos
dominantes, daqueles que estào no poder e que vào elaborar urn federalismo
nos rnoldes, talvez, clássicos, esquecendo idéias importantes, corno a que
está renovando a idéia do federalismo europeu? Na Alemanha, por exemplo,
ha participação da Uniáo, do Estado rnembro, do rnunicIpio, das comunidades
e dos empresários, rnas urna participação responsável, não uma participação
exploradora. E como será esse pacto federativo dentro do sisterna de
globalização na relação entre a União e os Estados rnembros? Muitos
empregam a palavra mundializaçao, mas essa rnundialização, as vezes, so
traz benefIcios aos parses ricos, àqueles que estão dentro do sistema do
direito comunitário europeu, que criou, na verdade, uma sisternática bern
elaborada, que ainda não conseguirnos no MERCOSUL. 0 MERCOSUL
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ainda e urn encontro de interesses econOrnicos. Bancos, algurnas reuniOes
realizadas e mesrno alguns protocolos que quiserarn institucionalizar o
MERCOSUL advém rnuito mais de interesses econOrnicos. As reuniOes de
Diretores do Banco Central, reuniào no Uruguai e Paraguai, reunião de
Ministros da Fazenda nao tern preocupacão social, corno a que está inserida
no contexto europeu.

Na Franca e na Inglaterra, 0 sistema de globalizacão não pode ser urn
sistema de dorninação dos palses ricos sobre os palses pobres. Isso não e
globalizacãO. Isso é 0 domInio de alguns paises sobre a sociedade. Entào,
preciSamos rever vários aspectos da Constituiçao, não de maneira
tumultuada näo como alguns queriam ou querem, alegando que a
Constituicão é detalhista, que trata de todos Os aspectos de Direito. Queriam
tirar os direitos sociais, Os econOmicos e os politicos, as expressoes de "fim
do emprego" e "terrorismo econômico", algumas expressOes que hoje são
utilizadas ate ern livros. 0 que é esse "fim de emprego" dentro da tecnologia
contemporânea, dentro das modificaçoes que vão ocorrer na sisternática
financeira, tributária e orçamentária?

Já foi bern analisado esse aspecto aqul, na relaçâo entre economia e
Constituição. Näo podemos negar que ha urn envolvimento da economia corn
a Constituição. Muitas vezes os constitucionalistas desprezarn as partes
econômica e financeira e, por sua vez, os econornistas não se integrarn na
sistemática constitucional. Dentro desses princIpios, precisarnos, em primeiro
lugar, reforçar no Brasil a idéia da importância e do significado das
ConstituiçOes.

Na Europa se fala, na Code Constitucional da Alernanha, em direitos não
escritos, nào apenas aqueles emblemáticos lancados no texto constitucional,
rnas direitos que vão surgindo das modificacOes sociais, ora a bioética, ora
todos esses direitos novos a que os parlarnentos tern que ficar atentos para
não dar toda a sistemática para o Governo da União e suas rnedidas
provisOrias.

Participamos, ha pouco tempo, de uma reuniào especial para reforrna de
ernendas a Constituiçao, no que diz respeito as ernendas provisOrias. Várias
perguntas foram feitas depois do debate a respeito da lirnitação do nOmero de
medidas provisOrias a determinados assuntos. Nem todos os ternas seriam
objeto de medidas provisórias. Essa grande discussão, que ocorre no mundo
de hoje, tern que chegar ao Brasil em profundidade.

Vivemos urna crise econOrnica, politica e tambérn constitucional, que advérn
desde a elaboracão da Constituiçao, porque esta não foi efetivada. Leis
complementares não foram feitas. Mas medida alguma e Constituicão alguma
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são milagrosas. Não ha a mito da Constituicão, coma dizem as
constitucionalistas norte-americanos. A Constituicão tern que atingir a pava,
náo é feita para alguns de cidadania exclusiva e especial.

Par issa, quando se fala em pacta federativo, pergunta: que pacta será
esse? Qual será a participaçãa do povo no pacta federativo? De que rnaneira
varnos instrumentalizá-lo? Não através de mais uma ernenda na Canstituição,
nãa par interrnédia de urna nova Constituiçãa, parque no Brasil tern-se a idéia
de que se a Canstituiçãa não está boa, devemas fazer autra. Issa porque nãa
fazemas a interpretaçãa au a hermenêutica canstitucianal adequada, que vai
evoluindo e dinamizando a sistema politico, coma acorre nos paises
eurapeus, ande a grande transformação é praveniente também do Judiciário,
das cortes canstitucionais. Ficamas perplexos corn as direitos que estãa
aparecenda nas decisöes das cartes canstitucionais eurapéias, quanda as
comparamos corn a situação brasileira, em que a direita a cidadania perdeu
aquela caracterIstica da Revalucâa Francesa. E uma cidadania pluralistica, é
o cidadão trabalhadar, cantribuinte, é a cidadâo pedinte, excluIdo. E é esse
cidadãa que temas de inserir na saciedade brasileira. Enquanta a Brasil não
fizer issa de maneira flrrne e concreta, não teremas urn grande pais. Muito
obrigado.

Palavras da Sra. Aspásia Camarga
Deputado Anderson Adauto, gastaria de agradecer a honra de estar aqul

haje, assistindo e participanda de urna discussão que tern coma centra, coma
epicentro, uma Assembléia Legislativa.

Acha extremarnente impartante compreendermas que esse pacta, que
desejamas, tao camplexo, que envalve tantas atares, nâa será bem-sucedido
se não puder contar cam a capilaridade das elites politicas brasileiras, corn as
Assembléias democráticas, rnadernas, que poderãa atender as necessidades
dos Estados brasileiros. Partanto, acho que faz toda a diferença carneçarmos
a discuti-la aqui.

Gastaria de dizer que é urna hanra estar aqui corn a Senador Requiàa, cam
a Senadora Marina, corn a Deputada Federal Alaizia Mercadante, cam a Dr.
Baracha e cam a Prefeita Celia de Castro, que é urn grande especialista em
pacta federativa, embara nem sempre queira pronunciar-se sabre issa.

Na verdade, precisamas cantar corn a experiência dos politicos. E a partir
da experléncia, da observacão da experiência que poderemas sair das
ideolagias e enfrentar a dura realidade de urna negaciaçãa que já está
extrernarnente atrasada e que precisa ser resolvida para que a Pais passa
superar a sua crise.

E certa que as problemas federativas se agucarn neste Pais quando ha
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crises ecanômicas. Isso acanteceu gravernente em 1830, na Regéncia,
quanda aquele modela colonial praticamente se esgatau da explaraçâo do
aura e a Pais estava sern destino. Essa crise foi longa, durau muita, quase
nos levau a um separatismo. Ela se repetiu menos grave no firn do Impéria,
corn a Aboliçaa, que desestruturou as alianças e a modelo politico unitária,
imperial, e nos levou a urn pacta que haje vemos corn grandes restricöes, que
fai a pacta de Campos Salles e da palitica dos Governadores. Não queremos
repetir a pacta de Campos Salles e a politica dos Gavernadares, embora
tenha irnensa admiração par esse estrategista politico, que saube, num
momenta politico, encantrar caminhas de agregaçãa, de cansenso. E e
exatamente isso que temos de procurar. 0 cansensa minima que possa
reestruturar as poRticas püblicas e que possa preparar a nasso Pais para urn
encontra inevitável corn a histOria, porque a madelo de desenvalvirnento dos
anas 30, que fragilizou a federalismo brasileiro, crianda estruturas
extremamente poderosas no Governo Federal, está esgatado. Está esgotado
no Brasil, está esgotada no rnundo inteiro. Devernos ter a cornpreensaa de
que urn nova paradigma de desenvolvimento está surgindo, que esse
paradigma não é uma dádiva e nern uma fatalidade, e sim urn paradigma que
vai ser maldado pela vantade dos hamens, pela vontade dos dirigentes
politicos e pela vontade da população. E e, portanto, nesse trabalho dificil de
busca de caminhos, de busca de direçöes que vamos encontrar a
originalidade brasileira, a nosso modelo definitivo, que nãa está ainda
totalmente resolvido.

E a que e, afinal, esse pacta federativo? F exatarnente issa. E urn grande
encontra. A palavra "federação", "fedus", quer dizer, exatamente, "pacto", e é
par isso que casturno insistir dizenda que esse é a pacto dos pactos. E a
grande pacto. E a grande reforma, "mater", sem a qual nenhurna outra vai ser
bem-sucedida, porque neste Pais continental, corn extremas diversidades,
qualquer refarma esbarra necessariamente nas suas conseqüéncias
diferenciadas para as regiöes brasileiras. E é par isso que se torna tao dificil,
as vezes, fazer as mudanças. 0 que e barn para urna regiâa é péssima para
outra. 0 que faz urna crescer penaliza a outra. Se nâo tivermos condiçöes de
tirar urn denorninador cornum, de fazer algurna dose de sacrifIcio e de
abnegaçao, para tirar 20% dos nossos interesses especificos, em name do
coletiva, de alguma coisa que é rnaior do que nós, mas que nos vai ajudar a
sermos rnais fortes, mais eficientes e a garantirmos uma melhor qualidade de
vida para a Pais inteira, não varnas conseguir sair desse impasse.

0 que quera d:zer é a seguinte: existe uma conta que se faz todos as dias,
todos as minutas e todas as horas e que 6 dificil parque, para ter urn a mais
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de benefIcios para as nossas condiçoes especificas, no quadro da
Federaçâo, é preciso, as vezes, sacrificar os interesses gerais. 0 grande
problema desse pacto é criar a confiança, criar a capacidade de negociar,
fazer alianças e, sobretudo, introduzir algo novo nesse processo, porque a
federalizaçâo brasileira tern uma herança e urn passivo extremamente dificil,
que é o seu passivo regionalista. Na verdade, o que foi a Federação brasileira
nestes Ultimos 100 anos senäo urn regionalismo disfarcado, muitas vezes
defensor dos mais retrOgrados interesses oligárquicos locals? Esta é a
verdade, mas, tampouco, varnos encontrar soluçao no centralismo
burocrático, que é muitas vezes arbitrário, que tern urn passado tarnbém de
autoritarismo, e que nào tern rnais vez neste mundo em que vivernos.
Olhamos para o mapa do mundo e vemos o seguinte: o movimento pendular
da histOria vai para urn processo de descentralização, como foi nos anos 30,
nos Estados Unidos, no Brasil e em todos os paises. A descentralização e
nevitável. As empresas estão se descentralizando. A sociedade civil deseja
participar; portanto, deseja rnais descentralizaçao e mais integração. Em
todas as partes, as regiöes, muitas vezes resultantes de pedaços de vários
palses, estão emergindo, e vemos, definitivamente, urn deslocamento do
Estado nação para o Estado região. Fala-se, inclusive, do fim das soberanias.
E não são apenas as grandes empresas multinacionais que falam. São os
especialistas, os estudiosos de todas as partes. Vemos que o grande
crescimento que a China teve não é resultado de uma China harmoniosa e
perfeitamente integrada. E o resultado de um crescimento num ponto
estratégico do territOrio chines, que é aquela zona de Hong Kong e de
Shenzhen. Portanto, já nào temos possibilidade de pensar em
desenvolvirnento como alguma coisa homogênea, integrada e perfeitamente
coordenada e produzida pelos Estados nacionais poderosos. Esses Estados
estão em crise. 0 que precisamos é encontrar caminhos para a crise,
caminhos que aliviem, solucöes, e encontrar saIdas para uma mudança de
modelo que possa garantir o mInimo e o máximo de centralidade, para que
palses como o Brash, extremamente heterogeneos, possam ter a garantia de
que o Pals, como urn todo, vai meihorar a qualidade de vida, vai combater as
desigualdades e, portanto, manter, dignarnente, a sua integridade. 0 que
gostana de dizer é que esse pacto envolve várias dirnensôes diferentes. A
dimensão econômica: sem düvida, estamos partindo para urn movirnento
descentralizado, nos Estados, nas sub-regiöes, não em grandes regiöes,
como o Nordeste, mas em pequenas regioes, como Petrohina, como o polo
téxtil no Ceará ou outros pianos dinâmicos da economia brasileira, once
vamos constatando que emergem localizadarnente. Mas esse pacto é,
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sobretudo, urn pacto moral e urn pacto ético, porque precisamos ter
condicöes de controlar a sistema de governo, de gerar transparéncia, regras
claras para todos, porque nossa Federação sempre trabalhou na
obscuridade, os entendimentos são na calada da noite, sem que ninguém
saiba, e as regras, que são para uns, nem sempre valem para todos.
Portanto, é preciso urn ato de coragem para que a gente possa realmente
partir para a definição de regras claras, institucionalizadas, que aperfeiçoem a
sistema politico brasileiro e que levem todos as entes federados a terem seu
lugar de cidadão, nesse pacto federativo. Para que isso ocorra, acho que
temos de examinar as linhas de forca dessa federacão. Quais são nossos
grandes problemas estruturais, quais são nossas grandes facilidades e
grandes vantagens? A vantagem é que, muito mais que parlamentarismo, que
é uma questão extremamente discutida, a federalismo é urn consenso das
elites politicas brasileiras. De tal maneira é consenso que, em todas as
ConstituicOes, inclusive nas mais centralistas, nas mais autoritárias e, ate
mesma, naquelas que nãa funcionaram, está a cláusuia pétrea da Federacão
brasileira. Isso é urn patrimOnia, porque todos querernos a federalismo. 0
federahismo é a estrutura perfeita para lidar corn a globalizacão, que é urn
processo tecnicamente inevitável, porque se baseia na revolução tecnológica
das comunicacOes, rnas, politicamente, a globalizacao está desafiando as
interesses e a capacidade de cada urn de nOs. Efetivamente, a dimensão
politica dessa globalizacão já não satisfaz a ninguém, nern mesmo a
dimensão econômica, que gera todas as distorcöes do grande cassino global.
Portanto, queremos humanizar essa globalização, torná-la urn instrumento de
desenvolvimento para as regiOes brasileiras, para as cidades, para as palses
e não queremos, absolutamente, ser escravizados por urn sistema que tern
regras marcadas e que beneficiam mais alguns palses hegernônicos do que a
rnaioria dos paises que compoem esse modelo global. Portanto, pensar que
ternos de usar de inteligencia estratégica para avançar nesse processo é a
rnaior e mais importante desaflo desse pacta federativo, que, coma eu disse,
é urn pacto complexo. Não podemos reduzi-lo a divida dos Estados, nem a
qualquer outro ponta, nern a representacão polItica dos Estados no
Congresso Nacional, nem a nenhum outro ponto que gerou, no passada,
grandes controvérsias polIticas. Precisamos ter em conta que esse pacto
envolve relaçöes e conflitos entre Governo Federal e Estados, conflitos entre
Estados e municipios, que, muitas vezes, se sentem relegados,
discrirninados, porque pertencem a urn autro partido, nâo recebem benesses
polIticas, que, rnuitas vezes, são dadas a outros.

Temos de entender, e isso foi dita insistentemente, que não se trata apenas
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de uma relacão entre o Governo Federal, as Estados e municipios, mas
também de uma relação entre as Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.
Sobretudo, temos de entender que não se trata mais do velho federalismo
ohgárquico, mas de urn federalismo democrático, corn a participação dos
cidadãos, porque é isso que vai fazer a diferença. Esta transparéncia, este
controle não apenas para falar mal au para criticar, mas para garantir a
continuidade administrativa, para garantir que a governante, que assume o
poder em quaiquer instãncia desta Federação, seja responsável pela herança
que vai deixar ao seu sucessor, para que se evitem calamidades como estas
que vemos todos as dias, em que o sucessor não consegue gerir a massa
falida do antecessor.

Esta Federação, que tern de ser flexIvel, que tern de ser econômica, que
tern de ser social, que tern de ser ética, tern o seu ponto fraco exatamente na
questão social.

Sabemos, hoje, que a rnaior parte das desigualdades econôrnicas e socials
que existem neste Pals, corno a divida social, é centrada, basicamente, nas
desigualdades espacials brasileiras. Essas desigualdades so podem ser
corrigidas corn urna federação e urn governo federal fortes. Porque é Ia no
governo federal que se da esta qulmica da distribuição de recursos.

Sabemos, tarnbém, que a Federação brasileira tern urna longa tradiçao de
falta de transparência. As torneiras que a irrigam não são contraladas pela
sociedade civil e nern rnesrno pelos próprios politicos. São mecanismos
secretos, mecanisrnos pauco claros que se distribuern pelos Estados nos
diferentes pontos, nas diferentes torneiras. A distribuição do Banco do Brasil é
completamente diferente da do BNDES, que é cornpletarnente diferente das
transferências voluntárias do orcarnento federal.

Portanto, urn ponto que acho irnportante, neste pacto, é entender que temos
de fazer a pacto orcamentário, porque e 16 que está o dinheiro, em todos as
niveis da Federação. E Ia que esse dinheiro é distribuido. Se esses recursos
são distribuidos da maneira que a Senador Requião nos lernbrou aqui,
através de cornissão de bairro - acho ate que não rnerecia esse nome, mas
enfim, vamos dizer assirn -, de uma visão puramente localista e paternalista, a
que vamos ter é o que ternos hoje: vamos ter R$23.000.000.000,00 para
distribuir pelas unidades federadas, e nenhurn cidadão brasileiro pode
entender por que Estados como Cearã, Paraiba, Mato Grosso e Tocantins
tern ernendas parlarnentares de R$13.000.000,00 para quadras
poliesportivas, quando a rnerenda desses Estados é rnenor do que isso.
Essas são aberraçoes que nào são dignas de nosso Pals. Avancarnos
demais em mu:tas coisas para que possarnos olhar friamente para essa
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realidade e achar que isso é normal.

Parece-me que não ha, propriamente, corno escolher urna vItirna para dizer
que ela é a ünica e exclusiva culpada. Todos somos culpados e todos temos
de fazer urn pequeflo esforco para que essa situacãa se transforme.

Grandes fragilidades. Ha desigualdades sociais e espaciais que não nos
permitem urn federalismo corno a da RepOblica Velha, em que as Estados, a
GovernO Federal e Os rnunicipios tern funcöes clararnente definidas e as
recurSos nãa se misturarn. 0 federalisma cooperativa brasileira se baseau
exatamente nessa fragilidade e nessa necessidade de repassar recursos -
importante - do Gaverno Federal para as Estados e municipios e dos Estados
para as rnuniclpias, a que gera, muitas vezes, urna grande confusãa.

precisamas organizar essa confusão e saber quais as lirnites desses
repasses e coma repassá-los, de urna maneira mais clara, rnais cansistente
e, ate rnesma, de rediscutir as campeténcias, porque essas cornpetëncias
nãa foram claramente canclusivas na Canstituição de 1988, pela simples
razãa de que se prevé nesta Canstituicão, em seu art. 23, a regularnentacãa
desse artigo e das campeténcias carnuns que, na verdade, geram tarnbém
essas superpasicöes, esse desperdicia e essa irracionalidade.

Na verdade, as rnuniclpios sabem, rnais au menas, que vãa fazer tuda a
que puderem, e as Capitals estãa fazendo 550: assurnindo funcOes de autras
instàncias, porque não vão deixar sirnplesrnente a populacão carente par
causa de uma caréncia das entidades superiores. Mas é precisa, tambérn,
lembrar que a metade dos rnunicIpias brasileiros são praticarnente indigentes,
não tern arrecadação propria, nãa tern as condiçöes adrninistrativas
necessárias, não tern capacidade técnica para assumir grandes
competências. Coma conciliar urna realidade que nos rnostra alguns Estados
praticarnente prontos para a autonornia e, digamas, ate passando do panto,
Capitals que são rnais eficientes, mais rápidas do que qualquer outra entidade
federada superior, que tern "status" especial, coma Capitals que são, e uma
rnassa enarme de rnunicipias e a rnetade dos Estadas brasileiras que vivem
de fundos de participacão e de recursas de repasse? Essa é a grande
fragilidade. Não e por acaso que a crise federativa se manifesta tao
fortemente neste calcanhar de aquiles que são as Estados.

Recenternente, nos Estados Unidos, hauve urn grande pacto federativo, que
ninguém acarnpanhou, que Ievou a uma descentralização rnuita grande, sob
pressão dos republicanos e contra a vontade do Presidente Clinton, de
fartalecer a estado de bem-estar e de centraiizar recursos em suas próprias
mãos. 0 Congressa americana não permitiu isso. Ao contrário, farçou a
descentralização, isto e, quis manter urn pacto que, nos Estadas Unidos, dã
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aos Estados a total e absoluta competência para obras de infraestrutura e
para todas as funcöes que dizem resp&to ao desenvolvimento econômico de
suas regiöes. Os municipios ficam corn todos os serviços, corn o trânsjto e
corn outras funçöes corn relação as quais o Governo Federal também tinha
avançado o sinai, que foram devolvidas para as sub-regiöes e para 0 poder
local. 0 que pretendemos é discutir as competências. Essa discussão me
parece importante porque, a partir dal, poderemos discutir corn mais
maturidade uma reforma tributária que deve ser uma reforrna fiscal. Nâo
temos que discutir apenas a arrecadaçáo. Quando o cobertor está curto, e
muito dftIcil atender a todos os interesses ao mesmo tempo. E é importarite
que esses importes sejam simplificados e que a Federaçâo seja bern
atendida. A maneira mais eficiente de resolver esse problerna é introduzir a
qualidade do gasto nesse processo e as competëncias, porque, a partir de
então, esse pacto pode, efetivarnente, avançar rnais.

Final mente, acho que, num mundo de flexibilidades, de desregulamentaçao
necessária para que nos livremos dessas leis absurdas, e de uma quantidade
enorme de decretos que impedern o sistema produtivo de funcionar, que
impedem o pequeno produtor de produzir, que impedem a pequena ernpresa
de empresariar, precisamos pensar em novas formas de integração e de
parcerias que estão se criando no mundo inteiro e também no Brash, que são
Os consOrcios.

Peco a atenção de todos para esta possibilidade dos consOrcios, que
barateiam os custos dos serviços, que integram as necessidades e que
pactuam corn as prioridades de uma região. 0 art. 43 existe exatarnente para
isso. 0 Governo Federal deve ser o agenciador e o promotor do
desenvolvimento regional em outras bases. Em resumo, devemos
nacionalizar o desenvolvirnento regional e regionalizar o desenvolvimento
nacional. Näo queremos mais aqueles pequenos nichos que acornodarn os
Estados ou outras regiöes em pequenos cartOrios, que não dâo resultado
para as politicas püblicas. 0 grande objetivo do pacto federativo, a rneu ver, é
a rnelhoria da qualidade do gasto e a melhoria das polIticas pUblicas. Muito
obrigada.

0 Senador Roberto Requião (Em aparte) - Dra. Aspásia, gostaria de
suportar sua intervençâo corn dois dados muito interessantes. No Brasil, 12
Estados, inclusive os 4 ex-territOrios, tern a major parte dos seus recursos
originados nas transferéncias. 0 escândalo maior está aqui. Quarenta e seis
por cento dos rnunicIpios brasileiros tern acima de 95,4% nas suas receitas
objeto de transferéncias de recursos por parte do Estado e da União. Entào,
se exigissernos que o rnunicipio, para existir, tivesse, pelo rnenos, 5% da sua
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receita a partir de recursos prOprios, originados na sua prôpria arrecadação,
desaparecer iam 46% dos municipios do Pals.

Esclarecirnentos sobre os Debates
O Sr. Presidente - A Presidência vai conceder a palavra aos Srs. Deputados

e aos participantes que desejarern formular perguntas aos ilustres
expositOres . Para tanto, informa que as perguntas poderão ser formuladas por
escritO ou oralmente. Os telespectadores poderão forrnular perguntas pelo
telefone 0800-310888 ou pelo fax (031) 290-7770. A Presidência solicita aos
DeputadOs e aos participantes que fizerem uso do microfone que sejam
objetivOs e sucintos, estando dispensada a formalidade das saudacoes
pessoais. A cada Deputado ou participante, será concedido o tempo de 3
minutoS para a interVencâo. Aos expositores, será concedido o rnesmo tempo
para a resposta. A Presidéncia, desde ia solicita a todos que se atenham ao
tempo determinado, Para que urn major nürnero de pessoas possa participar
dos debates. A Presidência vai tentar cumprir esse tempo estabelecido para
os perguntadores e os expositores.

Debates
O Sr. Paulo Jorge dos Santos - Quero fazer urna pergunta ao Mercadante e

ao Senador Requião. Prirneiro: 0 que o PT nacional fará em apoio a urn
Governador que é de urn partido que possui pessoas no Governo Federal e
que levantou a bandeira histórica que o PT sempre colocou? Estou vendo,
corn muita tristeza, que Os Governadores como o Zeca do PT e o 011vio Dutra
ficam fazendo reuniöes corn o Presidente, engrossando o "quorum" daquelas
pessoas que não querern rnuita coisa para o Brasil. Nós, de Minas Gerais, o
partido ao qual pertenço, que é o PT, já tornarnos essa posiçào. Estarnos
unidos contra a crise, levando ern consideracão nào sornente Minas, mas o
Brasil inteiro.

Quanto ao Senador Requião, a pergunta é a seguinte: temos urn Presidente
que lesou Minas e o Brasil, vendendo rnuitas indüstrias de Minas Gerais, a
Vale do Rio Doce, a USIMINAS e outras, sern rnencionar a questào da CSN
entre outras; cornprou a reeleicão no Congresso e reelegeu-se corn a
bandeira de sanar a crise que ele mesrno criou; urn Presidente que confisca
dinheiro da conta alheia, como se fosse ladrão de Banco 24 Horas; 0 que é
preciso para fazer urna intervenção, psiquiátrica ou não, para tirar urn
"desgovernador" desse Poder?

O Deputado Federal Aloizio Mercadante - 0 principio da federação é
exatamente o reconhecimento de que urn pals do tamanho do Brasil, corn as
diferenças econôrnicas, sociais, culturais e polIticas que apresenta, constitui
uma unidade na diversidade. E essa unidade na diversidade significa que, no
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enfrentamento junto ao Governo Federal, os Estados tern agendas,
estratégias e encaminharnentos diferenciados.

Näo podemos querer do Acre, por exemplo, que tern quase 94% de sua
receita dependente do Governo Federal, corn urn peso econôrnico, social e
politico totairnente diferente do de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul, a
mesma forma de atuacäo polItica de outros Estados no enfrentarnento da
crise do pacto federativo corn o Governo Federal.

A pauta dos Estados tarnbém é diferente - gostaria de charnar a atenço
para isso. Para os Estados exportadores, por exemplo, a Lei Kandir é urna
dimensão fundamental na negociacáo, porque a reposiçéo das perdas que
essa lei permite corresponde a urna receita muito importante que os Estados
perderarn.

Para o Rio de Janeiro, a discussão da rolagem da divida nâo é fundamental
neste momento, porque o Estado nern assinou acordo nesse sentido, o que,
para Minas Gerais, é o ponto central da divergência.

Gostaria de esciarecer que o PT nunca defendeu a moratória da dIvida
interna corno urn ponto fundamental de sua plataforrna. Por qué? Porque, se
todos os Estados suspendessern o pagarnento da divida, irIarnos, no final,
caminhar para o colapso das financas pUblicas federais e, muito
provavelrnente, para urn quadro de def]agraçao de urna crise
hiperinflacionária. Em ültima instáncia, significaria dizer o seguinte: "Eu não
pago a divida como paulista, rnas you pagá-la como brasileiro".

A atitude de Minas, corn a moratôria de 90 dias, foi politica, e nOs a
apoiamos desde o primeiro mornento, por entender que esse foi o carninho
escolhido pelo Governo de Minas para colocar, na agenda nacional, a crise
do pacto federativo e rediscutir as finanças püblicas. 0 contrato da rolagem
da divida define urn cenário macroeconömico que no existe mais, e ele
pressupöe a possibilidade de repactuaçao da dIvida.

Quando o Rio Grande do Sul optou por outro carninho, que foi 0 de
depositar em juIzo e de brigar, na Justiça, pelos direitos do Estado, foi
retaliado, como Minas, numa atitude absolutamente inaceitável do Governo
Federal. Nossa posico foi a de sustentar o Governo gaucho nesse processo.

E importante deixar clara rninha opiniâo de que esse confronto entre os
municIpios do Estado e o Governo Federal nao é uma corrida de lOOm; é
uma maratona, que vai ser rnuito longa, e, durante a qual, urn vai ter que
passar o bastão para o outro. Por isso é que é tao irnportante a unidade
politica entre os Governadores de Oposiçao neste rnomento. E preciso
considerar as diferenças e estabelecer urn relacionamento respeitoso e
solidário.
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o PT apoiou, desde o primeiro momento, a atitude de Minas Gerais, vai ate

O fim nessa briga e não abrirá mao, nern em Brasilia nem em nenhum outro
fOrum - e essa é a razão de estarmos aqui - da solidariedade, porque cabe a
Minas o seu caminho. Defendernos, tarnbém, o Rio Grande do Sul, o Acre, o
Mato Grosso e outros Estados, que, corno é o caso do Ronaldo Lessa, tern
outras estratégias de enfrentarnento e estào, neste momento, passando pelas
mesmas dificuldades, corn o mesrno cornprornisso de lutar contra o atual
modelo econômico do Governo.

o Senador Roberto Requiao - Reitero as palavras de Mercadante: cada
Estado tern problemas especIficos.

Tentei dar suporte numérico ao encerramento da exposição de nossa
palestrista, colocando os dados da dependéncia dos municipios e de 12
Estados da União, entre os quais 1 Estado novissimo e 4 TerritOrios tern mais
recursos de transferéncias do que recursos gerados por sua própria
arrecadacão. Segundo dados de 1992, 46% dos municIpios tern mais de
95,4% de transferencias do que aquilo que arrecada.

Se estabelecêssemos que urn rnunicipio so poderia existir se arrecadasse
pelo menos 5% da sua receita, a rnetade dos municIpios brasileiros
desapareceria. Mas os municipios continuaram sendo criados politicamente
para viabilizar bases eleitorais de parlamentares e, mais que isso, para
participar do Fundo de Participação, porque era uma maneira de acessar a
estrutura de transferéncia do Estado e da União. Mas, corn isso, vieram as
Câmaras de Vereadores, e toda aquela estrutura para urn municipio que não
tinha a minima condicao de se viabilizar.

Esses Estados que erarn territOrios néo deveriam ser Estados antes de se
viabilizarern economicamente. Talvez, uma reforma fiscal que desse a eles
uma autonornia tributária, na qual eles poderiam escoiher os impostos que
sustentariarn a sua estrutura, pudesse viabilizá-los, mas hoje isso é inviável.

A postura do Dutra e de outros Governadores está condicionada a realidade
de cada Estado. Mas tenham em conta outra coisa: ha por parte da estrutura
politica brasileira urn temor reverencial do Presidente da Repüblica, urn
respeito ritual. As pessoas não mantém, diante da autoridade do Presidente
da Repüblica - que constitucionalmente nào tern nenhuma hierarquia que 0
coloque de forma superior a urn Governador de Estado de uma unidade
federada -, urn comportarnento diferente. Acho que o Governador ltarnar está
certo e os outros Governadores fizerarn o que achavam que deveriam fazer.

Diria, em favor do PT, nesse caso, que, nâo sendo perfeito, é o partido que
subordina o cornportamento e o posicionamento de seus parlamentares de
uma forma mais orgânica que todos os outros. Mas evidentemente o PT ainda
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náo discutiu em profundidade esse caso, para que possa apaiar au fazer uma
critica a posicãa de seus Governadores. Quando não se pode fazer a critica,
e Os outros Estados estàa corn as mesmas dificuldades de Minas Gerais, a
caso é de apoio.

Nao veja por que criticar a posicâa dos outros Governadores. 0 importante
e reforçar a pasicao do vanguardista desse processo, a Governador Itarnar
Franca.

o Sr. Presidente - Pergunta de Josefina Saba, dirigida ac , Deputado Alaizia
Mercadante: Par que ate esta data a oposicao não entrau na justica para
acabar corn a CPMF?

o Deputada Federal Aloizia Mercadante - Par esse discursa do Senador
Roberto Requião e pela história do PT, acho que está na hora de ele e de
vários autras parlamentares virem para as partidos de opasiçãa. Se assinar
uma ficha de fihiação no PT, será rnuito bern recebido.

Em relação a pergunta, no passada, encaminharnos iniciativas em relaçao a
CPMF, mas, do ponto de vista jurIdico, a margern é muita pequena, porque a
CPMF foi encaminhada na forma de uma emenda constitucional. Portanto, no
rita de tramitaçãa, enquanta emenda constitucional. Nessa condicao, a
margem de manobra de uma acão judicial é muito pequena.

Durante tada esse perloda, procuramos mastrar que essa concepcão de
aumento de impostos, primeira, na forma de contribuição, que pune as
Estados e municipios, segundo, se a CPMF fosse urn impasta de alIquota
pequena, dentro de uma reforma tributária abrangente, poderia ser mantido,
porque é urn impasta eficaz Para arrecadar, pais atinge a econornia informal.
Se, no Brasil, hauvesse a quebra do sigito bancário, permitiria que a receita
fiscalizasse a sanegacãa de impastos, porque a mavirnentacão bancária seria
totalmente diferenciada do impasta declarado, especialmente do irnpasta de
renda da pessoa fIsica e juridica.

Na rnedida em que a Governa aumenta a aliquata coma fez agora, em urn
cenário de crise cambial, ou seja, a Brasil, pela acorda que fez, - a qual acha
que nãa será cumprida e é urna tragedia do ponta de vista das irnplicaçöes
para a Pals corn a FMI - exige urn superávit comercial de
U$17.000.000.000,00 em dez meses. Tivemas urn deficit de 6,5 bilhöes e
agora querem urn superávit de 11 bilhöes. 0 Pals tern de aumentar as
expartaçöes de forma espetacular, se não quiser canter as impartacöes,
através da recessão. For que a FMI quer a recessãa? Porque ela significa
não ter cansurno, nãa ter investimentos, nào ter impartacöes. Al, sobra urn
superávit cornercial para pagar a divida externa e diminuir a financiamento
i nternacional.
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Entäa, se não queremos a recessão, temos que expartar. Qual a dificuldade

das expartacöes nesse momenta? 0 cenário internacional é adversa, ha uma
desaceleracaa na conjuntura ecanôrnica em vários paises, a preco de vários
produtOS que a Brasil exporta, que são as "commodities", está caindo. E a
CPMF vai aumentar a carga tributária sabre as expartacöes, porque é urn
impastO cumulativa, ou seja, vah se acumulando em tadas as aperacöes que
envolvam a cheque na produçãa de qualquer coisa, e nãa se cansegue
expartar imposta. Ele vai penalizar as exportacöeS e agravar a recessão. Par
iSSO, a Bancada da Oposição em Brasilia votou contra a CPMF, na defesa de
uma reforma tributária abrangente, inclusive porque esse governo já tern a
carga tributária mais elevada da história recente do Pals. E nãa adianta
cantinuar criando impastos nurn cenário recessiva, porque a receita nao
aumenta. 0 que aumenta é a evasão e a sanegacão fiscal: 86% das
empresas do Brasil estão cam passiva fiscal pendente, isto e, não estàa em
dia corn Os seus impastaS. 0 Pals precisa de uma reforrna tributária e fiscal
abrangente e nãa de mais impostos, coma fez a governo mais uma vez.

o Sr. Presidente - Pergunta dirigida ao Senador Roberta Requião, de José
Renato Barbasa de Deus, Bela Horizonte, Engenheira Civil: "Existe
possibilidade de se iniciar a pracesso de "impeachment" do Presidente da
Repüblica, par crime de lesa-pátria, uma vez que está entreganda a Brasil
para os estrangeiros?"

o Senadar Roberta Requião - A possibilidade de se iniciar existe, mas
existe tam bern a certeza de que não prospera no Congresso Nacional.
Quanta a pergunta anterior, que näo foi dirigida a mirn, mas ao Alaizia
Mercadante, trés açöes foram impetradas contra a IPMF no Supremo Tribunal
Federal e julgadas procedentes. Uma foi impetrada par rnim, ainda quando
Governador, contra a IOF, e tratava da questãa da reciprocidade. Os
municipios e as Estados não tributam a Uniãa; a Uniâa nãa tributa as Estados
e as municipios; as entes federadas nâa se tributarn entre si. A autra foi
relativa a anterioridade da lei. Não paderia ser aplicada, a não ser no proximo
exercicia. A outra é a ADIN - Acão Direta de Inconstitucionalidade - relativa a
liberdade de religiãa, liberdade partidária, liberdade de organizaçãa, que se
refere a imunidade de certos tipos de instituicãa em relacão a qualquer tipa de
imposta.

Entào, tivemos trés acôes diretas de inconstitucionalidade, mas ninguém
apresentou uma açãa direta de incanstitucionalidade contra a CPMF
propriamente dita, ate parque, num primeira momenta, quanda a impasta se
destinava supastarnente a salvar a estrutura de saiide do Brasil - e era urn
imposto provisória, urn irnpasta par perioda lirnitada -, era perfeitamente
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aceitável, independentemente da sua análise constitucional. Fui o segundo
signatário da proposta da CPMF, junto corn o Senador de Sergipe Antonio
Carlos Valadares, e fui o Onico Senador que votou contra a perpetuação do
imposto na segunda fase, porque foi integralmente empregado na saüde, sO
que o governo retirou outras verbas da saide para compensar o ingresso da
CPMF. Então, o governo fraudou a utihzação do recurso. Mas cabe acão de
inconstitucionalidade, sirn. Os partidos é que podern entrar.

O Deputado José Carlos Junqueira de Araüjo - 0 Deputado Elarmin não
está, rnas estarnos representando a Assernbléia de Mato Grosso. Sornos
Deputados do PMDB e queria fazer urna pergunta ao Deputado Aloizio
Mercadante e ao Senador Roberto Requião. Assumi a Assembléia ha urn
rnës, e já entramos corn urn pedido de revogação do aurnento do ICMS. 0
Governador Dante, das Diretas-Já, e uma enganação. No dia 30 de
dezembro, aumentou ern 42% o ICMS do Estado do Mato Grosso sobre a
energia elétrica, o telefone e todos os produtos do Estado. E o Estado que
mais paga impostos. Estamos corn urna acão direta de inconstitucionalidade
no STF, estarnos atuando junto ao Ministério PUblico e tambérn estamos
tentando revogar essa lei do Governador. Estamos tendo muitas dificuldades
corn o parecer do Supremo, e gostaria de perguntar se o Governador tern
autonomia para aumentar sign ificativamente os irnpostos. Sabemos que está
havendo uma superposição de competéncias, urna bitributaçao e vários
outros erros. Entendo que o que está havendo nos Estados, principalmente
no Mato Grosso, que é realmente urn dos mais pobres do Pals, é uma certa
irnposição do Governador, que é autoritário, pertence ao PSDB e está
rnassacrando o povo rnato-grossense. Gostaria de saber ate onde
poderiamos contar corn o apoio do Congresso. Temos, inclusive, o Deputado
Federal Wilson Santos, que está nos ajudando nesse encaminhamento. Isso
demonstra, mais urna vez, a nossa fragilidade e a das Assembléias
Legislativas e dos Estados nesta FederaçOo. Muito obrigado.

O Deputado Federal Aloizio Mercadante - Do ponto de vista do apoio a urna
atitude de aurnento da carga de irnpostos indiretos, que por definicão são
regressivos, ou seja, paga mais quern ganha menos, eu diria que essa tern
sido uma luta histórica da Bancada da Oposição. Tanto o PT quanto o PSB, o
PC do B ou o PDT tern lutado - o Deputado Federal Fassarela estava aqui,
assirn como o VirgIlio Guimarães, o Sérgio Miranda e toda essa bancada
atuante de Minas - e contribuldo muito ern Brasilia nessa discussão, sernpre
entendendo que o aumento da carga tributária tern que ser feito dentro de
uma visao de relacionarnento corn a renda "per capita" do Pals - isso se
aplica também aos Estados - e, sobretudo corn a estrutura de impostos
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diretoS sobre a renda e sobre o patrirnOnio, porque a riqueza não é tributada
no Brasil, exatamente para aliviar os impostos indiretos que são repassados
nos precos pelas empresas, ou que o consumidor paga, exatamente aquele
que menos tern. Então, a questão da reforma tributária e também uma
discusSãO da distribuicão de renda e de competéncia das instãncias, corno a
Aspásia colocou.

Em relacão, especificamente, a essa iniciativa do Governo do Estado do
Mato Grosso para avaliar se ha ou não amparo legal para urna ADIN, ternos
que avaliar qual é a forma que ele usou para encaminhar o aumento de
tributos: se ha algum ponto colidente corn o CONFAZ, de urn lado, e, de
outro, se foi feito na forma de urn projeto de lei corn o aval da Assernbléia
Legislativa. Então, teriarnos que fazer urna análise urn pouco mais detaihada
para ver se existe algurna viabilidade juridica.

Do ponto de vista politico, o que podemos fazer é hipotecar solidariedade
corn a luta de vocês e dizer que não nos parece ser esse o carninho da
reforma tributária e do ajuste das finanças püblicas que o Brasil deve trilhar.

O Deputado Rubens Otoni - Sr. Presidente, acompanhei corn bastante
atencão e interesse a patavra dos expositores. Para mim, parece claro que a
questão da discussão do novo pacto federativo está diretamente ligada a urn
novo rnodelo de desenvolvirnento econOmico e social para o nosso Pals. Isso
é de vital importância.

Quanto ao questionamento, comungo das mesmas idéias e parabenizo-o
por essa visão. Agora, quando nós fazemos a interação corn a sociedade
neste debate para a construcão desse novo espaco, dessa nova disposição
para a implementacão dessas idéias, qual é a vontade politica, qual é o
espaco de cooperação, no que diz respeito as relacOes internacionais entre
paises e instituiçöes? Qual é o espaco existente para a construção dessa
nova ordem e dessa capacidade de enfrentamento para esse novo modelo de
desenvolvimento econOmico e social para o nosso Pals?

Faço a pergunta ao nobre Senador e ao Deputado Federal Aloizio
Mercadante.

O Senador Roberto Requião - 0 espaco é total, desde que não se aceite
essa inevitabilidade da globalização, que não existe. Na rninha exposição,
deixei claro que existern trés paises entreguistas, de brucos, em decObito
ventral, no mundo: Brasil, Peru e Argentina. Então, a globalizacão é uma
implicaçao da velocidade dos transportes e das cornunicaçOes. Ela não
irnplica subordinacão, não implica firn da indOstria nacional, não implica
abertura do trabalho de forma discriminada. Isso está na cabeca de
"pendentista" do Presidente Fernando Henrique Cardoso. Agora, a lenda
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contada em prosa e verso na midia é de que a inevitabilidade se prende a
integração absoluta. E 16 se fol a lei de patente, e 16 se foi a lei de "software"
de computador, e Ia se foi o conceito de empresa nacional. E agora
pretendem o Banco do Brasil, a Caixa EconOmica e, fundarnentalmente, a
PETROBRAS. Temos que resistir a esse processo.

Conversava corn o Mercadante antes da reuniâo e diziamos: näo vamos
transformar em ponto de discórdia desse debate a visão do Presidente da
Repüb!ica. Não se pode, num inicio de movirnento para discutir o pacto
federativo, colocar como o Brizola está colocando. Somos a favor da renUncia
do Presidente da Repüblica, mas eu, pessoalrnente, dana urn conseiho ao
Presidente Fernando Henrique: já que nâo pode governar, vá embora, porque
al teremos novas eleiçöes. Nao será o Marco Maci& o Presidente. (- Palmas.)
0 problema é muito mais o Fernando Henrique do que as irnplicaçöes
internacionais, e a sua cabeça de "pendentista". Ele está errado. N(5o quero
partir do pressuposto de que ele é urn bandido, de que ele é urn doido que
resolveu acabar corn o Pals. Ele pos na cabeça que o Brasil nâo tern
condiçöes de se desenvolver corn seus próprios empresários, corn suas
próprias elites. E acabou ate corn o elite rural criada na época dos militares,
que estimulou a EMBRAPA e APARES e esses organismos todos para
exportar grãos e conseguir equilibrar a balança comercial para pagar os
empréstimos. Fernando Henrique destruiu tudo. Ele é o exterminador do Pals.
(- Palmas.)

0 Deputado Federal Aloizio Mercadante - Corn relaçào a pergunta do Otoni,
que acho da major relevância, queria ponderar duas coisas. A prirneira é que
na discussão de urn novo pacto federativo, ternos que exigir medidas
emergenclais. Existe urn problema de fragilidade financeira de Estados e
municipios que tern que ser resolvido agora. Existern Estados que não tern
dinheiro para pagan o custeio da folha de pagarnento do mês seguinte. Ha
urna discussao geral da reforrna fiscal e tributária, mas ha urna negociação
imediata. 0 Governo tern que devolver dinheiro da Lei Kandir, tern que rever o
conceito de receita liquida da rolagem da dIvida, tern que rediscutir a formula
de aurnento de impostos no repasse a Estados e municIpios. 0 Governo tern
que elirninar o FEF e a Lei Kandir para poder restabelecer as condicOes
constitucionais que assegurarn as relaçaes entre as instáncias da Federação.

Em relação ao pIano internacional, concordo corn o Requiao quanto a tudo
que se refere a atitude passiva, subordinada, de cornprometirnento da
soberania do Pals neste Governo, rnas acho que ha urn rnovimento rnaior
nessa histOria. Estarnos vivendo, neste final de século, urna pressào muito
grande, especialmente do Governo arnericano sobre a America. 0 projeto da
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ALCA, que se pretende se constitua ate o ano de 2005, pressupoe uma total
liberdade cornercial entre os paises da Arnérica, quando os Estados Unidos
tern 72% da producäo da região, e o segundo major Pals, que é o Brasil, tern
7%.

Como podernos integrar essa relacão? Val haver uma indexaçào da regiao.
Por exemplo, na indiistria autornotiva, os americanos tern 200 rnilhöes de
automOveis, corn urna idade media de 4 anos. 0 Brasil, que tern a segunda
frota da regiäo, tern 17 milhöes de veiculos, corn urna idade media de 12
anos. Como vamos integrar isso? Varnos corneçar a comprar carro usado e a
destruir qualquer capacidade de produçâo. Alérn da ALCA, a ofensiva, agora,
nessa crise cambial, é para que o Brasil abra mao da sua moeda. 0 que eles
querern é a dolarização da regiâo, por sinai corn o apoio interno do Presidente
do Banco Central e outros, que propöern a dolarizacáo que o Menem ja
iniciou. Quer dizer, a crise monetaria se transformaria, o Pals abdicaria de ter
uma moeda e, ao faze-b, abdicaria do direito de senhoriagem, que é a
possibilidade da ernissão de rnoeda, que é urn principio fundamental para se
ten politica econômica. Sornos urn Pals cujo cornéncio extenno corresponde a
somente 8% do PIB. Então, h6 prejuizo da economia do mercado interno em
nelação ao externo. Näo varnos ter o que o Brasil tern sido para a Argentina,
ponque tern financiado a charnada doIanização argentina ate agora, o
charnado "currency board", que, por sinai, é urn mecanismo de politica
monetária que a Ingiaterra criou para se impon a suas colônias. E isso que
querern, no final do século, corn nebaçao a poiltica rnonetaria do Brash.

Ha urn macnoprojeto para acabar corn a soberania da Nacão, e o Brasil é o
Unico Pals capaz de liderar, a partir do MERCOSUL, a America Latina numa
posicäo de enfrentamento dessa posicao norte-arnericana de anexacào da
econornia regional. Entáo, existe urn problema interno, de urn Governo
vendido, omisso e passivo, e a pressão externa.

Quero fazen urn ültirno cornentario sobre a questão Fernando Henrique
Cardoso. Estarnos iniciando urn rnovirnento em defesa do Brash, de urn novo
pacto federativo. Quando tiverrnos rnobibizaçäo popular, rnais consciência
politica, mais pressäo politica, nâo descartarei a possibilidade do
"impeachment". Entrei numa CPI que todos acreditavarn que nâo dana em
nada. Corneçarnos a mostrar as denüncias, os cheques fantasmas, etc. E,
quando o Collor disse: venham todos de verde e amarebo, o povo saiu de
preto, e al começou realmente a rnudanca da correlacão de forcas dentro do
Congresso. Crimes de responsabilidade, já ternos, para iniciar o processo
junidico e politico. Penso que não temos ainda arnbiente politico no
Congresso Nacional e na sociedade para deflagrar urn processo de
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Para terminar, penso ser muito oportuna a idéia da renüncia de Fernando
Henrique Cardoso, que seja sugerida por quern de direito. Gostaria que o
povo tivesse feito outra opção, pelo Lula. Agora, crise institucional não se
propöe. Se vier, vamos apresentar uma solução que seja radicalmente
democrática.

Estamos cansados de fazer papel de jacobino, como aconteceu na
Revoluçao Francesa. Na campanha das diretas, fomos nOs, da esquerda, que
saimos na frente. E, no final, foram para o Colegio Eleitoral e colocaram
Sarney como Presidente. No "impeachment", fomos nOs que salmos na
frente. Mas vimos, depois, urn Governo que terminou nas rnâos do Fernando
Henrique, corn isso que al está. Desta vez, se for possivel, se houver
condiçoes polIticas de renüncia ou de "impeachment" desse Governo,
queremos ir para o Governo corn o apoio da populaçao. Não vamos mais ficar
assistindo, para que entreguem, a Marco Maciel ou a quem quer que seja, o
Governo da Repblica. (- Palmas.)

0 Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, querernos registrar a nossa
satisfaçâo por este evento. Eu, duplamente, por ser desta Casa, que está
iniciando este processo, e por ser urn membro da Uniâo Nacional dos
Legislativos Estaduais - UNALE.

Quero dizer que a UNALE surgiu exatamente pela percepçâo e
sensibilidade que os Deputados Estaduais tiveram para o fato de que e
fundamental para o fortalecimento da democracia e para o povo brasileiro que
tenharnos o fortalecirnento do pacto federativo. Esse fortalecimento significa,
neste rnomento, rever determinadas posiçöes, quer sejam do Congresso
Nacional, quer sejam do Executivo Federal. Então, a UNALE surgiu corn a
seguinte intençao: fortalecer o federalismo; lutar em defesa da classe polItica,
de modo especial daqueles que estäo diretarnente ligados a entidade, que
sào os Legislativos Estaduajs e os Deputados Estaduais; lutar pelo
fortalecimento e capacitação profissional dos técnicos da Assernbléia
Legislativa, que tarnbém compöem a UNALE, para que deem urn rnelhor
suporte aos Deputados Estaduais; enfirn, recuperar a boa imagem dos
Legislativos, que foi denegrida pelo poder econômico, que se utilizou da rnldia
para denegrir a classe polItica, de rnodo especial os Deputados Estaduais.

Faco aqui uma denüncja. Ha dois meses ou trés, a revista "Veja" publicou
fatos pitorescos no árnbito dos Legislativos Estaduais corno se todas as
Assembléias Legislativas e todos os Deputados Estaduais se pautassem por
aqueles exemplos, que não eram mais que trés ou quatro entre 1.059
Deputados Estaduais, em não mais que 2 ou 3 Assemblélas entre as 27 do
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nOSSO Pals. Mandarnos a revista a informacão correta, que não foi publicada,
pOrque estavam corneçando a discussão de uma nova reforma tributária. Não
sabemos se por trás disso estava o Governo Federal, querendo denegrir a
imagem dos Legislativos Estaduais, para enfraquecer aqueles que poderiam
lutar contra as pretensöes autoritárias do Governo Federal.

A UNALE se sente muito satisfeita e feliz por estar aqui e por contar corn
diversoS Deputados Estaduais de diversos Estados da Federação. Gostaria
de dizer que concordo corn o Senador Roberto Requião, que tocou
rapidamente no assunto. Terernos, de fato, Legislativos Estaduais fortes na
medida em que tivermos fidelidade partidária, não naquele modelo de
Fernando Henrique, rnas no modelo programático, ideolOgico dos partidos
politicos. Na verdade, precisarnos de uma Assernbléia Legislativa que tenha a
independéncia do Poder Executivo, assim corno 0 Congresso Nacional -' e
isso passa, necessariamente, por urna nova lei orçamentaria neste Pals. Esta
no Congresso o Projeto de Lei Cornplementar no 135, que não esta sendo
votado, esta sendo levado em banho-maria e que poderia dar independéncia
aos Legislativos Estaduais e ate mesmo ao Congresso Nacional, revendo a
Lei n°4.320.

Para encerrar, gostaria de dizer que este evento de hoje está mostrando
para toda a sociedade brasileira que o Legislativo Estadual, que a classe
politica, tern como rnobilizar a sociedade na busca de alternativas e soluçöes
para este Pals. Por isso estamos aqui participando dele. Creio que, em todo o
Brasil, nós, da UNALE, mobilizamos todas as Assembléias Legislativas. E
elas estão participando deste evento que, certamente, servira de subsldio
para a nossa conferéncia nos dias 27 e 28 de rnaio em Recife, onde,
certamente, estarão presentes todos os Deputados Estaduais, todos os
Legislativos Estaduais, discutindo a crise brasileira e a necessidade de urn
novo pacto federativo. A partir dai, por meio de uma frente parlamentar que já
temos no Congresso Nacional, iremos ajudar a mudar esse estado de coisas
no nosso Pals. Muito obrigado.

0 Deputado Orlando Pessuti - Como a minha pergunta envolve os Estados
do Parana e de São Paulo, não you dirigi-la ao Senador Requião nern ao
Deputado Federal Aloizio Mercadante, pois poderemos ter al a questão mais
do ponto de vista politico, então dirigi-la-ei ao Prof. Baracho. E sobre a
questão dos desafios da Federacão brasileira. Na Constituição temos a
imunidade tributária da energia elétrica produzida no Paraná, que vai, a rnaior
parte, para São Paulo e arrebenta corn o Parana em, aproximadamente,
US$400.000.000,00 por ano. Temos, por exemplo, a guerra dos incentivos
fiscais, a vinda das montadoras corn beneficios os mais vantajosos para uns
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Estados e o firn das companhias de energia e de saneamento, criando
empresas automobilhsticas estatizadas e empresas de energia e de
saneamento privatizadas. Temos, também, a redução do ICMS dos veiculos
praUcada por São Paulo, que entra em conflito corn os interesses de Minas,
do Rio de Janeiro e do próprio Estado do Paraná, não do Governador. Temos
o aumento, por exemplo, como foi dito aqui, do ICMS da energia Ia no Mato
Grosso e a não permissâo do deferimento, da liberacão do ICMS do frango,
que foi reivindicada por alguns Estados em funcão de uma prática também
adotada por São Paulo.

Sei que a questào do pacto federativo passa por questoes culturais, sociais,
polIticas, mas penso que as principais questoes são as de interesse
econOmico, de interesse financeiro. A meu ver, ao agir dessa forma, os
constituintes, Os Governadores, os congressistas estaduais e federais estão
desrespeitando também aquilo que estamos aqui pretendendo como pacto
federativo. Isso porque urn não respeita o outro. Como é que vamos ter urn
pacto federativo se urn Governo Estadual não respeita o outro, se urna
Assernbléia Estadual não respeita a outra, se urn Congresso Nacional, ao
elaborar urna lei, arrebenta as finanças de urn Estado, como agora, por
exemplo, querem acabar corn a Lei Kandir. No presente rnomento, acabar
corn a Lei Kandir e, de novo, prejudicar o Estado do Paraná e aiguns outros
Estados que são eminentemente agricolas. Então, professor, como é que
vamos vencer esses desafios da Federação brasileira diante do pacto
federativo quando hoje estamos arrebentando uns aos outros, diante de uma
visão meramente financeira ou econômica que interessa a esse ou àquele
Estado?

0 Sr. José Alfredo de Oliveira Baracho - Essa questão entra em
profundidade na discussão do tipo de federaUsmo brasileiro, porque, na
verdade, não ha equilibrio entre os Estados, e esse é urn problema que vem
de longe. Ha predominãncia de Estados mais ricos, que subordinarn os outros
Estados. Isso surgiu ate, como já foi dito aqui, na representação dos Estados.
A cobrança de certos tributos e o desnivel de colocação das problemáticas
aqui trazidas tern de ser redefinidos na Constituiçao, para que haja urn
equilIbrio federativo. Urn pacto federativo so se efetiva corn o equilibrio
federativo entre os Estados rnembros e o municIpio. Quando se definiu o
movimento federativo brasileiro no texto constitucional, rnuitos desses
problemas sofreram influOncias politicas de bancadas de cada Estado,
querendo se privilegiar, criando situaçOes que geram urn problema sério
dentro da própria Federação. Alguns aceitaram, por exemplo, Os convénios
interestaduais, as relaçOes interestaduais, corno motivos para que pudessem
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resolver Os problemas vinculados a essa diferenciacão dentro da Federação.
E a prOpria União se beneficia corn isso. Se alguns Estados São privilegiados
corn relacãO ao ICMS e outros tributos que vão estabelecendo, corn o pacto
federativo devernos definir, de maneira clara, todas essas diferenciaçães que
existern entre eles. Por exemplo, no caso dos Estados do Node e do
NordeSte, ha urn problema de diferenciacão muito grande. Em certo momento
se falava: "São Paulo é a locomotiva do Brasil". Então todos os grandes
benefiCios jam para Ia. Corn a industrializacão, era urn Estado que conseguia
captar maior nOmero de recursos. Então, como já se falou aqui, esse pacto
federatiVo tern de ser construldo numa constituição substancial, não apenas
nurna constituicão formal, de onde possarnos retirar todas essas
diferenCiacöes. E o que ocorre na Federacão Alemã, na Federacão Node-
Americana, nos quais alguns Estados tern autonomia maior. A definicão do
modelo federativo é muito mais ampla nos Estados Unidos e na Alemanha.
H6 uma tendência centralizadora no nosso movimento federativo. Alérn disso,
nao ha urn equilibrio, o que prejudica os outros Estados. Dal que o Presidente
da RepUblica dos Estados Unidos, todo ano, faz urn discurso para falar da
situação dos Estados. E a maneira corno ele faz urn levantamento da situação
dos Estados. E esses desequilIbrios deverâo ser definidos de maneira correta
dentro da própria Constituicào.

0 Sr. Moisés Melo - A rninha pergunta é para o Senador Requiâo.
Hoje está nascendo ern Minas Gerais urn movimento em defesa do pacto

federativo. H6 uma preocupacão muito grande, quando se ye que o pacto
federativo está sendo desrespeitado em sua plenitude, principalmente no
Senado Federal, cujo Presidente teve a ousadia e o desrespeito, não apenas
ao povo mineiro, mas ao Brasil, de não receber o nosso Governador, eleito
pela maioria absoluta do povo mineiro, como ente da Federacão. Isso é
preocupante, porque quando os constituintes pensaram no pacto federativo
foi justamente porque existem diversos Brasis, e correriarnos o risco de urna
divisão da pátria. Hoje essa tendéncia pode estar voltando. Nós e
principalrnente os senhores Senadores - apelo que vai tarnbém ao José
Alencar, nosso Senador, e a Senadora Marina -, precisamos ter coragem de
iniciar no Senado Federal, imediatamente, urn movimento para que 0 pacto
federativo seja constituido e reforcado, porque poderão nascer movimentos
dentro do Pals para divisão. E isso interessa ao capital internacional. 0 que
fizeram na Europa, o que estâo fazendo em alguns paises do Leste Europeu
poderá acontecer neste Pals. Peco que façam irnediatarnente algo no Senado
e no Congresso para que o pacto federativo seja respeitado. Muito obrigado.

0 Senador Roberto Requiáo - Em primeiro lugar, o Presidente do Senado
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náo fala pelo Senado. 0 Presidente do Senado, corno o Anderson Adauto,
Presidente da Assembléia, representa o Senado em cerimônias oficiais e
recebe intimaçOes judiciais. Quem fala pelo Senado é o seu Plenário, na
forma do regimento. Então, a recusa ao requerimento do pessoal do PT e
meu mesmo, pois as prirneiras assinaturas foram a do Senador Suplicy e
depors a minha, ocorreu por parte do PFL, do PSDB, na Comissão de
Assuntos EconOrnicos, e contou tambérn corn a ausência e Omissão dos
Senadores do PMDB. Agora parece que estamos consertando essa situaçao
estamos sentindo uma leve rnudança no comportamento do partido. Entäo
não ha esse mando do Presidente do Senado. 0 que existe é urn rnando de
Executivo rnanipulando o cornportamento. Eu diria a vocês que, rnudando urn
pouco o raciocinio, se o Presidente Fernando Henrique não quisesse, o
AntOnio Carlos nâo seria Presidente do Senado Federal. Ele foi feito pela
vontade do Poder Executivo. Ele é urn operador dos desejos do Presidente
Fernando Henrique e hoje tern urn discurso crItico e urna prática de apoio
absoluto.

Urn velho timoneiro chines, urna espécie de tio-avO da Senadora Marina
Silva, já dizia que "a prática é o critério da verdade". Na verdade, o operador
da vontade do Presidente é o Presidente do Senado e sua bancada. Agora,
estarnos fazendo o possIvel para resolver a situacâo. Na Oltirna reunião da
Bancada do PMDB propusernos uma corn issão de Senadores para estudar as
questOes do pacto federativo. Não é sO pacto federativo, nOo, 46% dos
municipios brasileiros não arrecadam 5% de seus recursos, não tern pacto
federativo que resolva isso. Esses municipios não deveriam existir. Do ponto
de vista fiscal, eles não tern coma se suportar. Eles foram criados corno urna
forma de acessar as fundos de participaçâo. Ha 12 Estados que recebem
transferéncias rnaiores do que a sua prOpria arrecadaçao. Acho que a gente
sO transforrna uma realidade a partir do rnomento em que a conhecemos de
forma absoluta. Ternos quatro Estados brasileiros, Minas Gerais, Rio Grande
do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo, que detém 63% do PIB nacional. Vejam
que a coisa não e tao simples como parece. E evidente que as Estados foram
objeto de urn estelionato corn aquela cornpactuação da dlvida, porque urn
cenário projetado de 8,5% não ocorreu, mas temos de pensar corn urn pouco
mais de profundidade. Nào é so bater na mesa e dizer: "Tern que pagar a
dIvida". A profundidade está na mudança da polItica econôrnica. Não é sO
pacto federativo, nào. E uma mudança radical da politica econôrnica, e
mudança radical nesse festival de criação de Estados e municIpios
absolutamente inviáveis. Fui Governador do Paraná ontern, e tinhamas 172
rnunicIpios; hoje são 399. Nâo ha pacto federativo que resolva isso.
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A Deputada Cida Diogo - Gostaria de dirigir urna parte da pergunta ao

SenadOr RequiãO, para que pudesse se reportar a este rnomento, em Clue
surgem algurnaS propastas em relação ao futuro do Presidente da RepUblica,
coma a questãO da renOncia.

Observamos que alguns setores comecarn a se aproveitar de propostas
coma essas e, de maneira oportunista, trazern para a sociedade propostas
como a questão do parlamentarismo, para se apraveitar do momenta. Como
Mercadante já citou, historicamente, essa questão ja foi para as ruas. Agora
agunS setoreS oportunistas acabam se aproveitanda desse momento. Queria
que a senhor pudesse falar urn pouco sabre essa questao.

A outra pergunta é para a Mercadante. E sobre a questão de a Governo
Federal ainda conseguir manter setares importantes distantes da luta contra a
politica econOrnica do Governo, quanda este usa a argumento de que, se nâo
hauver urna politica de negociação, que passa pela subordinação ao FMI,
isso significaria 0 não-investimento de setores financeiras no Pals, a que
impediria que o Pals continuasse rnantendo relaçOes econOmicas corn essas
representacOes financeiras. Acho que vários desses setores, provaveirnente,
estão acornpanhando esta teleconferéncia. Coma desmistificar issa, coma
desmontar esse discursa do Gaverna Federal, que é uma balela, rnas que
ainda consegue convencer setores importantes da sociedade?

0 Senador Roberta Requiãa - Cancarda em genera e nümero. Essa história
de parlamentarismo nOo leva a lugar algum, principalmente corn a
configuracãa do nassa arçamenta, partidas politicos sern disciplina interna,
sem ideologia.

Gostaria de aproveitar este espaco so para aprafundar, de forma bern
rápida, uma declaracão do Lider da rninha bancada, no Paraná, Deputado
Orlando Pessuti, quanda ele disse que a reduçãa do ICMS de São Paula
prejudicava a Paraná. Não prejudica. 0 Paraná fez urn acardo cam as
montadoras e deu a elas urn diferimento de dez anos para a inicio do
pagarnento do ICMS, sem juros nem carreção monetária. Entãa, a valor
nominal não imparta, porque zero de 13%, zero de 9% au zero de 3% é
exatarnente a rnesma coisa. NOs nãa cobramos tCMS de rnontadaras.

Existem quatra cenarios passIveis para a Brasil hoje. E urn leque bern
ampla. 0 primeiro e a caos e urn galpe. Não descartem a possibilidade de
termos urn golpe, porque não ha vacua na palitica, e se a caos chegar as
cidades, corn armazéns e supermercadas assaltados, descontrole completo,
temos a possibilidade concreta de uma intervençaa de força, de uma
intervençao militar.

A segunda possibilidade que se cogita muito 6 forçar a parlarnentarisma no
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Congresso Nacional para quebrar a espinha do projeto do Fernando Henrique
Cardoso. Eu não sou parlamentarista.

A terceira possibilidade é que ele mude ou se mude, é a possibifldade de
que ele, pressionado pelos movimentos populares, pelo desespero do povo
nas ruas, venha a renunciar.

E ha uma quarta possibilidade bern concreta. As medidas tomadas pela
equipe econômica hoje, Mercadante, se assemelham muito as medidas
tomadas pelo Governo mexicano depois da crise. Então, teriarnos uma
mexicanização econãmica, ou seja, exportariamos urn pouco mais,
acertariamos o pagamento de algumas contas, e o desemprego e a miséria
se acentuariam de forma violenta. Mas essa situacào manteria, na
integralidade, a aliança do Governo Federal corn os grandes nücleos de
comunicação, os grandes conglomerados de comunicação, e a coisa ia se
sustentando por algum tempo, corn serbs prejuizos para projetos nacionais
perrnanentes, projetos de nação, de pátrla e de soberania.

São esses os cenários possiveis, e nós so saberemos por onde a histôria
passará corn o desenvolvimento desse processo.

0 Deputado Federal Aloizio Mercadante - A Cida colocou dois temas
importantes para a discussOo. Apesar da pergunta que me foi feita ser sobre
politica econOmica, queria fazer urna breve mençâo sobre essa prirneira
questão. Se olharmos para a histOria do Brasil, veremos que a vida
democrática, as liberdades dernocráticas, as liberdades civis foram momentos
relativamente raros na nossa histOria. Por exemplo, a Ultima central sindical
que tivemos, antes dessas que se construiram recentemente, foi em 1912,
que era a COB. De 1912 ate 1984, o Pals não tinha central sindical, para dar
urn exemplo rnenor. Partidos se mantiveram na clandestinidade durante meio
século, por falta de liberdade partidOria. Quem viveu a luta contra a ditadura
militar, como vivi, sabendo o que custou para a nossa geraçáo, deve ter urn
cornprornisso fundamental corn a dernocracia. Uma crise institucional não
pode se resolver no campo do golpismo politico. 0 parlamentarismo, hoje,
como arranjo institucional, é urn golpe politico contra a vontade popular
expressa no plebiscito. Não se pode permitir uma saida conservadora como
essa, que se pode desenhar pela composicão de forças existentes no
Congresso Nacional. Muito menos podemos dar qualquer tipo de pretexto e
não ter a vivOncia politica. Por isso a questão das aliancas é importante, por
isso o papel da articulação na sociedade civil é importante, por isso o debate
transparente da gravidade da crise é importante, assirn como a maturidade
politica na intervençOo. NOo podemos abrir espaço para qualquer tipo de
possibilidade de intervençao militar na vida politica do Brasil. Isso leva ao
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atraso econOmico, social e institucional. Temos de resolver os problemas da
sociedade nos moldes da democracia. Esse é 0 compromisso do nosso
partido essa é a atitude que manteremos diante da crise. Se, eventualmente,
tivermos uma crise institucional, desde que a crise econômica se agrave de
tal forma que a crise social a aprofunde, vamos procurar uma saida na
ConstitUicaO e na democracia, porque os instrumentos estão previstos na
prOpria Constituicão. 0 exernplo do Collor foi num momento corno esse. Mas
não podemos construir, nesse mornento, urna atitude da Oposicão centrada
na idéia de gerar uma crise institucional no Pals. Temos de rechaçar esse tipo
de iniciativa e de atitude. Ao afirmar isso, não temos de legitimar o Governo e
suas atitudes. Desde o inicio, somos oposição frontal a esse Governo. Nunca
vacilamOs em relação a isso. E sempre lutamos para construir uma alternativa
democratica e popular. E essa sera nossa perspectiva.

Por Ultimo, em relacão a politica econOmica, quero lembrar duas coisas. Ja
conhecemOs a politica do FMI dos anos 80. Fol uma década de estagnacäo,
de recessOo, de instabilidade econOmica. E, em nenhum momento, foi capaz
de alavancar as bases para o novo projeto de desenvolvimento do Pals. Ao
contrário, so saimos da recessào, da estagnacão e da crise da divida
buscando 0 caminho da heterodoxia em relaçáo ao FMI.

Em segundo lugar, o pals que mais recebeu investimento direto e produtivo
do exterior, ao longo dos Oltimos 20 anos, foi a China, pals que não tern livre
conversibilidade da moeda, não tern acesso a esse tipo de "capital motel",
que entra de manhã, não se reproduz e sai a noite, onde esse Governo
baseou toda a politica de financiamento externo do Pals nesse Oltimo periodo.
Perdemos US$4850000000000 em cinco meses. Não ha como continuar
nessa linha. 0 que estamos fazendo é a subordinacOo completa a lOgica
desse cassino financeiro. E a intervencOo recente do FMI no sudeste asiático
foi urn completo desastre. Por isso, temos de construir urn caminho alternativo
que nOo é esse.

0 Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - A Presidència informa aos
telespectadores que a EMBR.ATEL encerrará a transmissão desta
teleconferência Os 13 horas. A Presidéncia agradece a atencão de todos,
esperando que os esclarecimentos aqui prestados pelos ilustres expositores
possam ter contribuido para a busca de caminhos que possibilitem a
formulaçOo de urn novo pacto federativo em que haja equilibrio nas relaçOes
dos Estados membros corn a UniOo.

Quanto aos demais participantes, a Presidéncia informa que daremos
continuaçOo aos trabalhos ate Os 13h3Omin, e a transmissão sera feita pela
TV Assembléia. Aproveitamos para comunicar que a FEMAM c16 ciência aos
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Presidentes das Federaçoes Microrregionais de que, a pedido da Secretaria
de Planejamento - SEPLAN-, a reunião marcada para o dia 17 de marco foi
transferida para o dia 24 do mesmo mês.

A Senadora Marina Silva - Acho interessante que, numa discussão tao
complexa como esta, possamos ter urn espaço para refletir sobre algumas
questOes. Achel rnuito interessante a abordagern que foi feita pelos colegas
de mesa, os expositores, porque eles abordaram os aspectos politicos,
econôrnicos, sociais e ate mesmo culturais da crise que estamos
atravessando. Queria colocar corno urn ponto fundamental para a crise que
estamos atravessando a questão dos valores. Diria ate mesmo que o
exemplo que as autoridades, as instituiçoes, Os Governadores, os Prefeitos,
os Senadores, o Presidente da RepUblica dão para a Nação tern urn peso
importante no processo de resoluçáo da crise ou no seu agravamento.
Primeiro, pelo fato de que o Presidente da Repüblica, neste mornento agora,
vem a Nacao e diz que a responsabilidade da crise é do povo brasileiro, que
as saldas também devern ser construidas pelo povo brasileiro. SO que,
historicarnente, vivernos nesses quatro anos urn mornento em que,
artificial mente, não havia crise. Digo artificialmente pelo fato de que nOs, da
Oposição, já diziamos - e o Deputado Aloizio Mercadante tarnbém, como
tantos outros economistas de oposicào diziam - que, se continuássemos corn
aquele mesmo processo, iria dar no que deu. Eramos chamados de
apocalipses do caos, éramos chamados de aqueles que defendiarn o quanto -
pior - meihor para podermos ter alguma vantagem eleitoral. Não era. Então,
durante aquele processo em que havia urn sucesso artificial, ele era creditado
ao Governo, ao Presidente da Repüblica. E rnuito fácil vir agora para a
sociedade e querer dividir as responsabilidades dos erros, quando näo se foi
capaz de construir a divisão dos acertos. Diria que o verdadeiro Ilder é aquele
que é capaz de dividir o sucesso pelos feitos realizados. Isso, infelizrnente, na
cultura brasileira, nOs não ternos. Temos a cultura do heroismo, infelizmente.

Urn outro aspecto que penso ser importante colocarrnos na mesa é que, se
pegarrnos as saidas, rnuitas vezes cada urn quer ver a resposta ser dada em
urn outro lugar. Se perguntássemos aqui quem é a favor da moralização, todo
mundo diria que é a favor da rnoralização. Quern é a favor de acabar corn os
cortes injustificáveis? Todos nOs sornos a favor de cortar aqueles gastos que
são injustificáveis. No entanto, quando vamos para a micropolitica, aquela
que se relaciona corn a vida dos individuos, nOs não ternos a rnesma
facilidade. Por exemplo, estamos assumindo agora Estados em profunda
crise. Sou de urn Estado que depende em 96% de repasses da União. Se
fizermos urn esforco para melhorar as condicoes de operar do Estado, muitos
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são a favor que isso ocorra. No entanto, quando você vai concretizar
efetivamente, na realidade social de cada urn dos cidadãos, as pessoas
geralrnente pensam assim: bern, moralização é 16 no setor do outro
compaflheiro. Urn esforço major no atendimento do serviço pUblico 16 em
outro canto. Aqui em meu departarnento, não.

Então, pensar a crise é tarnbém pensar a crise dos valores que estamos
vivendo. Agora, se isso não for urn exemplo que vem de cirna - porque a
sociedade não acredita mais naqueles que estão operando as instituiçoes -, e
amentável imaginarmos que, ha trés ou quatro meses, este Pals estava bern,
estava Otimo, não havia crise cambial, não tinha nenhurna possibilidade de
voltar a inflacão, a não ser que ganhassem aqueles que eram considerados
os paladinos do caos. Não ganharam os paladinos do caos, como foram
chamados pejorativarnente pelos defensores da continuidade da politica
econOrnica; no entanto, a crise está posta. Diria que, neste momento, nOs, da
Oposicão, e todos aqueles que querem uma saida para este Pals, concluindo,
devemos buscar esse carninho também reinventando as relaçoes na politica.
Reinventar as relaçoes na politica é saber que qualquer resposta não virá
apenas dos partidos, não virá apenas dos politicos, virá tambérn das forças
vivas da sociedade, que tern uma grande contribuição a oferecer neste
momento. (- Palmas.)

O Senador José Alencar - Sr. Presidente, quero cumprimentar todos da
Mesa, na pessoa da nossa querida colega Senadora Marina Silva.
Cumprimento todos Os Deputados, Vereadoras aqui presentes, meus amigos.

Não pretendia participar do debate, mas o tema é tao importante que,
estando aqui, não poderia deixar de tecer algurnas consideraçöes.

Estamos vivendo problernas sérios no Brasil, e esses problernas estão
afetando grandemente o carnpo social. Dal a razão pela qua] todos nOs
precisamos estar atentos para que essa crise não se aprofunde.

Minhas primeiras palavras são de congratulaçao corn o Presidente da
Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, Deputado Anderson
Adauto, pela realização deste encontro de alta significação. Encontros corno
este tern que continuar acontecendo pelo Pals, porque a sociedade precisa
trazer a tona suas preocupaçöes corn o quadro politico, social e econOmico,
que se agrava a cada dia.

Os problernas brasileiros estão diretamente ligados a dois fatores que são
essenciais para os homens pUblicos. 0 primeiro deles é o sentimento
nacional, e, além do sentirnento nacional, a sensibilidade social. Tern faltado
isso ao nosso Governo. Nosso Governo não se preocupa corn o sentimento
nacional, não se preocupa corn o patriotismo; alias, nacionalismo 6 algo fora
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de moda no Brasil. As pessoas que o defendem são denominadas
"dinossauros", pois se agarram ao que é arcaico e inexistente. Corn essa
postura, estamos entregando e empobrecendo o Brasil e, em conseqUênci
empobrecendo o seu povo. Isso não pode continuar.

For isso é que e de grande significaçao que, em todas as esferas, nos
sentemos em torno de uma mesa para estudar saldas e buscar urn novo
pacto federativo, que premie a economia, a polItica, o social e ate o cultural. 0
Brasil precisa, também, renascer culturalmente. Estarnos vivendo uma
verdadeira perplexidade cultural. (- Palmas.) Isso não pode continuar.

o importante a considerar no pacto federativo são, como disse o Prof.
Baracho, as desigualdades regionais, o Brasil é urn continente, e o pacto
federativo deve respeitá-las.

Outro ponto que o pacto federativo deve levar em conta é urn novo sistema
tributário que contemple, de forma eqüãnime, os Estados e os municipios. A
distrlbLnção das responsabilidades terá de vir acompanhada da distribuição da
receita de forma correta para Estados e municipios.

Não temos outra saIda senão retomar o crescimento. Não podemos
continuar vivendo com taxas de juros que liquidam a economia brasileira. E,
aqui, vale lembrar que economia não é urn fim em si; economia é rneio para o
alcance dos objetivos sociais. Precisamos de uma economia forte, próspera e
independente, para que possamos alcançar os objetivos sociais. No entanto,
estamos enfraquecendo nossa economia a cada dia e, dessa forma, vamos
acabar de entregar o que temos aos que não são daqul.

Precisamos de brasileiros corn compromisso corn o que chamamos de
Brasil corn "s", porque os homens que estão a frente das questöes
econOmicas brasileiras não estão assim compromissados. Terminam seus
mandatos, quer seja no Ministério da Fazenda, quer seja na Presidéncia do
Banco Central, quer seja em outro cargo importante para as finanças
nacionais, e se voltam para o "Brazil" corn "z", esquecendo-se de que 0 Brasil
corn "s' é a produção agricola, é a produção industrial, é o emprego para
todos. So assim será possivel construir urn pals mais justo para nossa
sociedade. Muito obrigado.

0 Sr. Presidente - Pergunta feita por estudantes de Administraçao Püblica
da Fundação João Pinheiro, dirigida a Sra. Aspásia Camargo: "Como a Nacão
brasileira pode alcançar o federalisrno democrático se a nossa sociedade é
regida pelo interesse econOmico das elites? Essa tentativa não resultaria
novamente em urn federalismo oligárquico?"

A Sra. Aspásia Camargo - Acho que esse é o grande desafio, e todos Os
expositores presentes estão de acordo em que ternos de dar urn toque de
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democracia nesse federalismo que al está. De dernocracia, de
resp0nsabd e de gerenciarnento e de bom-senso. Como vimos, a
situacão de boa parte das unidades federadas é inviável. E isso que torna o
problema da distribuicão da renda tao delicado.

Na verdade, tudo isso deve passar pela mediação do Governo Federal.
Sozinhas, essas entidades não conseguem sobreviver. E Iógico que o
GovernO Federal pode planejar isso. Ele vai planejar, resolvendo várias
coisaS ao mesmo tempo. Em prirneiro lugar, retomando o desenvolvimento e
dando atencão especial as microrregiöes estratégicas do Pals que já estão
preparadas para esse desenvolvimento, porque muita coisa fol feita pelos
GovernoS Estaduais, pelos rnuniclpios, pela iniciativa da sociedade.

E a partir dai que devemos rnontar os Conselhos de Desenvolvimento Local
integrado e sustentável para desencadear esse novo processo de
desenVolVimeflto. Sem sociedade civil organizada é repetir todo o passado
que querernos superar e esquecer.

precisarnos da sociedade civil, precisamos da iniciativa dos ernpresários
juntos para pensar esse planejamento estratégico participativo. Isso é a base
do art. 43 da Constituição Federal, que determina exatamente que as regiöes
deste Pals recebam atencão especial do planejamento. Dessa vez, a meu
ver, nao através desses organismos regionais, que estão absolutamente
viciados, mas, sim, através de um planejamento que terá data para começar e
para terminar.

E lógico que devemos prestar atencão a esse processo, porque é al que
redistribuiremos a renda. E logico, por exernplo, que urna região como o Vale
do Jequitinhonha precisa de urn tratamento especial. Se dermos urn
tratamento especial ao Vale do Jequitinhonha, talvez não precisaremos de
usar tantos mecanismos de distorção em outros lugares para distribuir
merendas, as vezes ate em entidades federadas que são perfeitamente
capazes de se auto-sustentar.

E lógico que estou tocando em pontos sensiveis. Imagine se abrIssernos
hoje - acho que isso é irnposslvel - urna questão corno essa, da merenda
escolar, que, alias, não se descentraliza nunca, corno tarnbém o SUS não se
descentraliza, porque falta essa preocupação corn 0 principio da
subsidiariedade. 0 Dr. Baracho é competentissimo autor de urn Iivro que
todos nOs devemos ler, a respeito desse tema.

Esse principio da subsidiariedade, que vem da "Rerum Novarum" e que é
hoje adotado pela Constituicão alemã, diz exatamente isto: A sociedade civil
tern prioridade sobre o Estado. Os municipios tern prioridade sobre as demais
unidades federadas, e cada uma dessas entidades, de baixo para cima, deve
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assumir a seu papel. 0 Governo Federal tern de planejar, coordenar, controlar
corn a ajuda da sociedade. Sem a sociedade, cairemos nos veihos vicios da
RepUblica Velha, as quais não queremos, definitivamente, repetir.

o Sr. Presidente - Pergunta formulada ao Prof. Baracho por Maria LUcia
Costa: "Coma V. Sa. ye a atuação do Supremo Tribunal Federal em defesa
da Constituição? Ele poderia agir mais? Ha coeréncia em suas decisöes?".

o Sr. José Alfredo de Oliveira Baracho - 0 Supremo Tribunal Federal
precisa assumir, no Brasil, uma pasiç( 7aa de carte canstitucianal. 0 que
natamos, camparando a Supremo Tribunal Federal corn a Suprema Carte dos
Estadas Unidos e as tribunais constitucionais eurapeus, é que eles tern muito
mais criatividade no desenvolvimento dos novas direitas e, além disso, unia
independéncia muita maiar frente aos autras Poderes, principalmerite a
Executivo.

A própna forma de indicação de Ministro do Supremo deve ser mudada.
Nas cortes canstitucianais eurapélas, existe urna tripartição: trés são
indicados, par exempla, pela parlamento; trés, pelo Conselho da Magistratura,
e trés são indicados pela gaverna. E nissa a Senada tern grande culpa,
porque ele nãa recusa nenhum name. Ex-Ministros da Justiça vão sempre ser
Ministros do Supremo. E uma grave candiçãa, que acarre no Brasil. Nos
Estadas Unidas, faz-se uma verdadeira devassa na vida dos Ministras que
vãa para a Supremo. Aqui, no Brasil, nãa ha caso de recusa de Ministra do
Supremo. E urn controle politico que a Senada tern e que utiliza de qualquer
maneira. A pessoa val para a Senado, yalta para a Senada, etc.

E preciso urn Poder Judiciário independente e criativo na sua
jurisprudéncia. A jurisprudéncia canstitucional brasileira é fraca, se a
campararmos corn a grandiosidade das codes canstitucionais eurapéias,
ande as direitas são discutidos corn a maiar precisãa, corn as rnaiares
garantias para as direitos fundamentais e saciais. Precisamos de uma
reforma profunda do Poder Judiciário. E essa reforma advém da criaçãa de
uma carte canstitucianal. Na elaboração, tanto do Prajeto Afonsa Arinos
quanta, posteriorrnente, dos projetos que deram origem a Canstituiçãa atual,
discutia-se a criaçãa de urna carte canstitucional, parque ela fica acima dos
Poderes. E todas as trés Poderes participarn efetivamente na sua criação.

Ha necessidade de urna reflexão sabre a Poder Judiciária e de
observarmos as tantas modelos das cartes canstitucionais eurapéias, que
estão decidinda de uma maneira magnifica cam relaçao aos grandes direitas
que estãa surgindo hoje. Etas falam na dignidade hurnana, nos direitas
fundamentais, nas questöes referentes aos direitos nãa escritos, parque, par
rnais ampla que seja a Constituição, eta 6 incapaz de cantemplar tados as
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direitas que estão surginda: meio ambiente, direitas difusas, biaética. Então,
ha necessidade de uma reformulaçãa prafunda, inclusive trabaihanda cam a
idéia da criaçãa de uma carte canstitucianal no seu verdadeira sentida. (-
palmas.)

o Deputada Federal Jaãa Batista AraUja - Inicialmente, gastaria de saudar a
pava mineira nessa batalha que vem travando. Tadas sabem da divergéncia
que temas cam a Gavernadar deste Estado, mas neste momenta ele vem
tomanda uma pasiçãa de confranto cam a Governa Fernando Henrique
Cardoso, a que é fundamental para as trabathadares mineiras, que paderiam
estar sendo vjtimas, cam relaçãa ao pagamenta de seus salárias, demissöes,
etc.

o que eu queria dizer aqui é que a Pals está atravessanda uma situacãa
muita grave, e eu gastaria de chamar a atençãa de Prefeitas e Governadares,
inclusive do meu partida. Quanda a Menem assumiu seu segundo mandato
na Argentina e empurrau para as Estados a crise, a papulacãa desses
EstadaS nãa foi a Buenos Aires pratestar contra ele. Protestaram em seus
prôpriaS Estadas, e urn detes fai Santiago del Estero, ande as servidares
pUblicas, corn seus salárias atrasadas ha cinca meses, saIram as ruas,
tocaram faga no Palácio do Gaverna, na Assembléla Legislativa, na casa do
Governadar, na Câmara Municipal e na casa de várias autaridades municipais
e estaduais. Queremas chamar a atenção para essa situacãa, assim camo
para a de varios Gavernadares do meu própria partida, coma as
companheiras do Acre e do Mato Grosso do Sul, que estãa cam a pagamenta
dos salarios dos funcianárias atrasada, pals issa é muito grave. E gostaria de
lembrar que, quanda a Executiva do PT estabeleceu que as seus
Gavernadares não fossem a Granja do Torta, parque de 16 paderiam sair
tartas, isso ocorreu porque existe urn problerna. 0 Fernando Henrique, a
Malan e a Presidente do Banco Central, agora mesmo, estãa viajanda para
dizer, no exterior, que aqui está tuda tranqüila, que a Presidente assumiu a
controle e que eles podem navamente conceder ernpréstimas, porque a
Governa brasiteiro dará candicães para a pagamenta. Acho que issa é urn
problema, porque Estadas impartantes, coma a Rio Grande do Sul, acabarn
deixanda a Governa de Minas isolada nesse pracessa, coma Fernando
Henrique queria.

Sabemas das diversidades dos Estados, mas, se Na uma caisa que OS

unifica, é a fato de tados estarem em crise. Esse é um problema serlIssimo.
Nãa dá mais para aceitar fatas que ocarrem em Estados coma a meu, a Pará,
onde a Vale do Rio Doce - que também tern grande atuação neste Estada e
fol privatizada par R$3.300.000.000,00 - pagava R$7.000.000,00 de impasto

im
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por més e tenha passado, depois da Lei Kandir, a pagar R$150.000,00 ao
Estado. Depois desse lucro bilioriário, ainda recebeu da SUDAN o incentivo
zero do imposto de renda. Isso é urn escândalo, urn absurdo para corn os
trabalhadores. Essa divida interna e externa é impagável. Temos que cair na
real, porque ela é impagável.

Gostaria de concluir dizendo que precisariamos ter - corn 220 bilhöes da
divida externa mais 320 bilhöes da dIvida interna - 200 Companhias Vale do
Rio Doce para pagar essa dIvida. Poderiamos somar todo o patrimOnio
estatal e não conseguirlamos pagar nem os juros dela. Isso está levando a
insolvéncia os municipios e os Estados. E por isso que é importante fortalecer
O polo de oposiçâo ao Governo Fernando Henrique Cardoso, porque ele,
agora, está jogando mais solto, para pressionar o Estado de Minas Gerais e,
ao rnesmo tempo, o Rio Grande do Sul, uma vez que o acordo e o diálogo do
Fernando Henrique estão baseados no fato de que as regras do Fundo
Monetário Internacional sejam seguidas por todos os Estados. Esse é o
diálogo de Fernando Henrique Cardoso. Acho que ele é prejudicial para nOs
e, muito mais, para os trabalhadores. Muito obrigado.

0 Deputado Marco Regis - Tenho dois questionamentos a fazer e, corn todo
O respeito a todos os membros da Mesa, gostaria de faze-los ao Senador
Roberto Requiäo, porque admiro a maneira lücida, corajosa e atrevida corn
que aborda os assuntos. Estamos corn o nosso discurso atualizado. Dizemos
que aceitamos, sim, uma comunidade global, fraterna e solidária, mas nao
aceitamos o irnperialisrno global. E, como tal, não podernos aceitar a
rnposiçâo dos paises poderosos, cujas bandeiras, arnericanas ou inglesas,

tremulam em seus territOrios por todos os cantos, numa visivel dernonstração
de patriotismo. Nâo podemos deixar que eles sufoquem o nosso patriotismo,
o patriotismo dos nossos Estados, e que os paises pobres do Terceiro Mundo
sejam massacrados.

Assim, gostaria de fazer uma provocaçào ao Senador: ele nào acha que, no
bojo de todas essas colocaçaes, no Senado, também não poderiamos
continuar levantando o tema da bomba atOmica, já levantado por urna pessoa
tida como radical de direita, mas, na verdade, sem a qua] não terernos
soberania nacionaf? Se o Brasil é signatário de tratados, tratados esses que
muitos não cumprem em relacao a nOs, que os joguernos na lata de lixo e
pensemos em construir uma bomba atômica, porque, sem ela, não ha
soberania nacional.

Segunda colocaçao, Senador: Fomos Prefeitos de urna pequena cidade
deste Estado e, na época, implernentamos a Constituição de 1988.
Construlmos urna previdencia municipal e o fizernos de maneira lUcida,
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colocando aquelas pessoas que contribuIram durante 15 anos ou mais para o
INSS num quadro suplementar, POis elas deveriam se aposentar pelo INSS.
o problema rnaior foi que, durante a implementacão desse processo, vierarn
os conferencistas, que tudo preconizaram, mas, na hora da implementacâo,
apareceram as barreiras. E, assirn, tivemos essas barreiras, mas
conSeguirnOs que várias pessoas se aposentassem pelo INSS sem que a
previdéncia municipal fosse onerada. E hoje vern o Governo impor normas,
quando sabemos que ha urn grande nUmero de municipios que tern
previdências municipais seguras e estabilizadas e que vao ser extintas corn a
nova legislacão federal, porque tern menos de mil contribuintes. Pergunto a V.
Exa.: quais medidas 0 Congresso pode tornar para resolvermos essa mao
dupla de direção da Previdéncia, em que o Governo impôs obrigacães aos
municipios e aos Estados e nao deu a contrapartida. Muitos estão se
aposentando por Estados e municipios, quando, na verdade, contribuIram
para o INSS. Eles estâo onerando as previdências rnunicipais e estaduais.

0 Senador Roberto Requião - Entre a pomba e a bomba, sou mais a pomba
da paz. (Palmas) A construção do artefato nuclear em si nào significa grande
coisa. Hoje, a bornba atãmica depende do meio que a transporta. E a
tecnologia da guerra nas estrelas, dos foguetes, das interceptacöes está urn
pouco longe do Brasil. Não me atrai muito a soberania afirmada pelo poder
militar. Essa é a soberania americana no mundo, hoje, que emite papel
pintado, e o papel pintado cornpra petrOleo, e o petrOleo é garantido pelas
forcas armadas dos paises árabes. E, em cada barril, temos embutido
US$10000 de custo militar. Essa soberania pela forca está urn pouco longe
da capacidade tecnológica de urn pals como o Brasil. E acho que a
belicosidade deve ser rnantida no terreno das idéias, das polIticas sociais.
Näo simpatizo corn investirnentos para desenvolvirnento de tecnologia
nuclear. Ate porque a prirneira experiência foi feita em ltaorna, em Angra dos
Reis. E itaorna, em tupi-guarani, significa pedra podre. Temos urna usina
nuclear construlda em cima de urna area que ate os indios sabiam nâo ser
muito estável, que pode se mexer de urna hora para outra e contaminar uma
regiao enorme do Estado do Rio de Janeiro.

Quanto a Previdência, perdoe-me a sinceridade, sou um especialista no
assunto, estudei bastante, criei urn fundo de previdência no Paraná e nao
acredito em fundo de previdéncia municipal corn mil mutuários. Qualquer
cálculo atuarial detona isso mais adiante e o rnunicipio vai ter que pagar. Se
tivéssemos, conforme a sugestâo da Aspásia Carnargo, consOrcio de
rnuniclpios, poderiamos ter previdéncias municipais. Mas uma previdência de
mil mutuarios nao resiste a nenhum cálculo atuarial. Ela vai explodir rnais na
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frente. Ninguem recebe, e o municiplo quebra. Acho que ternos de mexer
nisso. Por outro ]ado, sou 100% a favor da previdência páblica que garanta
uma aposentadoria razoável, decente. Não concordo corn essa história de
reduçoes, de codes, de cobrancas, porque vocé entra na previdéncia como
compra urn carro. Imagine que vocé compre urn Fiat ern Betirn, ern 30
prestaçöes. Quando você chegar na 29a, o consOrcio chega para você e diz
que teve alguns problernas e que você terá que pagar mais 30 prestacães
para receber o carro. Vocé terrninou a sua contraprestaçäo contratual e tern
que receber o bern. Assirn funciona o sisterna previdenciário. Mas nâo
acredito ern previdências pequenas e acho que a histOria da bornba atôrnica
podemos deixar para os Estados Unidos, para a Russia. Tambérn a India
parece que tern uma. Ate porque essa bornba pode explodir no nosso pe.

A Deputada Maria Tereza Lara - Estive, neste fim de sernana, ern algurnas
cidades do Sul de Minas. Pudernos perceber que, de fato, as Iideranças
populares esto discutindo a rnoratória e a crise. Enquanto isso a moratória,
colocada ern Minas Gerais pelo Governador Itamar Franco, está cumprindo
urn papel irnportante, fazendo corn que o povo desvende urn problerna grave,
que é a crise nacional que está sendo ocasionada pelo projeto neoliberal,
conseqüência do projeto econãrnico de Fernando Henrique Cardoso. Outra
questão importante é que o povo está discutindo a crise, rnas tern corno maior
ansiedade o "corno sair dessa crise?".

o Deputado A!oizio já falou sobre a rnobilizaçâo popular e a participação.
Gostaria que ele enfocasse rnais essa questào, porque o povo mineiro está
ansioso e acredita que possarnos sair dessa crise, embora nâo a curto prazo.

Outro problema sério é que o Partido dos Trabalhadores sernpre foi
radicairnente contra o projeto neoliberal e, em conseqUéncia, contra o projeto
econôrnico de Fernando Henrique, que privilegia o dinheiro em detrimento dos
trabaihadores. Ele coloca em primeiro lugar e corno privilégio o capital.
Sabernos também que o nosso partido tern uma proposta alternativa, já que
nào adianta somente sermos contrário, é preciso apresentar alternativas.
Sabernos que ern 3 rninutos e impossivel, mas gostariarnos de dar uma
"pincelada" sobre algurn aspecto rnais importante do projeto dernocrático
popular, que se contrapöe radicalmente ao projeto neoliberal. (- Palmas.)

o Deputado Federal Aloizio Mercadante - Essa questao é rnuito irnportante
e exige urn outro tema de seminário. Quem sabe no prOxirno Minas possa
propor modelos alternativos de desenvolvirnento, para discutirmos mais, alérn
do pacto federativo?

Quais as diretrizes básicas? Em primeiro lugar, o Brasil está nurn estado de
emergéncia econörnica, e a primeira tarefa 6 enfrentarrnos a crise cambial.
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Pensamos que esse enfrentarnento nâo pode se dar nos marcos de
aprofundamento da dependéncia do capital especulativo e das concessöes.
Mesmo porque todas as concessöes que o Governo podia fazer ele já fez. E
deu nessa crise a que estamos assistindo. Nossa visão e outra.

Defendernos, para a entrada do capital externo, o principio da quarentena.
Ou seja, o capital, quando entra no Pals, tern de ficar pelo menos urn perlodo
aqui. Nào nos interessa esse capital volátil, especulativo, "motel", corno
chamei aqui. Não podernos construir uma politica econômica baseada nesse
tipo de princIplo.

Ern segundo lugar, defendiarnos a centralizaçao do câmbio nessa crise,
quando o Brasil ainda tinha US$70.000.000.000,00 de reservas e se
desenhava exatarnente esse processo a que assistiamos, uma crise cambial
de grande magnitude, corn a fuga de US$48.500.000.000,00 ern quase cinco
meses, que foi na moratória da RUssia. 0 que é a centralizaçâo do câmbio? E
o contingenciamento em todos os cornpromissos. Ou seja, tudo que você tern
de cornprornisso em relacäo a divida externa, a rernessa de lucro e
pagamento de "royalties", você diz: sO pago em função das minhas
possibilidades, ate que o quadro internacional se normalize. Entâo, é mais
amplo que 0 problema da dIvida externa, porque a centralizaçao do câmbio
intervém na remessa de lucro, no pagarnento de "royalties" e em todos os
outros cornprornissos. Essa e, inclusive, uma sugestào que econornistas de
renorne vém fazendo para esta crise, em detrimento da polltica que o Fundo
vem estabelecendo.

A questão do câmbio precisa estar associada a urn outro problerna
fundamental, que é o Brasil definir algurnas metas de desenvolvimento que
possarn priorizar a producão. Por exemplo, a agricultura brasileira. Não ha
nada que justifique o Brasil estar, ha quatro anos, diminuindo sua safra
agrIcola, quando nesse mesmo periodo a Argentina passou de 42.000.000t
de grâos para 68.000.000t. 0 Brasil caiu de 81t para 75t. Querernos, pelo
menos, uma safra de 100.000.000t. Diria que, em cinco anos, podernos
chegar, tranquilamente, a uma safra de 120.000.000t de grâos. Para isso, é
preciso quadruplicar a produçào de calcário, dobrar a producâo de
fertilizantes, ter urna polltica de reforrna agrária de apoio a pequena
agricultura familiar, que e urna forma de diminuir a crise dos grandes centros
urbanos e desemprego. Vejam. Feijão, sâo 70 dias para colher. Milho, sào 4
meses. Quer dizer, não tern sentido importarmos feijao, milho, algodão, coco,
cacau, enquanto temos terra, condiçöes e instrurnentos para plantar. Assirn,
estariamos gerando divisas, gerando empregos e barateando o custo de vida
e a cesta básica. A agricultura 6 urna resposta rápida que deveria ter urna



7AC

L Ad

0

0

888
importãnca muito grande neste momenta. Junto corn ela, a construção civil, a
habitação popular é urna forma de gerar muito emprego e, pelo menos, 1
milhão de casas populares.

Corn essa nova desvalorizaçao da moeda, recupera-se a capacidade de
gerar divisas e emprego através do turismo. No fundo, o que queremos é criar
urn amplo mercado de consurno de massas. Quer dizer, o centro do nova
modelo de desenvolvimento tern que ser a combate a exclusão social. Não e
possIvel este Pais olhar as meninos de rua, as crianças fora da escola e essa
multidão de desempregados coma se isso nào devesse ser a objetivo central
de uma nova politica econOmica. Por isso, a FMI e a recessão não são a
saida, não foram no passado e nem neste momenta da história do Brasil.

0 Sr. Presidente - A Presidência informa que, devido ao grande nUmero de
perguntas formuladas, não foi possivel repassá-las aos membros da Mesa,
lnforma, ainda, que a ata desta reunião será publicada no Orgão aficial dos
Poderes do Estado, no "Diário do Legislativo", no dia 24 de marco.

Entraremos agora na fase final dos nossos trabalhos, e a Presidêncja
concederá a palavra, par ate 3 minutos, a cada urn dos membros da Mesa
para que façam as suas consideraçoes finais. Iniciaremos pela Profa. Aspásia
Carnargo.

A Sra. Aspásia Camargo - Acho que já chegou a momenta de associar a
proposta que foi feita aqui pelo Aloizio Mercadante a idéia do pacto federativo.
Desenvolver as regiöes significa definir vocaçöes. Vocaçoes que estão al
claramente pastas: agncultura, turismo, ecoturismo, que é muito importante, e
indüstria cultural. São caisas viáveis. Podemos fazer pólos de artesanata, de
serviços, etc. Ainda temos a biotecnologia. Gostaria, ate ,de fazer uma
hamenagem a Senadora Marina porque virnos, pelo "Jornal Nacional", que as
Estados Unidos estão faturando US$4.000.000.00000 corn a nossa
biodiversidade, fazendo remédios corn plantas e ervas medicinais, e 30% do
mercado americano hoje estão utilizando a medicina alternativa. Por que não
fazemos a mesma coisa? Par que não usar a cinema, a indUstria da
camunicaçao coma carro-chefe da nossa produção e da nossa expartação?
Evidentemente, temos que ter engenheiros de produçao e economistas de
produção. Estamos um pouco saturados da macroecanomia, que tem 16 a seu
lugar, mas não podemos relegar a pradução. Em segundo lugar, temos de ter
urn pacta politico. Estamos aqui cam Senadores ilustres, importantissimos,
que podem transformar a Senado no lugar desse pacto, porque sem a
coordenaçao do Senado Federal não vamos conseguir chegar a nenhum
lugar. Os Senadores tern um trabalho imenso coma agentes de uma câmara
revisora, repetincja todas as funçöes da Cârnara de Deputados, quanda
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poderiam se voltar, cada vez mais, para as irnplicaçöes das leis do ponto de
vista da FederacãO, inclusive resolvendo as problemas que colocamos aqul,
da fragilidade de muitos Estados e municIpias brasileiros.

O STF tern que ser a Orgão da estratégia, a órgão da abertura dos
caminhos juridicos para resolver esse problema. Ele não pode ser também a
desPachante de assuntos que não foram resolvidos no andar de baixo.

Outro ponto importante é, realmente, a distribuição de competência. Temos,
de certa maneira, que casar direitos, responsabilidades e atribuiçôes corn
responsabilidades e recursos. E sirnplesmente isso. Se pudéssemos resumir
o que significa a pacta, seria isso: direitos e atribuicães de urn lado e
responsabilidade e recursos do outro. E evidente que tudo isso tern que
caminhar no sentido de fazer a Pais sair desse impasse e realmente procurar
o carninho desse nova rnadelo de desenvolvimento para a qual a Federacão
tern uma grande contribuicãa, que é a equalização da renda neste Pals. E
não vamos equalizar renda e produzir igualdade social se não levarmos em
conta que a malor fonte de desigualdade social no Pals são as diferencas
profundas, econômicas, a fragilidade de infra-estrutura, a carência de
recursos humanos, tuda isso distribulda na espacialidade brasileira. Muito
obrigada.

0 Senador José Alencar - Sr. Presidente, senhoras e senhores, quando
participamos de reuniöes corno esta, costumamos fazer uma pergunta a nós
mesmos: par que será que a Brasil, pals tao rica de recursos naturals, de
recursos humanos, porque a brasileiro é trabalhador, é barn, é inteligente, é
honesta, é versãtil, par que este Pals grandiaso que temas, corn esta
extensão territorial, estas bacias hidrográficas, este subsolo que é ate
desconhecida, corn solo fértil, clima agradável, muita sal, uma beleza de pals,
está sempre as voltas corn problemas serbs coma este, do endividamento
interno, externa, de chapéu na mao? Par que será que nOs, que possuimos
este Pals, este povo, estamas nesta situacao? Costuma dizer, respondendo a
essas perguntas a mim mesmo, que, entre outros fatores, ha urn fator rnuita
impartante, que é a ausência de cultura negocial no trata da coisa piiblica.
Falta cultura negocial. E a que é isso? 0 nosso Itamaraty, a nasso Ministérba
das Relacoes Exteriares possuem principbos consagradas e intacáveis, coma,
par exempbo, a principia da autodeterminacãa, a principto da naa-intervenção.
Precisamos abracar, entre autras, urn outro princIpia, que é a de que pouco
valem as boas relaçôes diplamaticas que naa redundem em boas relacoeS
camercbais para a Pals. Seria imitar a que nos ensinarn as outros paises,
especialmente a Grupa dos Sete, que tern, em cada embaixada, em cada
consulado, urn pasta avançado de defesa de seus interesses camerciais. 0
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Brasil tern feito péssimos negócios e, fazendo péssimos negôcios, vai
empobrecendo este pals riquissimo. Par exemplo, a transigéncia corn a
contrabando. Não é preciso que cheguemos do interior para demonstrar isso,
não. A televisão tern mostrado ate mesrno arrnas e muniçöes que passarn
pela ponte, chamada da Amizade, armamento este que está nas mãos do
crime, nas grandes metrópoles. Essa é uma atividade fora da lei. E facIlimo
combater isso, que é urn péssima negócia para a Pals. Ha outros itens
importantes de contrabando, que matam a economia nacional. Ha incoerência
tambérn das autoridades fazendárias. Houve urn momenta em que foram
concedidos as mantadaras brasileiras 70% de proteção aduaneira, para
prateger a produçao nacional. So que deram 2% de proteção aduaneira, no
mesmo perlodo, para a indUstria de autapeças, que é a verdadeira indüstria
automobilistica brasileira. Dizimararn a indUstria de autapeças. As grandes
fábricas ja foram desnacionalizadas, e as pequenas entraram em grande
dificuldade. Fizemos outros maus negOcias. Ternos, par exemplo, taxas de
juros que são urn péssimo negOcio.

Este é outro fator de empobrecimento. Basta fazer urn cálculo aritmético,
simples, para as que defendem a idéia, porque não ternos informação segura,
porque a divida piblica interna já alcançou US$4.000.000.000,00. Não é corn
essa taxa de juras de 45%, que fica inviável. Basta uma taxa de 20% ao ano
para mastrar que ela e absolutamente despropositada e insuportável. E não
temos coma pagá-la. E todo a problema da dIvida de quase todos as Estados
da Federação, para não dizer de todos, fol construldo cam essas taxas de
ju ros.

Temos instrurnentos valiosos de farnento para fazer corn que haja maiar
pradução agricola. 0 Banco do Brasil é instrumento raro, e ele não está
sendo aproveitado. E urn grande instrumento, mas é coma aquele ditado
antiga: "dente born na baca do cachorro." Não estamos aproveitando o Banco
do Brasil para fornentar nossa agricultura. Estamas vendo maus negOcios,
como vimas agora a Banco do Brasil vendendo, par ardern do Banco Central,
dólar na balsa de mercadorias e futuros. Meu Deus do céu, urn rapaz do
Banco do Brasil, muito preparado para cuidar das questôes administrativas do
Banco, vender dOlar no mercado futura para as espertos do mercado
internacional. Ha pouco, condenamos isso na tribuna do Senado. Vimos, dois
ou trés dias depois, urn dos jornais nacionais publicando que alguns Bancos
que comprararn esses dólares na balsa de mercadorias e futuros do Banco do
Brasil ganhararn oita vezes a seu lucro no ano de 1998. Isso em urn dia,
então essas coisas não podem continuar. Estamos ernpobrecendo num pals
rica e de pavo born, isso pelos maus negócias. Não estamos tenda cultura
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negacial para administrar a coisa pi:iblica.

0 Senadar Roberto Requiãa - Presidente Adauto, vamos encerrando esse
debate de fracassomanhacaS e neobobas, na linguagem do Presidente da
RePüblica . Vocés lembrarn que alguns meses atrás se dizia que a Brasil tinha
tornado todas as providéncias e se ridicularizava, quanda diziam que éramas
a bola da vez. Ecanarnistas coma Jeffrey Sacks eram anátemas para as
autaridades ecanômicas brasileiras. Mas a desastre vela. Plantávamos 8
milhöeS de taneladas de trigo, colhiarnas 8 milhOes de toneladas de triga e
cansumlamas 8 milhöes de toneladas de triga. Triga é corn a Paraná. Ele
praduz de 60% a 70% do trigo brasileiro, e a produçaa caiu para menos de
2%, nOs impartamas 7%, e sabrau 1%, porque se plantarnos 2%, importamos
7%, temas 9% e consumirnas 8%, sobrau na mao dos agricultores brasileiras
1%, porque Os argentinas nos vendiam triga corn prazo de urn ana e juros de
6% ao ano. Eramos as primeiras exportadores de algadãa do mundo, e haje
samos a quarto importador. 0 triga já nãa vem sO da Argentina, a Governo
liberou a irnportaçãa dos Estados Unidos e do Canada, a agricultura está
sendo arrasada, a participacãa do produto industrial bruta, a PIB brasileira na
década passada era de 44% e haje cai para 23%, e se pretende uma reducão
de 8%. A caisa realrnente nãa vai bern.

Mas é clara que existern autras caminhas, corn a devida reduçâa
sociolOgica, e peço vénia para usar a termo, em hornenagem a nosso velho
guerreira Ramos. Corn a devida reducãa sociolOgica, a Brasil precisa
restabelecer a confiança no trabalho e precisa gerar passibilidade de trabalho,
principalmente para as populacöes mais pabres e sern qualificacão
profissional. PropOe-se reciclagern da rnao-de-obra, rnas dernitirarn-se, sO no
setar de autapecas, cerca de 167 mil trabalhadores. Trabalhadores do setor
metal-mecãnico de São Paulo são as mais avançados trabalhadares do
Brasil; figuram entre as rnais avançados do munda, devem ser reciclados
para qué? Para se transfarmarem em vendedores de cacharras-quentes,
bOias-frias no interior? E evidente que existem autros caminhas. Quero
lembrar urn projeto que precisa ser vista pelas lentes da redução sociolOgica,
que é a Prajeto "New Deal", a nova pacta de Franklin Delano Roosevelt. Ele,
em suas conversas ao pe do fogo cam a populacao node-americana, tinha
duas idéias. Urna era: "Se as cidades queirnarem, as carnpos se levantarão e
recanstruirãa as cidades; mas, se as carnpos queirnarem, as cidades
rnorrerão de forne". A segunda: "Em cada panela, uma galinha; em cada
propriedade, urn paste de energia elétrica". Ele não era urn nastálgica da vida
rural, rnas sabia, coma expunha agora h pouco a Mercadante, a velocidade
corn que a agroindüstria da respasta a estimulos püblicos. Não quero dizer a
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voces, porque isso nem ocorreu dessa forma nos Estados Unidos, que a
Brasil vai se levantar corn uma regressâo, baseada na produçáo e na
agroindustrializaço. Mas isso levanta o moral do povo, restabelece a
confiança na possibilidade de sobrevivência pelo trabaiho e faz corn que
retorne a circulo virtuoso da produção.

O agricultor capitalizado imediatamente melhora a sua vida, consome urn
sapato, uma roupa, urna ordenadora rnecânica, urn trator, urn triturador de
grãos. Ele vai ao cornércio, o cornércio esvazia suas prateleiras, faz
encornendas a indUstria, e a indUstria recupera sua capacidade ociosa.
Adiante contrata mais operários e restabelece-se o circulo virtuoso da
produçäo. Cada operário contratado é urn novo consumidor. E evidente que
essa não é uma proposta tola e nostálgica de quem acredita que vamos nos
transformar num Pals agropastoril, mas é o que se pode fazer no momenta:
reforrna agricola, reforma agrária, investimentos pesados em
agromdustrializaçao e, sem a menor sombra de divida, a reingressa do Pals
no processo de produção de ciência e tecnologia. 0 que, no entanto, é muito
dificil de ocorrer enquanto a lei de patentes continuar valendo, porque ela nos
assegura urna subordinação quase definitiva.

O Ciro Games assinou, em Ouro Preto, a famoso protacolo que deu uma
sobrevida extraardinária a Argentina, mas que nos deixou em dificuldades
bern concretas. Urn pouco antes de eu assumir a Senado da RepCiblica, os
Senadores - se não me engano, apenas alto deles -, diante de protestos
veementes do Senador Josafá Marinho, aprovaram a texto do GAP, que
sequer tinha sido traduzido para a português. Os Senadores que votaram a
texto do GAP não falavam a frances, lingua oficial da rodada do Uruguai.
Aprovararn o que não conheciam, votararn no que não interessava ao Pals, e
assim tern sido conduzida a politica brasileira. Temos sempre uma
emergéncia: ou a Congresso vota isso imediatamente ou a crise se
estabelece no Brasil. 0 Fernando Henrique falou: Ou é agora ou amanhá será
o caos. Ternos de parar o Fernando Henrique. (- Palmas.) Fernando Henrique
tern de ser contido. A continuidade da aplicaçâo das receitas do FMI
aprofundam a crise, e a entaladela fica cada vez mais complicada, e cada vez
sera mais dificil para nós, brasileiros, sairmos desta confusâo. 0 meu apelo é
mais modesto do que urn pedido de renüncia. Fernando Henrique, ou mude
ou nos deixe.

A Senadora Marina Silva - Senhores da Mesa, minhas senhoras e meus
senhores, estava pensando aqui no que foi dito, anteriormente, corn relação
ao fato de termos uma cultura que faz corn que nos Estados e municipios se
processem interesses que nem sernpre atendem aos interesses do Pals.
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Acho que foi a Dra. Aspásia que falou sobre as interesses oligárquicos. Li, ha
algum tempo, uma entrevista na "Veja"; nào me lembro, agora, do nome da
pessaa que deu a entrevista, mas ele dizia que a grande problema da Nacao
braSileira nào é a elite, é a falta da elite. Nás nao temos urna elite, temos uma
oligarqUia, porque a elite é capaz de pensar estrategicarnente, de conceber, e
capaz de se colocar dentro de uma situacão de crise, abrindo espaco para
que a crise se resolva, ate concedendo as seus lucros, fazendo corn que
possa haver mais investimentos na educacão, mais possibilidade de compra,
para que a mercado volte a ser aquecido - uma série de concessöes que uma
elite, no born sentido da palavra, é capaz de fazer. A oligarquia, não. A
oligarquia quer a lucro fácil, quer a vantagem, a qualquer preço, da casa
grande sabre a senzala. E essa cultura da elite faltosa e da oligarquia
permanente, que quer a lucro a qualquer custo, as custas da senzala, que faz
corn que este Pals continue atravessando situacöes coma esta. Na momenta
desta dificuldade, para pensar sobre as processas politicos e as econômicas
e necessária levar em conta as problemas locais.

Sou autara de uma lei que regulamenta a acesso aos recursas genéticas e
biológicos da riqueza brasileira. 0 Brasil é a maiar detentor de biodiversidade
do planeta. Temos a maior reserva de água dace do planeta. Podemos dar
urn pequena exemplo. Devido a ausência de uma lei que regulamenta a
acesso aos nossos recursos naturals, eles säo usados de forma indevida,
garimpadas, coma foram a nassa aura e a nossa prata. E as que fazern a
garimpagem genética e bialOgica ganham milhöes de dálares. Existe urna
espécie de sapa na Amazônia que é utilizado histórica e milenarrnente pelos
indios da regiâo. 0 suor dessa espécie de sapo produz uma substância que
equivale a morfina. Urn labaratOrio americana e urn italiana produziram urn
remédio semelhante a morfina, sern seus efeitas colaterais. Esses
labaratórios estâa faturando US$25.000.000,00. E as Indios, que conheciarn,
milenarmente, esse segredo, estão pobres, carnpletamente miseráveis no
meio da mata. No entanto, a patente já foi registrada.

Se fôssernas capazes de pensar estrategicamente em relação a tudo,
inclusive em relaçaa aos nossos recursos naturais, teriamos outros
investimentos na ciência e na tecnalogia, na educaçâo, em tudo a que é
necessária para se tirar urn pals da crise. Náo se tira urn pals da crise apenas
corn boa-vantade. Além da boa-vontade, é preciso que tenharnos
possibilidades concretas. Sern educacão, sern investimenta em setores
estrategicas náo tern coma falar em tirar a Pals da crise. E é a que vern
ocarrendo. 0 Governo faz cortes na area social, a Governo faz todo tipa de
carte naquilo que ele rnesrno considera fundamental para que nossa Brasil
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bote o pé no Primeiro Mundo. Se isso nao acontece, é porque prevalece a
oligarquia e tratam a todos nôs como se ainda estivéssemos na senzala. Mas
isso nâo deve ser motivo de susto para nenhum de nós. Na Amazônia,
observando o cumaru-de-ferro e todas aquelas árvores corn 30m de altura, as
vezes, corn 2,20m de diâmetro, aprendi que a boa árvore näo cresce em
sossego, como diz o poeta. Quanto mais forte o vento, mais fortes säo as
árvores. Por isso tenho a certeza de que, mesmo corn esses fortes ventos de
crise, seremos capazes de nos fortalecer para construir as saidas de que o
Brasil precisa.

0 Deputado Federal Aloizio Mercadante - Quero encerrar a nossa
participaçâo neste evento que resgata o que tern de melhor no parlamento
brasileiro, corn esta audiência pUblica transparente, aberta e pluralista,
discutindo o Brasil, seus problernas e alternativas, dizendo que acho que este
Governo fragrnentou o Brasil em trés grandes pedacos. 0 prirneiro pedaço e
o Brasil que se integrou a globalizaçâo. Empresas se modernizaram. Urna
parcela da elite tern acesso ao consumo global, a urn padráo de consurno da
elite de qualquer outro pals: bebe o melhor vinho frances, come o melhor
chocolate sulco, visita o Guggenheim e o MoMA, grandes museus de Nova
Iorque. Dentro dessa elite, fundamentalmente, o sistema financeiro fol o mais
privilegiado. A lógica da acumulaçâo financeira foi a que predominou nesse
Brasil que se integrou a globalizaçao. Essa elite usufrui desse cassino
financeiro. Talvez o melhor mornento para entender o que isso significa é
voltarmos ao dia 12 de janeiro, urn dia antes da desvalorizaçâo do real. Como
denunciei da tribuna da Câmara, nove bancos alteraram sua posição de estar
vendendo dOlares para comprar mais de US$1.000.000.000,00. E, so naquele
momento, ganharam em torno de R$800.000.000,00 na entrada do processo
de desvaforização. 0 J. P. Morgan ganhou R$500.000.000,00 no processo de
desvalorizaçao, em urn Unico més, sem financiar uma casa, urn automOvel,
urn emprego; so no cassino financeiro globalizado.

Ha urn segundo Brasil que nao é esse que se integrou, que é urn Brasil que
se desestruturou. E urn Brasil que eu, corno parlamentar, encontro todos os
dias nas ruas, nas favelas, nos grandes centros, no rosto triste dos
desernpregados, nas criancas que perambulam pela rua cheirando cola e
vendendo bala. Quer dizer, urn Brasil dos desempresários, de tantos que
eram empresários e que agora sequer tern uma categoria para entender o
que e essa figura do sujeito que fechou a sua porta, que fechou o seu
rnicrocornércio, a sua rnicroernpresa, que saiu endividado, sern crédito na
econornia, sem lugar, inclusive, para ser reconhecido sociologicamente.
Talvez essa seja uma grande contribuiçâo do sociOlogo ao Presidente, a
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categoria dos desernpresários, que é urna nova categoria, que cresce corn a
velocidade da crise no Brasil. Então, ha urn segundo Brasil que se
desarticulou, que se desintegrou, e cuja expressão mais drarnática talvez seja
essa multidão de desempregados.

Mas ha urn terceiro Brasil, que é urn Brasil profundo. E urn Brasil que tern a
consciêflcia da sua histOria. E urn Brasil que tern a consciência do seu
tamanho. E urn Brasil que vern da tradicão de momentos herOicos de urna luta
popular, de uma luta de grandes lideranças, que fizeram deste Pals uma
Nacâo em 177 anos. Acho que hoje estarnos exatamente homenageando
esse Brasil profundo. Eu, que vim a Minas hoje para abrir esse processo,
essa campanha, sinto-me rnuito honrado corn o lançamento dessa frente
parlamentar. Gostaria de terminar dizendo que pretendo voltar logo. Espero
voltar no dia 21 de abril, náo mais para urn ato fechado na Assembléha
Legislativa, mas quem sabe para colocarmos caravanas do Estado inteiro, do
Brasil inteiro, em Ouro Preto e dizer all mesmo, onde nasceu Tiradentes,
onde é 0 rito, é o marco de urn momento fundamental da nossa histOria, urn
grito de liberdade em defesa do Brasil, do seu povo. Eu acho que é esse
Brasil profundo que vai parar Fernando Henrique e esse projeto. E esse Brasil
profundo que vai recompor e reconstruir esta Nacéo fantástica. E penso que é
esse Brasil profundo que esteve presente hoje neste Plenário da Assembléla
Legislativa de Minas Gerais, que mais urna vez rnostra que é vanguarda da
história do Pals. Muito obrigado. (- Palmas.)

0 Deputado Miguel Martini - Creio que o quadro em que se encontra o Pals
fol aqui hoje bern delineado. 0 calote eleitoral, quer dizer, os interesses do
Presidente corn o seu grupo levaram o Pals a essa situacao. Sablamos, e ele
sabia, que a desvalorização cambial era urgente, que nâo se podia manter a
estabilidade da econornia somente corn base no juro e na taxa de cOmbio.
Mas ele o fez porque queria se perpetuar no poder. As conseqUOncias que
estamos vendo agora nada mais sao do que o resultado da concentraçOo de
poder decisório nas mäos de pouquissimos e, principalmente, em cirna do
capital. Sabemos que o FMI - Fundo Monetário Internacional - sO tern urn
propOsito: defender o interesse do capital internacional. NOo importa o que vai
acontecer corn o Pals, irnporta que ele defenda os interesses do capital
internacional. EntOo, se quisermos urn novo pacto federativo, temos que, nos
trés niveis da Federação, avaliar que medidas são fundamentals; isso se nOs
quiserrnos esperar urna mudança verdadeira. Primeiro, disse bern o Senador
Roberto Requião e e verdade, o dominio quase que absoluto do Poder
Executivo sobre o Poder Legislativo tern perrnitido essa situação que estarnos
vivendo, tern contribuido isso. A falta de mecanismo, de instrumento



w

896
adequado para que o Legislativo se defenda dessa influência maior, que seria
a lei de orçamento pblico, essa modificaçào, a boa aplicação da própria Lei
de Diretrizes Orçamentárias, que vai definir o que o Governo pode ou não
fazer... São mecanismos que precisamos retomar, precisamos forçar o
Congresso Nacional a no-los dar.

Depois, se os Estados estão em dificuldades, também as Assembléias
Legislativas são responsáveis por isso. Agora, estamos vivendo urn momento
de mobilização - graças a Deus, ten ho a certeza de que o Governador Itamar
Franco não faz parte dela - de diversos Governadores. Estive no Recife
semana passada conversando corn Deputados de outros Estados, por cuja
situação caótica os Governadores querem colocar as Assembléias
Legislativas como responsáveis. Querem envolvê-las e enfraquecé-las ainda
mais, sendo que, na maioria dos Estados da Federação, náo rnais que 3% de
todo o orçamento cabern ao Poder Legislativo, e 97% são de
resporisabilidade do Governador. Não é por isso que as Estados se
enfraqueceram.

A UNALE já está trabalhando no sentido de se contrapor a tentativa dos
Governadores de enfraquecer os Legislativos Estaduais. E claro que, se se
concentra a poder, corre-se a risco de errar muito mais. Sou urn convicto do
principio da subsidiariedade e acho que a Congresso Nacional precisa reduzir
sua capacidade legiferante, transferindo para Os Estados a cornpetência corn
relação a determinados setores que ele hoje concentra.

A UNALE continuará defendendo todas essas causas, e esperamos que,
nos dias 27/3/99 e 28/3/99, saia urn docurnento que venha fortalecer
movirnentos corno este que estão acantecendo no Brash. Muito obrigado. (-
Palmas.)

0 Sr. José Alfredo de Oliveira Baracho - A Profa. Aspásia Carnargo trauxe,
em sua exposição, a origern da utilizaçáo da palavra "pacta", e nos
lembramos de que, no Brasil, por diversas vezes, näo se falou em pacto
federativo, mas ern pacta social.

Ha poucos dias, lemos urn trabalho em que a autor diz que, por acasião da
Coristituinte, perdemos a oportunidade de fazer urn grande pacto social. Na
crise do Governo Collor, disseram tarnbém que houve urn desapreço por urn
nova pacto social.

Nesta oportunidade, Minas está fazendo corn que a Presidéncia da
Repüblica tenha urn interlocutor. Ate entãa, so falava a Presidente da
Repüblica, coma se suas palavras fossern corretas e como se ele estivesse
realizando o rnelhor dos Governos para a Brasil. Por isso é que este mornento
e muita significativo para a nosso Pals, pois é a chance que temos de fazer
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uma reformulacãO em profundidade.

Durante este debate, todos Os temas essenciais do federalismo, no seu
relacioflameflto econOmica e tributário, foram tratados. Temos, agora, de
pegar todo esse material e efetivá-lo, para que haja uma vinculacão de todos
as poderes brasileiros.

Minas sofreu muito: perdemos a PETROBRAS, a CEMIG, a USIMINAS, a
AcOMINAS e Bancos do Estado. Se fizermos urn estudo aprofundado,
constataremos que não se estão fazendo privatizacães, em alguns palses da
Europa, coma se está fazendo aqui. Nem na Franca, nem na Belgica, nem na
Inglaterra. E, quando se fazern, o sistema é muito fiscalizado: a que se está
vendendo? Como vai ser vendido? E feita uma análise de ordern
constitucional, legislativa e regulamentar. Entre nOs, não. Näo sabemos para
que estão fazendo essas privatizacöes e que benefIcios a sociedade
brasileira vai receber. Estamos nos empobrecendo.

Conversando corn urn grupo de sindicalistas sobre a privatizacão das
rnalhas de ferrovias brasileiras, eles me rnostraram urn documento feito em
Nova Iorque, corn poucas páginas, que defendia o sisterna de privatização e
que custau urn preço altlssirno.

Posteriormente, a avaliação da A0MINAS foi feita toda por baixo. Então, a
que anda acontecendo são doaçoes das mais graves, em retacâo as quais
ternos que nos precaver.

Hoje, alias, fala-se no reexame da venda de açães da CEMIG, uma grande
empresa que funciona bern e que levou luz a todo a Estado de Minas Gerais,
näo irnportando onde fosse. Onde era possivel colocar urn paste de Iuz para
iluminar a caminho de uma escala, Ia estava a CEMIG. Essa CEMIG é
destru Ida.

Então, todos esses questionamentos devem ser feitos de uma maneira
efetiva, para urna reorganizacão do Brasil e de nosso federalismo. Muita
abrigada.(- Palmas.)

0 Sr. Presidente - Esta Presidéncia agradece a honrosa presenca dos
ilustres expositares, que, cam seus conhecirnentos, enriquecerarn as debates
e praparcionararn aas parlamentares e a sociedade elementas para uma
avaliação abrangente da realidade brasileira, a partir da glabalizaçãa
ecanômica e da necessidade de se revisar a pacto federativo. Querernos
agradecer tarnbérn a presenca nesta nossa telecanferência dos
campanheiros, Deputados Estaduals e Federals que vieram de tao lange,
alguns da Amazônia, do Pará, de RondOnia e do Acre, e de todos as que
aceitaram a nosso convite, vieram e participaram conosco.

Encerrarnento



898
0 Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a Presidéncia

encerra a reuniáo, convocando os Deputados para a especial de logo mais,
as 14 horas, nos termos do edital de convocaçâo, bern como para a reuniào
de debates de hoje, as 20 horas. Levanta-se a reuniäo.

ATA DA 5a REUNIAO ESPECIAL, EM 15/3/99
Presidéncia dos Deputados Anderson Adauto, José Braga e Gil Pereira

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composiçâo da Mesa -
Destinaçào da reunião - Palavras do Sr. Coordenador - Esclarecimentos
sobre a dinâmica dos trabalhos - Leitura da Proposta da Carta de Principios
da Frente Parlamentar em Defesa da Autonomia dos Estados - Palavras dos
representantes dos Estados - Palavras do Deputado Federal Sérgio Miranda -
Palavras do Deputado Márcio Cunha - Palavras do Sr. Renato Barros -
Aprovaçao da Carta de Principios - E!eiçâo da Cornissão Coordenadora da
Frente Parlamentar - Eleição da sede provisória da Secretaria da Frente
Parlamentar - Palavras do Sr. Luiz macjo Lula da Silva - Encerramento.

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

Carvaiho - Adelmo Carneiro Leâo - Agostinho Silveira - AIlton Vilela - Alberto
Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira JUnior - Antonio Andrade -
Antonio Genaro - AntOnio Roberto - Carlos Pimenta - César de Mesquita -
Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Edson
Rezende - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Fábio Avelar - George
Hilton - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqulnio - Ivo José - JoOo Paulo - JoOo
Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Alves Viana - José Henrique -
Luiz Fernando - Luiz Menezes - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco
Regis - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Maria Tereza Lara - Miguel
Martini - Newton de Morals - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rêrnolo Aloise -
Rogerio Correia - Ronaldo Canabrava - Sebastião Costa - Sebastiào Navarro
Vieira.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - As 14hl5min, declaro

aberta a reuniao. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro,
niciamos os nossos trabalhos. Corn a palavra, o Sr. 2°-Secret6rio, para
proceder a leitura da ata da reunião anterior.

Ata
- 0 Deputado Gil Pereira. 2 0-Secretário, procede a leitura da ata da reuniáo

anterior, que é aprovada sem restriçOes.
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ComposiçOo da Mesa

O Sr. Presidente - A Presidéncia convida a tomar assento a mesa a Exma.
Sra. Marina Silva, Senadora pelo PT do Estado do Acre, e os Exmos. Srs.
Deputado José Braga, 1°-Vice-Presidente desta Assembléia; Luiz In6cio Lula
da Silva, Presidente de Honra do PT; Deputado Federal José Dirceu,
Presidente Nacional do PT.

DestinaçOo da ReuniOo
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião ac, lancamento da Frente

Parlamentar em Defesa da Autonomia dos Estados. Em nome da Assembléia
Legislativa de Minas, agradecemos, corn entusiasmo, a presença de todos e
a presteza corn que atenderam ao chamado para participar deste importante
momento de mobilizacão em defesa da autonomia dos Estados federados. A
Presidéncia passa a coordenaçäo dos trabaihos ao Deputado Durval Angelo,
20-Vice-Presidente da Assembléia Legislativa de Minas Gerais.

Palavras do Sr. Coordenador
Sr. Presidente, Deputado Anderson Adauto, demais colegas da Mesa

Diretora da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, Senadora Marina Silva,
pelo PT do Acre, minhas senhoras e meus senhores, a proposta da Frente
Parlamentar em Defesa da Autonomia dos Estados nasceu na Ultima reuniOo
dos Governadores, em Porto Alegre. Num forum paralelo, naquele momento,
corn a presenca de Deputados Estaduabs e Federals de oito Estados da
Federacão, decidiu-se constituir uma frente parlamentar que provocasse a
discussâo do pacto federativo nos Estados brasileiros, a fim de não so colocar
urn marco major na discussOo das dividas pUblicas dos Estados e municipios
brasileiros, mas também de deixar bern claro que, ao falar em princIpio
federativo, estávamos, antes de tudo, falando em democracia. Quanto mais
prOximas as acOes pUblicas e a intervencâo do setor pUblico estiverem da
populaçäo, mais facilmente a sociedade poderá exigir e cobrar os seus
direitos.

A idéia do pacto seria algo ampliado no processo do qual participariam os
Estados membros da Federaçao, a fim de debater e discutir. Essa Frente, no
entender dos Deputados que estavam no Rio Grande do Sul, iria provocar a
discussão de urn trabalho itinerante pelos Estados, envolvendo também a
sociedade civil organizada. Naquele momento, surgiu a proposta de que a
Assembléia Legislativa de Minas Gerais sediasse a realizaçOo do lançamento
da Frente Parlamentar em Defesa da Autonomia dos Estados.

Sá que em Minas, em funçOo de algumas questOes peculiares, estávarnos
desenvolvendo urn movimento mais amplo, que se intitulava, por proposta do
Presidente da Assembléia, Deputado Anderson Adauto, Minas Unida Vence a
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Crise. Entâo, essa acáo do Poder Legislativo mineiro tern hoje, neste
momento nacional de lançamento da Frente Popular, urn impulso a mais para
discutir corn a sociedade mineira a questäo da divida do Estado de Minas
Gerais e os impasses atuais na relaçâo corn o Governo Federal. Mas
sabemos que a experiência de Minas Gerais também poderá servir de modelo
para que Os Estados da Federação compreendam, rnais ainda, que nào
adanta discutir pacto federativo sem envolver a sociedade civil organizada,
sem discutw algumas questöes maiores da prOpria democracia e sem discutir
a prOpria questào social.

Encarninhamos, para distribuiço, a Proposta da Carta de Principios.
Gostaria de saber se todos os presentes ja receberam essa proposta, porque
seria rnelhor que, no momento em que o Deputado Gil Pereira fizer a leitura
da Carta, todos possam acornpanhar. Gostaria de saber se todos já tern em
mãos a Proposta da Carta. Ainda não? Pediria que a assessoria
providenciasse. Já está sendo feita a distribuiçáo.

- Neste instante assume a Presidéncia o Deputado José Braga.
Esciarecirnentos sobre a Dinãmica dos Trabathos

o Sr. Coordenador - A coordenaçao esclarece aos participantes que a
reunrào transcorrerá na seguinte ordern: será feita a leitura da Proposta da
Carta de PrincIpios da Frente Parlamentar, em defesa dos Estados. A seguir,
farão uso da palavra urn representante por Estado e os demais participantes
inscritos. Apas os debates, haverá a aprovação simbôlica da Carta de
Principios e a eleiçào da Comissão Coordenadora da Frente Parlamentar.
Também nesse momento varnos definir onde funcionará, no prirneiro instante,
a própria secretaria dessa Frente, para estar permanentemente recebendo
sugestôes e crIticas dos Estados, encaminhando-as, de alguma forma, a
coordenaçào dos trabalhos.

A fim de proceder a composição da comissão coordenadora, a coordenaçao
solicita aos Estados que indiquem seus representantes junto a assessoria da
Assernbléia Legislativa de Minas, na entrada do Plenário. Solicitaria ao
Deputado Gil Pereira, 2 0-Secret6rio da Assembléia Legistativa de Minas, que
fizesse a leitura da Proposta da Carta de Principios, que sera modificada corn
as sugestoes contidas nas intervençöes dos representantes dos Estados.

Leitura da Proposta da Carta de Principios da Frente Parlamentar em
Defesa da Autonomia dos Estados

o Sr. Secretário (Deputado Gil Pereira) - (- Lê:)
"Frente Parlamentar em Defesa da Autonomia dos Estados

(Proposta da Carta de Principios)
A situaçäo do Pals é grave. A decretação de moratOria peto Governo de
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Minas Gerais, 0 pagamento em juizo de parcetas da dIvida corn a União, feito
no Rio Grande do Sul, e a intencão de vãrios outros Governos de adotarem
medidas semelhantes demonstram uma irrefutável situação de insolvência: os
Estados estão quebrados. 0 pagamento da dIvida nos termos estabelecidos
pelo Governo Federal suga progressivamente os recursos orçamentários,
obrigandO os Governos Estaduais a abdicarem de deveres e compromissos
básicos corn a populacão.

Aos efeitos perversos desse endividamento, que desestrutura os Estados,
os municlpios e a prOpria Federacão, soma-se urna politica econôrnica
recessiva, cujos resultados concretos são o desestirnulo dos setores
produtivos e o aumento do desernprego. Essa politica é urna declaracão
püblica de como o Pals tornou-se presa do capital especulativo, livre de
qualquer legislação que the imponha regras ou cornpromissos, e das
instituiçöes financeiras internacionais.

A questão da divida corn a Uniäo motivou Governadores de vários Estados
a se reunirern recenternente em Porto Alegre, em busca de entendimentos
para uma renegociação corn o Governo Federal.

Parlamentares de todo o Pals presentes ao encontro lançararn, naquele
rnornento, a proposta de criação de urn movimento que arnpliasse o foro de
discussão do tema, levando-o para as Assernbléias Legislativas, a Câmara
dos Deputados e o Senado Federal, por estar ern jogo o interesse de todos os
Estados e de toda a sociedade brasileira. Nascia ali a Frente Parlarnentar em
Defesa da Autonomia dos Estados, que hoje oficializarnos e que se pautará
pelos seguintes objetivos:

- Levar a todos os parlarnentos e a toda a sociedade brasileira as
discussães sobre o endividarnento dos Estados, buscando solucoes coletivas
para a renegociacão das dividas corn a União.

- Lutar pela revogacão da Lei Kandir e do Fundo de Estabilrzacão
Financeira, instrumentos que transferern para o Governo central parte
substancial dos recursos dos Estados.

- Sensibitizar os Deputados Federais e Senadores para que se aprove no
Congresso uma reforma tributária que reduza a centralizacão de irnpostos
nas mãos da União, corn reparticão mais justa entre os Estados e rnunicipios.

- Estimular o debate sobre urn novo pacto federativo, no qual a
subordinacão irnposta aos Estados e municipios seja substituida pela
autonornia, pela convivência harmOnica e pelo equilibrio de atribuicOes e
responsabilidades.

A Frente Parlarnentar em Defesa da Autonornia dos Estados institui-se
como organizacão suprapartidária, reunindo Deputados Estaduais, Deputados
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Federals e Senadores de todas as unidades da Federaçao. Será urn fárum
permanente de discussöes e apresentaçâo de propostas, ate que seus
objetivos sejarn alcançados.

Deverá estimular, em todos os Estados, a realização de debates sobre Os
ternas propostos, envolvendo a sociedade civil organizada, e a elaboraçâo de
urn estudo detalhado sobre a dIvida estadual, mostrando suas caracteristicas,
sua evolucao e o que ela representa no comprometimento da receita.

Deverá criar uma central de informaçoes sobre os endividamentos
estaduals, para que subsidiem e facilitern uma negociação conjunta das
dividas corn a União.

A Frente terá uma coordenaçào, corn urn representante por Estado. Terá
urna secretaria, funcionando em urn dos Estados. E trabalhará em
colaboraçâo corn a Uniâo Nacional dos Legislativos Estaduais - UNALE.

Belo Horizonte, 15 de rnarço de 1999."
Palavras dos Representantes dos Estados

0 Sr. Coordenador - Farão uso da palavra, neste momento, representantes
dos diversos Estados aqul presentes. Em seguida, farão uso da palavra os
Deputados desta Casa que desejarem se manifestar sobre a Frente
Parlarnentar que hoje lançamos e sobre a proposta da carta de princIpios
deste movimento. Cada orador disporá de 3 minutos. 0 primeiro inscrito era o
Deputado Estadual Orlando Pessuti, do PMDB do Paraná, que justificou a sua
ausência devido ao horário do seu vôo, mas que, antes de sair, reafirmou a
esta coordenação o seu apoio ao movimento, colocando o Paraná junto corn
o resto do Brasil nessa luta de defesa da autonornia dos Estados. Corn a
palavra, a representante do Estado do Acre, a Senadora Marina Silva, do PT,
LIder do Bloco de Oposição no Senado. (- Palmas.)

A Senadora Marina Silva - De algurna forma, ha uma série de questöes as
quals - eu acredito, e, corn certeza, todos nOs que aqui estarnos acreditamos -
ja foram ditas pela rnanhã. Talvez sejarn aqueles debates que possam dar
contedo àquilo que estamos realizando agora, que é a instituição de uma
frente de parlamentares que irão atuar em defesa da autonomia dos Estados.
E claro que a autonomia que estamos pleiteando para os nossos Estados, e
ai estou falando na condição de LIder do Bloco da Oposição no Senado, do
PT, do POT, do PPS e do PSO. E também, na condiçao de Senadora de urn
dos Estados da Federaçâo que, corn certeza, a exemplo de outros Estados
do Norte e do Nordeste, sofre uma séria conseqüência - o fato de serrnos
Estados dependentes de repasses da União.

A pior mazela da dependência dos Estados em relaçao a Uniâo talvez
possa ser colocada em dois pianos. 0 prirneiro refere-se a centralizacão
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praticada gradativa e processualmente, após a Constituição de 88, em que
institulmos urna relacão de autonornia corn os Estados e municipios e uma
recentralizacão, por parte do Governo Federal. Esse aspecto precisa ser
debatidO e colocado no âmbito da discussão do pacto federativo. 0 outro
aspectO é que OS nossos Estados, principalmente aqueles que tern caráter de
dependêflcia econômica, como é 0 caso do rneu, diferentemente dos Estados
de major porte, corno São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e assirn
por diante, se colocam diante do Governo Federal de maneira subalterna.

0 fato de sermos dependentes nos tern levado a praticar a velha polItica de
"andar de pires na mao", de trocar algum tipo de benefjcio para Os flOS5O5
Estados pelo voto da bancada, para votar a favor da reforma da Previdência,
das privatizacöes e de uma série de questoes que são nefastas ao interesse
ptblico e ao interesse nacional.

E preciso fundarnentairnente que se mude essa realidade. Os Governos e
os Estados devem buscar sua autonornia, a partir de uma nova politica e de
uma nova postura. Essa postura que está sendo adotada pelo Governador
ltarnar Franco e pelos Governadores dos demais partidos de Oposicão, como
OlIvio Dutra, Jorge Viana, Zeca do PT e o cornpanheiro Lessa. Essa nova
postura de ter programa e propostas para enfrentar a crise, a partir dos
Estados, é que deve ser a marca dessa nossa luta.

Concluindo, Sr. Presidente, meus senhores e minhas senhoras, quero dizer
que vamos estar agora nos preparando para enfrentar a batalha que todos os
trabaihadores do Pals terão, a partir de 10 de rnaio, que é, ao rnesmo tempo,
colocar que nâo temos o que comemorar, mas muito que lutar. Ate porque o
Governo colocou a possibilidade de urn aurnento de 6% para os salários - o
que é uma vergonha - e agora sequer fala mais nesse percentual. Entào,
teremos uma grande batalha.

Quero deixar corno proposta e corno forma de dernarcar a autonomia e o
respeito que queremos, a partir de urna visão afirmativa, questionando essa
politica do Governo de atraso econOmico e social, de codes nos recursos
para investimento em areas estratégicas do nosso conhecirnento social,
cultural e cientifico, uma agenda social.

Espero que os Srs. Governadores - principalmente, os da Oposicão - corno
obrigação, apresentemos urna agenda social. No Acre, estarnos trabalhando
essa agenda para investimento no setor de geraçào de emprego e renda,
para investirnento na saUde e na educacäo. No caso do nosso Estado, por se
tratar de uma economia dentro da Floresta ArnazOnica, vamos fazer urn
programa ousado de desenvolvimento sustentável. Assirn, poderemos
mostrar que 6 possIvel compatibilizar crescimento econômico, justica social e
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preservação do meio ambiente.

Minhas senhoras e meus senhores, corn essas palavras, quero reiterar o
compromisso da Bancada do Bloco da Oposiçáo no Senado de apoiar a luta
em defesa da autonomia dos Estados e de levar essa discussâo para o seu
territOrio privilegiado, que é o Senado da RepUblica. Daremos uma
contribuiçao de como nos firmarrnos frente a Federação, que quer aviltar e
vergar a espinha dos Estados. Mas não conseguirá, porque 0 POVO brasileiro
é corajoso, criativo e terá a capacidade de dar a resposta que o Brasil precjsa
ter, nesse momento de tantas dificuldades.

Espero que possarnos sair daqui corn o compromisso de que vamos colocar
os problernas e fazer denUncias, mas também de apresentarmos,
concretamente, qual é o caminho que o Brasil deveria tomar diante da crise, a
partir dos nossos Estados. Porque falam da macroeconomia, mas sobre a
economia do cotidiano, de quem está desempregado, de quem está sem
condiçoes de sobrevivéncia, essa que entendemos, ninguérn fala. Porque a
Federação nada mais e que a unidade dos Estados, dos rnunicIpios e dos
cidadãos do Pais, daqueles que ainda nâo desistiram de lutar pela sua
dignidade e pelo respeito a sua capacidade de sair da crise, muito embora
esta tenha sido construlda e criada por outros, durante todos esses anos de
polItica de entreguismo. Muito obrigada.

- Nesse instante, assume a Presidência o Deputado Gil Pereira.
o Sr. Coordenador - Solicitamos ao Deputado representante do Estado do

Ceará que se identifique na assessoria da Mesa. Representando o Estado do
Amazonas, o Deputado Belarmino Luis Albuquerque, do PTB. (- Pausa.) Corn
a palavra, representando o Estado do Espirito Santo, o Deputado Cláudio
Vereza, do PT.

o Deputado Cláudio Vereza - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Senadores,
demais parlarnentares, senhores e senhoras, venho a esta tribuna
especialmente para desvendar urn pouco do "marketing" que o Governo do
Espirito Santo tern feito, corn o objetivo de construir urn contraponto aos
Governos de Oposicâo, aos Governadores de partidos de Oposiçao.

Gostaria de desrnistificar esse trabaiho que tern sido feito, especialmente na
rnidia nacional, buscando criar urn contraponto, a partir do Governo José
macjo, no Espirito Santo, politica de questionamento que os Governos de
Oposiçáo tern feito. 0 Governo começa corn uma primeira grande rnentira, ao
anunciar a dernissão de 21 mil servidores. Na verdade, fez apenas a
suspensão de contratos temporários por dois meses e rneio, corn o objetivo
de econornizar durante esses dois meses e meio e, agora, já está
recontratando praticarnente todos os 21 mil servidores, já que pertenciam a
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setores básicos, coma saiide, educaçào e segurança. Ele não tinha como
manter esses contratos suspensos.

A segunda grande mentira e 0 anOncio de que o Estado gasta 95% de sua
receita corn a folha. Esse cálculo é feito, quando se retira da receita as
recursos correspondentes a 43% da receita de ICMS para o Fundo de
Atividades Portuárias, urn incentivo para empresas irnportadoras. Não e,
tambérn, revelada a populaçâo a questào da dIvida do Estado corn a União. 0
Estado gasta quase 22% de sua receita corn 0 pagamento da divida corn a
União, e em nenhum momento o amigo n° I do Presidente da Repüblica leva
essa questâo em consideração, näo questiona o fato, dizendo que tern que
honrar esses cornprornissos. E a Estado, é lOgico, vai a urna verdadeira
falência, dentro dessas condiçöes. Não questiona a Lei Kandir. 0 Espirito
Santo é, praticamente, uma plataforrna de exportação, sua econornia e
calcada na exportação. Corn a Lei Kandir, nào ha formas de urn Estado como
o Espirito Santo sobreviver. Náo fala no FEF, que retirou dos Estados e dos
municIpios uma quantidade imensa de recursos.

Mas a grande rnentira foi aquela montada especialrnente para a rnldia, corn
a visita do Presidente, do 'imperador", ao Espirito Santo. Ele foi ao Espirito
Santo inaugurar uma escola nâo construlda corn recursos da União, para
inaugurar urn sistema de comunicaçâo por via de cornputador não instalado
corn recursos da União e para abrir o ano letivo, que so começou hoje - ele
esteve 16 no dia 22 de fevereiro. Fol uma imensa mentira para o Pals inteiro, a
firn de fortalecer a Governo do Estado, corno uma espécie de born aluno -
melhor do que o professor -, que está fazendo a grande dever de casa. E
aquela cantilena toda.

Na verdade, a ünica medida de impacto é uma medida cornpletamente
inconstitucional, ilegal, algo que ele chama de "contingenciarnento de 20% do
salário de todos as servidores", a qual ja recebeu rnais de 20 liminares na
Justiça do Trabalho; portanto, é tambérn uma rnedida de economia de curio
prazo, que nâo terá condiçâo de vingar, ja que é completamente ilegal, urn
verdadeiro confisco de salário, sern data garantida para devoluçâo. Ele
apresenta no pacote de reforma a proposta de extinçâo dos conselhos
populares, dos conseihos de representaçao das diversas polIticas de saUde,
de educaçâo, as conseihos de uma rnaneira geral, dizendo que isso é uma
politica de econornia. F vernos a Prof. Aspásia e as demais rnernbros da
Mesa do horário da rnanhá dizerem - tenho essa convicçâo tarnbém - que,
sern a sociedade participar da definiçao das polIticas de nosso Pals, nâo
existe soluçao, nào existe nada de novo. E a Governo, que se diz moderno,
integrado a modernidade pregada por Fernando Henrique, propôe
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simplesmente a extinção de todos os conselhos que prevêem a participaçao
da sociedade. De quebra, propöe também uma agressão as muiheres, corn a
extinção das delegacias de mulheres, uma conquista do Pals inteiro.

Quero, então, encerrar a meu pronunciamento reforçando essa Frente e a
ela me integrando, contra essa total subordinação, essa total submissão de
diversos Estados - e, infelizmente, a meu - a União, ao poder central, que, por
sua vez, se submete ao famigerado FMI. Temos de lutar contra isso. (-
Pal mas.)

o Sr. Coordenador - Representando a Estado de Goiás, corn a palavra,
Deputado Estadual Rubens Otoni Gomide, Vice-Presidente da Assembléja
Legislativa de Goiás.

o Deputado Rubens Otoni Gornide - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, ilustres visitantes, Deputado Federal José Dirceu, trago a palavra,
a rnensagem, a apoio do povo de Goiás a toda essa discussão do pacto
federativo e a formação da Frente Parlamentar em Defesa da Autonomia dos
Estados.

Em Goiás, a situacão não é diferente. La também sentimos as efeitos da
politica do Governo Federal, que insiste em centralizar, reter, seqüestrar
recursos dos Estados, não para executar politicas püblicas, mas
simplesmente para pagarjuros da agiotagern internacional.

Nâo ha como ficar indiferente a isso. Não ha coma ficar indiferente porque
as canseqüências são muito graves para a nosso povo. Par isso, irmanamo-
nos no esforço de construir uma nova realidade palitica, uma nova relaçào
entre Governo Federal e as Governos Estaduais, entre a União e as Estados,
para podermos, nessa discussão do pacto federativo, não apenas modificar
essas relaçöes, mas ir além e conseguir criar, no Brasil, urn novo madelo de
desenvolvimento econômico-social que atenda a malaria do povo brasileiro.

Nosso objetivo, ao reforçar, ao respaldar a formaçäo dessa Frente, é de
fortalecer as Estados. E fortalecer as Estados significa, sim, discutir de igual
para igual a questão das dividas deles, deixando a Estado em condiçöes de
ter sua autonomia. Mas significa mais, significa discutir sua autonomia,
respeito e a recuperação de suas prerrogativas. Significa discutir a pacto dos
Poderes instituidos no Brasil, a Judiciário, a Legislativo e a Executivo, e
garantir também a participaçâo popular, porque a pacto federativo realmente
sera garantido nas ruas, corn a participação popular, discutindo, debatendo,
pressionando, fazendo realmente valer aquilo que é a interesse da maioria da
população.

E par isso que estamos aqui. Estamos aqui trazendo essa disposicão. Em
Goiás já formamos a Frente Parlamentar em Defesa do Brash, corn a malaria

907
dos DePutadOS Estaduais respaldanda nave partidos politicos. Lançamas na
semana passada urn movimento em defesa do Brasil, corn a participaçãa de
73 entidades de todos as partidos politicos, e no próximo dia 26 estaremas
nas ruas levando a nossa mensagem, fazendo corn que 0 POVO realmente
particiPe e influencie decisivamente, nesse nova modelo de desenvolvimento
que precisamos buscar para a nosso Pals, para que possamos fazer a pacto
nãa sO a partir das instituicoes, mas cam a participacâo popular. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

o Sr. Coordenadar - Corn a palavra, a representante do Estado de Mato
Grosso, Elarmim Miranda, do PMDB.

o Deputado Elarmirn Miranda - Sr. Presidente, senhores componentes da
Mesa, companheiros Deputados, senhoras e senhores, quero inicialmente
dizer que Mato Grosso aqui é representada par nOs e par José Carlos
Junqueira de AraOjo, LIder do nosso partido.

Mato Grosso é solidário nessa proposta, mas, antes de concluir, queria
dizer, Sr. Presidente, aos Deputados que compöem a Mesa que ontem a
noite Ii a entrevista do Mallsan da NObrega, em que ele dizia que foi
praticamente convidado para ser a Ministra da Fazenda no Governa Sarney,
mas a sua indicacãa sO se consumou depois que ele conversau corn a dana
da Rede Globo, Dr. Roberta Marinho. Este é a Pals, esta e a Pátria em que
vivemos, onde urn grupo de camunicacàa decide quem vai ser Ministra de
Estado, e aqui viemas falar em soberania. Que soberania é essa, que pader
central nãa tern poder para escolher a Ministra e vai submeter a name a urn
grupo de camunicacão que manipula e que forma a apinião püblica, contra as
interesses püblicas e contra as interesses do povo brasileiro?

Aqui terá que ser revista a canceita de saberania. Terão que ser revistas as
aulas de Direito Canstitucional, terá que ser revista a aula de Teoria Geral do
Estado, e nàa se pode mais, companheiros de Minas, mentir que esse Pais é
soberano, reunir aqui brasileiros, quanda cada urn de nOs sabemas que

C estamos atrelados ao capital internacional. Que ternas urn Governa que não
0 esta em posicáo vertical, parque Ihe falta brio e Ihe falta coragem.

Temas que admitir aqui em Minas que é necessário mudar esse
relacionamento. Aqui se começa a rever as valares da Pátria, mas aqui terá
de ser dito, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que aqui em Minas se ocupem as

C ruas, as fabricas, as universidades, as casas dos trabalhadores, do negro, do
C India, da mae solteira, para discutir corn eles que este Pals não nos pertence.

Para discutir que a nossa soberania nâo existe.
E para dizer-Ihe que foi aqui, em Minas, que começou urn processo de

rebelião, ao qual Mato Grosso, par meio de dais de seus Deputados, adere.
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Quero encerrar, Sr. Presidente, dizendo que referendamos essa carta de
princIpios. Esse movimento suprapartidário terá nosso apoio.
Cumprirnentarnos o povo de Minas, na esperança de que esta pátria, que é
minha e sua, em urn muito breve porvir, ainda que a giobalizaçáo seja
inevitável, possa ser dirigida pelos brasileiros, para os brasileiros e pelo
Brasil. Muito obrigado. (- Palmas.)

o Sr. Coordenador - Corn a patavra, o Deputado Estadual Loester Nunes de
Oliveira, do PDT, representando o Estado do Mato Grosso do Sul.

o Deputado Estadual Loester Nunes de Oliveira - Sr. Presidente, demais
rnernbros da Mesa, Srs. Deputados, dernais autoridades, senhores e
senhoras, venho do Estado do Mato Grosso do Sul para, nesta oportunidade,
parabenizar os mentores do iançarnento da Frente Pariamentar em Defesa da
Autonornia dos Estados, que não poderia vir em outra hora. Realmente,
estarnos diante de urna dificuldade crucial do Pals. Nossos Estados estào
arrebentados, e meu Estado nào está em situacão diferente. 0 Estado do
Mato Grosso do Sul é governado, corn urna linha de oposico ao Presidente
da Repüblica, pelo ex-Deputado Zeca do PT, urn homem de firmeza e
coerência, que pegou urn Estado corn quatro foihas de pagamento atrasadas.
Realmente, o Estado está totaimente destruido, e, nesta hora, nâo podemos
ficar parados. Precisamos de participar da luta pela rnudança desse modelo
politico que está implantado em nosso Pals.

Nesta oportunidade, quero responder àqueles que, de uma ou de outra
forma, fizerarn criticas ao Governo do Estado do Mato Grosso do Sul, por não
ter ele decretado a moratoria, acompanhando o Governador de Minas Gerais.
Quero dizer que o Estado do Mato Grosso do Sul e o Estado de Minas Gerais
estào em situacoes diferentes. Oxalá fosse o nosso Governador urn hornem
corn a força do Governador de Minas Gerais, urn ex-Presidente da RepUbtica,
o pai do Piano Real, o mentor do atual Presidente da RepUbhca. Mas, assim
rnesmo, corn toda essa força, corn toda sua firmeza politica ern seu passado
limpo e honesto no Governo de Minas Gerais, eie está sendo ameacado, a
toda hora, de intervenção em seu Estado. For isso, tern falado em trincheiras
e, realmente, tern sido manchete em todo Estado. Se isso estivesse
acontecendo em rneu Estado, se o Zeca do PT tivesse declarado moratória,
nâo estariamos falando em intervencão; já teria havido a intervençao em
nosso Estado ha muito tempo. Por isso, ternos de colocar as coisas em seu
devido lugar. Nosso Governador está unido corn os Governos de oposiçao e
está trabalhando, mas não pode, de rnaneira aigurna, tomar posicöes que
venham a prejudicar totalmente nosso Estado. Era isso o que eu queria dizer,
deixando ao povo rnineiro o abraço do povo sul-mato-grossense. Muito

909
obrigado.

o Sr. Coordenador - Corn a palavra, o Deputado Estadual Edson Rezende,
do PSB, representando o Estado de Minas Gerais,

o Deputado Edson Rezende - Sr. Presidente, Srs. Deputados, dernais
autoridades, senhores e senhoras, a lógica neoliberal tern-nos tevado de
naçöes a mercados e de cidadãos a consumidores.

E o Brasil tern sido reférn do FMI, do Banco Mundial e dos
rnegaespeculadores. Corn isso, 05 resultados estão sendo a recessao
econôrniCa, 0 desemprego em massa, as desigualdades sociais nunca vistas,
o sucateamento dos serviços pUblicos, a queda na qualidade de vida da
população brasileira, colocando em risco as instituiçoes e a desagregaçâo
social.

Corn isso, senhores, o grande risco que, responsavelmente, devemos
levantar é o problema da turbulência social que se avizinha, se nâo
resolvermos esse caos. Por outro lado, a Constituiço cidadá, por meio de
rnedidas provisOrias e de decretos, tern sido descumprida a todo momento o
que provoca o desequillbrio entre os Poderes, especialrnente quando
intervém o Legislativo. Alérn disso, desorganiza os Estados nas suas
financas, nos seus problemas sociais, quando deixa de repassar grande parte
do FUNDEP, quando institui a Lei Kandir e o Fundo de Estabilizaçào Fiscal,
retirando dos Estados e municIpios 20% da sua arrecadaçâo. E assim,
senhores, que estáo feridos o pacto federativo e a autonomia dos Estados.

Pois bern, Minas, corno tradicionairnente, Ievantou a sua voz pela luta em
prol da liberdade e da tiberdade da maioria da populacào, que sofre corn o
desemprego, corn a miséria, corn a violéncia, corn o problema grave da
saüde, corn o anaifabetismo e tantas outras mazelas. E por isso que Minas
Gerais se levanta, näo nurn sentirnento Unico e exciusivo de Estado, mas
porque percebe e percebeu o sentirnento de todo o Pals, daqueles que não
acreditarn mais nesse Presidente, nas suas politicas neoliberais, que,
forçosamente, negociam corn os megaespeculadores, corn o Banco Mundial e
O FMI.

Senhores, esse e o grito de liberdade, que parte de Minas Gerais, que,
durante marco e todo o més de abril, estará em todos os rincöes de Minas,
debatendo corn todos os rnineiros.

Srs. Deputados, senhoras e senhores, agora é hora de botar o bioco na rua,
porque acirna dos municipios está o povo, acima do Estado estào Os

municipios e acirna da Uniâo estão os Estados. Mas, em prirneiro iugar, está
o povo de Minas Gerais e o povo de todo o Brasil.

Sr. Presidente, gostaria de ler urna poesia de Carlos Drummond de
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Andrade. (- Lê:)
"Estou preso a vida e olho meus companheiros. I Estâo taciturnos mas

nutrem grandes esperanças. / Entre eles considere a enorme realidade. I 0
presente é tao grande, näo nos afastemos. I Não nos afastemos muito, vamos
de mãos dadas."

Mu Ito obrigado.
o Sr. Coordenador - Obrigado, Deputado. Corn a palavra, o Deputado

Estadual Gabriel Guerreiro, representando o Estado do Pará.
o Deputado Estadual Gabriel Guerreiro - Sr. Presidente, membros ca Mesa,

Srs. Deputados, Sra. Senadora, demais autoridades, estamos aqui para
representar o Estado do Pará.

Em nome dos Deputados Estaduais que estáo aqui, o Deputado André
Dias, o Deputado Anteno Bararu, o Deputado Federal pelo PT, Babá, quero
saudar a iniciativa da Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais ao
propor essa teleconferéncia de hoje de manhã, para discutir o pacto da
Federaçao brasileira e lançar a Frente Parlamentar em Defesa da Autonomia
dos Estados Federados Brasileiros.

Nâo quero aqui colocar uma posicão do meu Estado, ate porque o faria de
forma indevida, na medida em que existem opinioes diversificadas na nossa
regiào. Mas quero colocar aqul, senhores, algumas questães que considero
de vital importéncia para a discussão da Federação brasileira. Primeiro, qua[
é o papel da Federação? No nosso entendimento, o Governo da Federação
deve promover a equidade entre os Estados federados. Deve haver urn
sistema de vasos comunicantes para que as situaçöes se equilibrern entre os
Estados. Isso não vem ocorrendo ha muito tempo no Brasil.

Durante a Constituinte, da qua] tive o orgulho e a honra de participar como
Deputado, fizemos uma redistribuição do bolo tributário nacional, tentando
melhorar a situação dos Estados e, principalmente, a dos municIpios. Uma
nova divisâo desse bolo tributário foi proposta e aprovada na Constituição, e
hoje, corn a seqüência de reformas feitas, concentrou-se novamente a renda
nas mãos da União, que não cumpre o papel de distribuiçao dessa renda para
minorar os enormes desequilIbrios regionais existentes no Pals - que o digarn
O Nordeste, o Node e o Centro-Oeste. E preciso que se faca a revisão do
pacto e das posiçöes atuais do Governo Federal, que retomou dos Estados e
dos municipios os valores determinados pela Constituição, através de
medidas provisOrias e leis, que não tern o mesmo valor da Constituiçâo, visto
que houve uma grande participação popular naquela altura da vida do Pals. 0
que é o FEF ou a Lei Kandir para os municipios senão uma maneira de
acambarcar e reconcentrar o dinheiro nas mãos do Governo Federal, para
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atender a seus interesses? E necessário rever tudo isso.

Gostaria de cobocar aqui, também, a questão da iniciativa e das
prerrogativas das leis. Existe ma distribuição das competências para legislar
entre a União, Os Estados e os municIpios, e isso precisa ser revisto
urgentemente. Além disso, corn a hipertrofia do Executivo, Os Legislativos
estaduaiS e muniCipais tern limitaçoes extremamente duras no que concerne
a iniciativa das leis. 0 Pará quer ver e discutir esse novo pacto federativo. 0
nosso Estado tern posicöes a serern apresentadas. Queremos o
desenvolVimefltO do Brasil, rnas urn desenvolvimento que garanta a nós, da
Amazôflia, e principalmente do Pará, participacão efetiva nas decisöes que
nos dizem respeito e naquibo que a Federação tern a obrigaçao de fazer, que
e criar maneiras equânirnes de minorar o processo de diferencas regionais. 0
Pará tern contribuldo decisivamente corn a balança comercial brasileira.
Demos urn superávit de R$1.700.000.000,00 ano, pelo menos nos Ultirnos 15
anos, para a balança comercial. Entretanto o retorno tern sido mInimo, e não
recebemos do Governo Federal urn tratamento adequado. Queremos discutir
isso.

Por isso, sado essa iniciativa da Assembléia Legislativa de Minas.
Queremos participar, mas precisamos saber que a Federação brasileira deve
aos Estados menos desenvolvidos uma nova ordem, e os Estados federados,
principalmente aqueles que tern urn vaso comunicante, como São Paulo,
Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná, isto e, os Estados do Sub e do
Sudeste, precisam rever suas posiçôes em relaçâo ao grande problema
nacional. Temos problernas politicos. 0 Governo brasileiro sacrificou este
Pals, e o retorno é ruirn. Sabernos que precisamos mudar muita coisa no
Brasil. Portanto, essa discussâo tern o nosso apoio, tern o apoio do Estado do
Pará, independentemente das coloraçoes partidárias a que pertencemos.
Essa é a posição que desejarnos deixar aqui. Muito obrigado. (- Palmas.)

o Sr. Coordenador - Com a palavra, o Deputado Frei Anastácio Ribeiro, do
PT, representando o Estado da Paraiba.

0 Deputado Frei Anastácio Ribeiro - Sr. Presidente, quero saudar os
rnernbros da Mesa na pessoa do Presidente do nosso partido, José Dirceu,
Srs. Deputados, Sras. Deputadas, Prefeitos, Vereadores, rneus senhores e
rninhas senhoras, Minas Gerais pegou a régua e o compasso e traçou 0 seu
destino. Cabe a nós, neste rnornento, traçar tambérn o nosso destino, o
destino da nossa Nação, do nosso Estado. A Paraiba é urn Estado corn
3.500.000 habitantes, sendo que cerca de 70% da populacâo vive corn uma
renda mensal de 1/4 do salário minimo. Nos tbtimos cinco anos, o nosso
Estado se endividou cada vez rnais e pagou R$660.000.000,00,

rz



LA
912

desembolsando mensalmente 16% do seu orçarnento, para pagar as dividas
OU os juros da dIvida que tern para corn a Uniäo. Hoje a divida da Paraiba
para corn o Governo Federal é superior a R$2.000.000.000,00. Por isso,
pagá-Ia, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, é levar a populaçáo do nOSSO
Estado a viver, cada vez mais, na fome e na miséria. Dessa forma,
corneterernos urn crime, porque o nosso povo será subrnetido a todo tipo de
exclusão na Federaçao brasileira.

Portanto, nao lutar por urn novo pacto federativo é se submeter ao papel da
Rainha da Inglaterra, é traiçào ao voto popular que tivernos, é urn erro
irrernediável, urn crime que nâo se prescreve. Portanto, o que Itamar Franco
fez, decretando a rnoratória, náo é calote nern palavrào. A rnoratôria é ditada
pelo interesse pübfico e no pelo privado, é hoje uma necessidade, ate que se
defina o pacto federativo, que no existe rnais. 0 Brasil, de Reptiblica
Federativa passou a RepUblica Provincial, onde Os flOSSOS governantes Vivern
corn o pires na mao a pedir ao rei, como urn leáo, e os Estados, corno urn
cordeirinho, a se submeter a todo tipo de hurnilhaçao, sern que haja, de fato,
sensibilidade para corn o nosso povo.

Portanto, na Paraiba, a partir de depois de amanhã, na prOxima quarta-
feira, os trabaihadores do carnpo vào as ruas, o movirnento organizado da
cidade vai as ruas, para exigir que de fato se mude toda essa politica que al
está. Muito obrigado.

o Sr. Coordenador - Corn a palavra, o Deputado Ribarnar Pereira, do
PMDB, representando o Estado do Piaui.

o Deputado Estadual Ribamar Pereira - 0 Piaui veio dizer sim a Minas
Gerais. Veio dizer aqui, ern norne da Assernbléia Legislativa, onde sou o Lider
do PMDB, que irernos, sirn, as ruas daquelas cidades do Piaui para dizer que
Minas Gerais está certa, para dizer ao povo piauiense que Itarnar Franco está
certo, para dizer ao povo piauiense que iremos fazer rnovirnentos e
audiências piblicas. Tenho certeza de que todos os senhores e senhoras que
aqui estào, Deputados e Deputadas e tarnbém pessoas do povo, irâo fazer
isso para que acabe, de uma vez por todas, essa farsa em que está 0
Governo Federal, querendo culpar o Governador Itarnar Franco pela situaçâo
em que o Pals se encontra. Os brasileiros, iludidos pela grande imprensa
nacional, ern alguns momentos andararn corn essa düvida, mas, corn certeza,
sairemos daqul, iremos as ruas e as praças para dizer ao povo brasileiro, ao
povo piauiense que Itarnar está certo e, por isso, continua a rnerecer a
admiraçao do povo brasileiro. Portanto, estarnos aqui nessa rnissâo de lutar e
dizer ao povo sofrido do rneu Estado, as sociedades organizadas do rneu
Estado e discutir corn esse povo, corn os trabalhadores do campo e da
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cidade, corn as associaçöes, corn a Igreja, e dizer a todos eles que
haVeremos, sirn, a partir de Minas Gerais, de dar esse grito de independência
e lutar para que o Pals realrnente encoritre novos rurnos na politica e na
admifliStracao deste Pals. Muito obrigado.

0 Sr. Coordenador - Corn a palavra, a Deputada Estadual Cida Diogo, do
PT, representando o Estado do Rio de Janeiro.

A Deputada Cida Diogo - Boa-tarde a todos Os membros da Mesa e a todos
Os presentes. E corn rnuita satisfaçao que venho aqui representar rneu Estado
e dar total apoio a esse movirnento nacional que hoje se inicia corn a
implantacãO da Frente Parlamentar ern Defesa da Autonornia dos Estados.
Esse movirnento, no meu entender, muito rnais que defender a autonornia dos
EstadoS, vern defender a soberania do nosso Pals. 0 Governo Federal vem
impondo ao nosso Pals urna subrnissâo ern re!ação ao FMI, aos nossos
especuladoreS interriacionais, querendo obrigar também Os Estados a partir
por essa linha de submissao. Esse movimento representa que estamos hoje
em urn mornento irnportantissirno do nosso Pals, na defesa da nossa Nacao,
na defesa da soberania do nosso povo. Portanto, hoje ternos que centrar
todos Os esforços no sentido de colocar a população consciente da grave
situação a qual nosso Pals atravessa, da necessidade da unidade nacional
em defesa do nosso Pals, da mobilizaçao nacional, de colocar a populaçao
na rua corn 0 objetivo de obrigar este Governo Federal a rever suas relacöes
corn os Estados brasileiros, corn o FMI, defendendo o nosso Pals. Hoje, este
Governo, nâo satisfeito de já ter privatizado quase a totalidade do patrirnãnio
nacional, anuncia a privatizaçao da PETROBRAS, da Caixa EconOrnica
Federal e do Banco do Brasil. Daqui a pouco teremos a privatizaçao da
Amazônia e do quintal de nossas casas. Por isso, temos que colocar a
populacao nas ruas em defesa do nosso Pals e conscientizar cada cidadâo
que tern no seu sangue e na sua consciência a irnportância de defender a
nossa Naçáo. Acho hoje que tarnbém devemos, através dessa Frente, sair
daqui corn uma proposta concreta de atuacao de rua para organizar esse
movimento e trabaihar pela mobilização nacional. Já temos apontado que no
Estado de Minas, no dia 21 de abril, estará se realizando urn grande ato
nacional no Municlpio de Ouro Preto. Temos que aproveitar e fazer corn que
na semana do dia 21 de abril todas as Assembléias Legislativas realizem
atos. Cada urn de nos ternos que voltar para o nosso Estado e estirnular
outros Estados que nâo estão representados aqul hoje a fazer urn grande ato
em cada Assembléja Legislativa deste Pals corn vistas a fortalecer esse
movimento e preparar essa grande rnobilizaçäo do dia 21 de abril. Obrigada.
(- Palmas.)
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o Sr. Coordenador - Corn a palavra, o Deputado Estadual José Mario de

Melo, do POT, representando o Estado de Rondônia.
o Deputado José Mario de Melo - Sr. Presidente, demais membros da

Mesa, senhoras e senhores, antes de qualquer coisa, gostaria de parabenizar
a Assembléia Legislativa de Minas por este encontro, e trazer também urn
comunicado, Sr. Presidente, do povo de RondOnia ao povo de Minas Gerais:
o sacrifIcio imposto a esse povo aqul não é em vâo. 0 sacrificio, assim corno
a Inconfidência, trará não so a autonomia, mas uma coisa intrinseca a todo o
povo brasileiro, que é o direito a cidadania, que nos estão toihendo neste
Pais. Peco vênia, Sr. Presidente, para adentrar urn pouco nas questöes das
desigualdades regionais. Nào é uma denüncia, mas urn fato pitoresco.
Ouvindo aqui atentamente os senhores parlamentares que fizeram palestra
aqui, Rondônia é urn Estado que tern urn potencial muito grande, está
equalizando suas riquezas na area de mineral, é urn grande produtor de
grãos, rnas tern urn problerna grave para entrar no segundo ciclo, assim corno
o Estado do Acre, que é urna questão vital para o nosso Estado, a questào da
energia.

Temos urn problema grave no Estado do Amazonas - aqui ha alguns
amigos parlarnentares -, que é a questão do gas de Urucu: o Governo do
Estado do Amazonas insiste em rnudar o seu traçado por urna questão de
CMS. Para o nosso povo de Rondônia, no nos diz respeito, nem corn
reIaço ao Estado do Acre, porque precisamos é de energia. Mas querem
fazer urna estação no MunicIpio de Hurnaitá, no Estado do Amazonas,
rnudando todo urn traçado, para que tenham em rnãos a questão do ICMS
recolhido no Estado de Rondônia. Assim, solicitarnos a Assembléia
Legislativa do Estado do Amazonas que discuta essa situaçao corn o
Governo do Estado. Ternos as nossas situaçöes, que nos fazem necessitar
urgentemente dessa energia para potencializar o nosso Estado.

Gostaria, ainda, Sr. Presidente, de falar urn pouco sobre a submissão dos
Governos Estaduais no que diz respeito ao Poder central. No Estado de
Rondônia, ocorreram fatos como os que aconteceram tarnbérn em outros
Estados. Houve uma intervençâo do Banco Central em urn Banco, em
rneados de janeiro de 1995, no inicio do Governo anterior; nosso Banco tinha
urn deficit em torno de R$70.000.000,00, de operaçôes de sua carteira
imobiliária e de correntistas normais. A pedido do Governo anterior, o Banco
Central interveio. Corn relaçao a intervençào, o nosso Estado a aceitou,
porque a situaçao no comportava outra solução.

Mas, Sr. Presidente, nâo compete ao povo do Estado de Rondônia, que
estava sob o regime de administraçào especial temporária - que seria para
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fazer uma análise e dar urna soluçào mais rápida possivel para o Banco; o
Banco Central, através de seu preposto, passou trés anos e meio controlando
O Banco do Estado de Rondônia e nos entregou uma divida de
R$500.000,0 00,00 - nào compete ao nosso Estado pagar. Essa dIvida,
negociada em 30 anos, será de R$3.000.000,00 por rnés. Para Estados corno
Minas Gerais, como o Rio de Janeiro, corno 0 Rio Grande do Sul e corno Säo
Paulo, näo representa nada, corno nâo representa o FPE para esses Estados.
Mas, para o povo de Rondônia, faz parte, para a saüde, para a educacâo e
para estradas, corno todos necessitarnos. Muito obrigado.

o Sr. Coordenador - Corn a palavra, o Deputado Estadual Edio Vieira
Lopes, do PPB, representando o Estado de Roraima.

o Deputado Edio Vieira Lopes - Sr. Presidente, demais rnembros da Mesa,
senhores parlarnentares, ternos acompanhado atentamente, desde o inicio
dos trabaihos, todas as intervençoes. Como não poderia deixar de ser, a
pauta de todas as intervençoes foi a questâo econômica. Gostariamos, corno
diz o born gacicho, de enveredar por outra area.

No nosso entendimento, a questao é rnuito mais ampla. 0 Brasil precisa
urgenternente repensar não so a questão tributária, de arrecadaçáo e divisäo
da receita entre os mernbros federados, rnas tarnbérn repensar a autonomia
dos Estados. Os Estados näo tern cornpeténcia de legistar sobre
absolutarnente nada. Que me perdoe este santuário do parlamento brasileiro,
a Assernbléia de Minas Gerais, rnas estamos caminhando celerernente para
ser pecas decorativas. Não é a toa que grande parte da imprensa nacional ja
comeca a perguntar para qué existern as Assernbléias Legislativas dos
Estados.

Vejo, no art. 49 da nossa Constituicão, que o constituinte colocou que o
Poder Executivo, para alienar uma area de 2.500ha ou mais, tern que pedir o
"ad referendum" do Congresso Nacional. No entanto, esse mesmo Poder
Executivo, baseado nos estudos de uma FUNAI arcaica, corrompida,
incornpetente, órgâo de quarto ou quinto escalão dessa RepUblica, o
Presidente da Repüblica, sem ouvir o Congresso Nacional, Os Estados ou as
Assembléias dos Estados, de uma canetada, demarca urna area de mais de
9.000.000ha, rnaior que Portugal e maior que a Bélgica e a Holanda juntas,
para nâo mais que 6 mil Indios.

Essas questöes precisarn ser discutidas conjuntarnente corn a questão
tributaria. E no adianta aqui ficarmos crucificando urn Presidente da
Repiblica. 0 culpado e o Congresso Nacional, que nào avoca para si a
competéncia de legislar. Está al o instituto da medida provisória, quando o
Congresso Nacional delega ao Presidente da Repüblica a Unica prerrogativa
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inalienável do legislador, que é a de legislar. E depois, ficamos aqui chorando
o leite derrarnado. E preciso repensar o modelo, é preciso reescrever as
competências da União, dos Estados e dos municipios. E ai, então, teremos
uma Federação de fato.

Para concluir, Sr. Presidente, quero dizer, em nome da Assembléla do
Estado de Roraima, menor Estado deste Pals, que estamos solidários corn a
questão de Minas. Concluo dizendo: de onde poderia nascer urn movirnento
de ressurreição da Federaçäo brasileira senão das Minas Gerais, histórica e
tradicional vanguarda de todas as bandeiras de salvacão deste Pals? Muito
obrigado, Sr. Presidente. (- Palmas.)

o Sr. Coordenador - Corn a palavra, o Deputado Federal José Dirceu, do
PT, representando o Estado de São Paulo. Convidarnos a tornar assento a
esta Mesa o LIder do PMDB, Deputado Antonio Andrade. (- Palmas.)

o Deputado Federal José Dirceu - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
companheiro Lula, rneus senhores e rninhas senhoras. Venho falar em nome
da Assernbléia Leglslativa de São Paulo e de seu povo, ainda que Deputado
Federal. Tenho certeza de que a maloria do povo paulista tern consciência,
ate porque é vitima dos efeitos da reconcentração tributária e do rompimento
do pacto federativo a que estarnos assistindo desde 1993. Lutarnos 21 anos
contra a ditadura rnilitar e conquistarnos a Assernbléia Nacional Constituinte,
o Congresso Constituinte. E fol naquele pacto constitucional que os
municipios e os Estados brasileiros receberam a autonornia politico-
administrativa, e o parlamento, a COrnara Municipal e a Assembléia
Legislativa receberarn de volta a iniciativa em matéria financeira e
orçamentária e o poder de legislar. 0 que assistimos, no Brasil, é o
rornpimento desse pacto federativo, não sO através do FEF, da Lei Kandir, do
Fundo de Valorização do Magisterio e Desenvolvirnento da Educacão, da
negociação da dIvida dos Estados no ano passado, mas, principairnente,
através do esvaziarnento do Imposto sobre Produtos lndustrializados e do
Imposto de Renda, que é a base para o Fundo de Participação dos
MunicIpios e dos Estados, e o esvaziarnento do ICMS, que é a base para a
cota-parte de 25% dos municipios. A criação da CPMF, do Imposto Seletivo
sobre Cornbustiveis, a consolidação e o aurnento da contribuição sobre o
lucro da COFINS, do lrnposto sobre OperaçOes Financeiras, significam 0
esvaziarnento do Imposto de Renda e do IPI. Se Prefeitos e Governadores,
se nOs não levantarmos o Pals contra essa poiltica, teremos o fim da
Federaçao e a reduçao dos Governadores e dos Prefeitos a delegados do
Poder central.

E por isso que quern hoje recebe Prefeitos e Governadores são o Sr. Pedro
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Parente e o Sr. Pedro Malan. Essa é a verdade nua e crua do Brash. Todos
que estão aqul sabem que estamos assistindo a urn processo de
municipalizacão da educaçOo e da saüde, e que Os rnuniclpios, na verdade,
sustentam, de certa forma, a segurança piblica, porque sustentam a Policia
Civil, em grande parte, a Justiça Eleitoral e a Militar, Cu seja, o agravamento
da crise social corn o desemprego, corn o aumento do empobrecirnento da
maioria da população, porque é a isso que estamos assistindo corn o
aumento das tarifas püblicas, corn 0 aurnento dos impostos, corn a redução
do valor real do salário, corn a desvalorizaçao cambial e corn a volta da
inflacão. Haverá C empobrecirnento geral dos Estados, dos municipios e da
sociedade. F a dernanda vai bater as portas de quem? Dos Prefeitos e dos
Vereadores. Do sistema de saüde, de educaçOo, do Estado e do municlpio.
Onde vão explodir a violência e a crirninalidade? Nas cidades, não ern
Brasilia, não na União. Não existe a UniOo, 0 que existe são as cidades, o
povo brasileiro. For isso a Assernbléia Legislativa de Minas e todos que estão
aqui, em boa hora, criam essa Frente Parlamentar em Defesa da Autonornia
dos Estados. F sO ha uma soluçao para alterar essa situação - e o
Governador Itamar Franco deu o exernplo ao decretar a moratOria e ao
charnar o Brasil A mobilização e a luta -, a rnobilização da sociedade. Espero
que todos nOs que estamos aqui hoje, Deputados, Senadores, cidadãos,
representantes de entidades, de partidos, cada urn curnpra o seu dever,
mobilizando a sociedade. Minas val, de novo, falar ac, Brasil no dia 21 de abril.
No dia 26 de marco varnos realizar urn fOrum nacional de lutas, que Lula e
nOs todos lançamos hoje aqui em Minas Gerais e que agrega os partidos de
esquerda e da Oposição, e 80 entidades nacionais corno CUT, MST,
CONTAG, OAB, CNBB e Central de Movirnentos Populares. Vamos lançar
uma grande rnobilizaçao no Pals. Que todos os Estados criem urn forum
nacional de lutas, reUnam as suas entidades, as suas associaçOes, e
ocupemos as ruas do Brasil. Que o povo brashleiro tome a palavra, porque sO
ele poderá romper corn esse impasse e restabelecer não sO o pacto
federativo, mas fazer urn governo que o Brasil precisa, urn governo
democrático e popular. Obrigado. (- Palmas.)

o Sr. Coordenador - Corn a palavra, o Deputado Estadual José Augusto
Puglisi, do PMDB, representando o Estado de Tocantins.

o Deputado José Augusto Puglisi - lnhcio as minhas palavras
cumprimentando o povo de Minas Gerais por ter eleito, como Governador
deste Estado, esse homem honrado que foi Presidente do Brasil e teve a
coragem cIvica de decretar a moratOria, para que nOs todos hoje pudéssernos
estar aqui para repensar o Brasil. E repensar o Brasil 6 repensar os Poderes:
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o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Todos sabernos que hoje impera a lei
do "manda quem paga, e obedece quern tern juizo". Ha uma prepoténcia do
Poder Executivo nacional corn relaçao aos Executivos Estaduais. Se não
fosse assim, o Presidente da Repiiblica não teria bloqueado os recursos do
Estado de Minas, porque o seu antecessor não pagava as suas contas, rnas
os recursos entravam. E essa mesma prepotência a que estamos assistindo
faz o Poder Executivo dos Estados, o Legislativo e o Judiciário.

No meu Estado, o Tocantins, para dar urn exemplo do que isso significa, o
Governador Siqueira Campos dernitiu o Vice-Presidente do Tribunal de
Justica do Estado, corno se fosse urn empregado seu. Gastaram-se 60 dias
para que retornasse aos seus trabalhos, por via do Supremo Tribunal Federal.

0 Poder Legislativo, basicarnente no Brasil como urn todo - no Congresso
Nacional não é diferente -, ern sua rnaioria, é dos Governadores e do
Presidente. 0 Congresso Nacional deu urn péssimo exemplo ao aprovar o
FEF, que já retirou rninguados recursos dos Governos Estaduais e
Municipals. 0 dinheiro é pouco, e ainda foram retirados mais 20%. Deu outro
péssimo exemplo ao assinar urna carla ern branco, para que o Sr. Presidente
da Repüblica pudesse vender os bens do Brasil. E isso foi seguido por vários
Governadores. No rneu Estado, não e diferente, quando, corn urn decreto
parecido, avocou para si e para a sua assessoria o direito a privatização.

Quero parabenizar este fárurn, porque repensamos o Brasil corno urn todo.
Isso passa, necessariamente, pelo fortalecirnento dos partidos politicos, para
que possamos cobrar, em qualquer instância, municipal, estadual ou federal,
que o cidadão que, nas praças püblicas, defende urna bandeira, defende uma
doutrina, nâo vá servir apenas de barganha quando chega ao parlamento
municipal, estadual ou federal, agindo contrariamente âquilo que pregou.

Nâo estou envergonhado, por enquanto, por ser Deputado Estadual, porque
tenho coragern de denunciar o que acontece neste Pals. Estou aqui, em
nome do meu Estado e do rneu partido, o PMDB, do qual tenho a honra de
ser o LIder em Tocantins, para dizer que estarnos juntos. Estamos juntos,
Minas Gerais, nesta luta que se iniciou hoje e não sei quando ira acabar, mas
que tern que acabar quando nos, hornens e mulheres de bern, estivermos
legislando táo-somente para transformar os nossos dias, e principalmente Os
dos rnais sofridos desse longinquo Brasil, nos seus cantos e recantos, em
dias melhores. Vamos a luta. 0 Tocantins está junto. (-Palmas.)

Palavras do Deputado Federal Sergio Miranda
Meu caro Presidente, Deputados, representantes de movimentos sociais,

gostaria de saudar a iniciativa da Assembléia, que é urn marco, por utilizar o
espaço institucional para debater os problemas do Brasil. Gostaria de elogiar
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tarnbérn o material que foi distribuldo. Queria chamar a atencâo para o
material dos Profs. Cláudio Gontijo e Fabricio Augusto de Oliveira,
assessores do Governador Itamar Franco, ern que expöern, corn clareza, o
modelo alternativo macroeconômico para o Pals, em contraposição ao
rnodelo do FMI. E ainda gostaria de elogiar a revista da Assembléla, que, a
cada ediçâo, tern melhorado a sua qualidade.

No pouco tempo que tenho, quero charnar a atencâo para a esséncia deste
debate. A grande inovação que traz, para o quadro politico, é que o
Governador Itarnar Franco compreende que a governabilidade dos Estados
depende da mudança do rnodelo econôrnico que entrou em crise e que, a
partir do acordo feito entre o Governo Federal e o FMI, aprofundou essa
tendência, trazendo para Estados, municipios e povo brasileiro dificuldades
insu peráveis.

Charno a atençào também para as possiveis manobras em que poderemos
ser envolvidos. Vou citar apenas uma: houve urna reuniâo, em Brasilia, entre
alguns Governadores, o Ministro Pimenta da Veiga e o Ministro Pedro Malan,
em que se decidiu propor tirar FPE e FPM do FEF, aumentando para 40%.

Quero denunciar isso, meus caros cornpanheiros. Isso é urn ataque ao
setor social do Pals, e os Governadores que aceitam isso estão saindo da
frigideira e caindo na brasa. 0 que eles querem, essencialmente? E o
Deputado Dirceu foi brilhante aqui, ao expor que o Governo aumenta as
contribuiçães sociais e näo cuida do imposto de renda e do IPI. Aurnentaram
as contribuicöes soclais CSLL, Cofins, CPMF e vão retirar 40%, que estava
vinculado a acão social, a saide e a previdência, para pagar a dIvida. Todos
nós ficávarnos atônitos - eles estào aumentando apenas a contribuição. Como
vão pagar dlvida corn contribuição? Al é que está: retirarn FPM, FPE. Os
Estados dizem: está born, está born. Está born coisa nenhuma.

E uma traiçao dos Governadores ao setor social do Pals, dos Governadores
que entrarem nessa, ao contrário do Governador Itamar Franco, que tern a
coragem de dizer que quer a eliminacâo do FEF. 0 FEF é uma forma de
desvincular verbas da educacão e da area social para pagar dividas. Nao
atinge apenas FPM e FPE. Atinge mais e profundarnente a area social deste
Pais. Vejarn, entao, que os problemas säo muitos e complexos. Estamos
corneçando aqui, em Minas, aqui, na Assernbléia Legislativa, urn movirnento
que, antes de ser organizado, de ser rnobilizada a sociedade, necessita de
esciarecimento, de ser tirada essa névoa que existe na cabeca dos
brasileiros, articulada pelo Governo Federal, pelos poderosos meios de
cornunicaçao, e de ser esclarecido o que está acontecendo corn este Pals.

A partir do esclarecimento, temos condicoes de mobilizar a sociedade. Esse
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movirnento tern urn adversário. Não estão todos unidos para vericer a crise.
Ele tern urn adversário que tern norne e sobrenorne: Fernando Henrique
Cardoso e a sua politica antipátria e antipovo. Não rnudarernos o Pals se não
rnudarmos o Fernando Henrique. E urn rnovirnento que tern urn objetivo: urn
outro projeto vai nascer da negação do modelo que está al.

Quero charnar a atencão para essas pequenas coisas, para a questão
desse acordo espürio para retirar FPM e FPE, deixando 40% dos recursos
das contribuiçoes para pagar a dIvida.

Outra: mudararn no cátculo da receita corrente lIquida e retirararn o
FUNDEP, rnas isso é urna questao técnica. Era natural que se fizesse isso.
Então, são pequenas coisas a respeito das quais não devernos nos enganar.
Minas unida, o Brasil unido ern defesa do Brasil corn "s", indo as ruas,
rnobihizando a sociedade.

Palavras do Deputado Márcio Cunha
Sr. Presidente, ilustre Senadora, Vice-Presidente desta Casa, Secretárjo,

Deputado José Dirceu, Presidente do PT, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,
senhoras e senhores, gostarlamos de dizer, corno integrantes da Cornissão
de Fiscalizaçao Financeira desta Casa, da nossa alegria, da nossa fehicidade
de poder constatar que Minas foi ouvida; partiu de Minas, mais urna vez, a
grande resisténcia. Vou-me ater ac , tema da minha inscrição, rnas não poderia
deixar de dizer que não admitimos a forma corno foi feita nern corno vinha
sendo conduzida a dIvida do Estado de Minas Gerais pactuada pelo Governo
passado, que, nurna rnensagern a Assernbléia, reconhecia irnposslvel de set
paga.

Minas reconhece seus débitos; Minas sabe perfeitarnente honrar os seus
cornpromissos, rnas não aceita ornissão; Minas não aceita subrnissão. E foi
esse o recado que, por nosso Ilder rnaior, o Governador Itarnar Franco,
dernos a Uniao e a este Pals. Hoje, sern düvida alguma, a grande discussão é
o pacto federativo.

Não podernos permitir que a União continue a forçar os Estados mernbros
da Federação a serern rneros pedintes. Os criticos, os adversários do
Governador Itarnar Franco, na pior das hipOteses, reconhecern que ele intuiu
que esse rnodelo federativo que vivernos hoje é fracassado e que, portanto,
tern que set redimensionado, tern que set rediscutido e tern que set
transformado. E é exatarnente nesse sentido que alguns dos Deputados da
Assembléia Legislativa, entre eles o Durval e o Presidente Anderson Adauto,
junto corn cornpanheii-os do Rio Grande do Sul, ideahizararn a forrnaçao dessa
Frente Parlamentar ern Defesa da Autonomia dos Estados.

E assim que faremos e é assim que agirernos. Portanto, hoje consagrarmos
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essa frente parlarnentar é de fundamental irnportãncia para que possarnos
dizer ao Pals inteiro que as instituiçães tern que ser efetivamente respeitadas.
E não podernos mais perrnitir que essas questoes sejam deturpadas.

Quero lernbrar a todos que, a partir deste final de sernana, estarernos ern
audiêflcias pUblicas ern diversas regiães do Estado - para ser mais preciso,
em 15 cidadespóto -, aonde levarernos a realidade dos nürneros, a realidade
da divida, para mostrarrnos ao povo rnineiro que a Governador de Minas, Dr.
Itarnar Franco, agiu corn responsabilidade, dentro da lei e, acima de tudo,
preservando a instituição que é o Estado de Minas Gerais.

Sr. Presidente, gostaria de agradecer a V. Exa. a oportunidade e, mais urna
vez, congratular-nos corn os companheiros Deputados dos diversos Estados
que aqui estão para, além de respaldar a atitude do nosso Governador, dizer
ao Brasil que temos, efetivamente, de rediscutir a pacto federativo. Parabéns
a cada urn dos Srs. Deputados que vieram sornar forcas conosco. Muito
obrigado. (- Palmas.)

O Sr. Coordenador - A coordenaçao registra a presença dos Deputados
Federals Joäo Fassarela e Tilden Santiago, de Minas Gerais.

Terminamos a fase de Os representantes de 17 Estados fazerem usa da
palavra, e gostariarnos, antes de passar a inscriçáo para a representante do
forum popular, que seria a Ultimo inscrito nesta tarde, de registrar sugestOes
que a coordenacao está recebendo, no sentido de que o nücleo inicial da
Frente Parlamentat de Defesa da Autonomia dos Estados seja forrnado
prelirninarmente pelos oradores escoihidos e inscritos, ate acontecer uma
deliberação rnais arnpla nos Estados. Essa foi a sugestão que praticarnente a
maioria dos que procutararn a coordenação estão fazendo.

Então, fica al, inicialrnente, essa sugestão, varnos delibetar depois. A outra
seria, de forma inicial, que a secretaria dessa Frente fosse a Assernbléia
Legislativa de Minas Gerais, que depois discutiria urna infra-estrutura minima
para instalacão e a funcionarnento da Frente.

Patavras do Sr. Renato Barros
O Sr. Coordenador - Passo a palavra ao Renato Barros, que falará em

name do FOrum Dernocrático e Popular de Minas Gerais, que está articulando
entidades da sociedade civil para discutir a questãa do pacto federativo e a
apoio a renegaciação dos Estados.

O Sr. Renato Barros - Boa-tarde aos Deputados e as Deputadas, aos
companheiros dos rnovirnentos sindical e popular, acho que é urn rnarco
importante a organização, por esta Assernbléia, da atividade de hoje, que nos
engrandece e fortalece cada vez mais, para que possamos sair as ruas neste
momenta crucial para o povo brasileiro, quando se abre a debate sobre a



w

922
questao da divida externa e da mudança polItica da econornia do nosso Pals.

Ouvi uma Deputada do Rio de Janeiro citar a importância de 0 povo ir as
ruas, mas é importante reafirmarmos que o povo de Minas Gerais já tern
agendada, para o próximo dia 26 de marco, uma grande manifestaço, o "Dia
Nacional de Luta. Basta de FHC.", para a qual estaremos chamando todos os
segmentos organizados da sociedade. Queremos ii as ruas, questionar essa
polItica econömica, que é antipovo e que destrói os brasileiros.

Também estaremos organizando em Belo Horizonte, no dia 9 de abril, urn
jOri popular, para o qua] estamos convidando personalidades nacionais - e
quero levar o convite a todos os parlamentares. Estarernos na Praça Sete,
julgando esse Governo corn essa polItica antipovo, de destruição e
entreguismo da economia do nosso Pals. Sào momentos importantes para
nos.

E é necessánio que nào somente Minas Gerais, mas todos os Estados e
municipios se organizem e saiam as ruas, para que possarnos combater e dar
urn "basta" a esse Governo. E preciso também ressaltar a importância, para
nós e para o povo brasileiro, do dia 21 de abril. Queremos que todos os
segmentos da sociedade 16 estejam, discutindo e aplicando urn "basta" a esse
Governo. Esperamos, corn isso, charnar a atençâo do povo brasileiro para
que consigarnos fazer grandes mudanças.

Por Ultimo, e importante ressaltar que hoje, as 19 horas, estarernos na
Escola de Direito, na Praca Afonso Aninos, realizando a plenánia do Forum
DemocrOtico e Popular, quando discutiremos a preparaçao do ato dos dias 26
de marco e 21 de abril. E importante que tenhamos ali a presença dos
parlamentares e de todas as entidades do movimento social, para
contribuirern nessa organizaçâo, pois esse é urn momento vital para a
sociedade brasileira. Muito obnigado. (- Palmas.)

Aprovaçao da Carta de PnincIpios
0 Sr. Coordenador - Para o encerramento, passaremos a palavra ao

companheiro Lula, mas, antes disso, vamos deliberar sobre a questao da
Frente, pois ja ternos, agora as 5hl5min, no auditOrio da Assembléia, uma
entrevista coletiva.

A primeira questão é a seguinte: seria aprovada aqui, para os
parlamentares presentes, a proposta da Carta de PrincIpios da Frente
Parlarnentar em Defesa da Autonomia dos Estados, apresentada pelos
Deputados de Minas Gerais.

Se tiverem algurna sugestão ou dUvida sobre a redaçâo, os companheiros
poderiam deixá-la por escrito. Acho que os principios gerais que nos unem
sâo esses que aqui estäo. Entâo, qua!quer problema de redaçäo, Os
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companheiros e os Deputados presentes podem passá-lo a Coordenaçâo do
evento, por escrito. Em votaçao. Para a aprovação, como ato simbOlico do
espirito de unidade deste evento, a Coordenacâo solicita aos participantes
que, de pé, manifestem sua aprOvaçâo 0 carta de principios da Frente
Parlamentar em Defesa da Autonomia dos Estados. (- Pausa.) Aprovada, por
aclamacàO, a carta de principios da Frente Parlamentar em Defesa da
Autonomia dos Estados.

EleiçOo da ComissOo Coordenadora da Frente Parlamentar
0 Sr. Coordenador - Esta Coordenacao passará a eleiçao da Comissão

Coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa da Autonomia dos Estados.
Informamos que, por indicação das delegacOes dos Estados, fol feita a
proposta de que, de forma provisOria, os representantes que falaram pelos
Estados e a Coordenaçäo do evento ficassem como coordenação provisória
da Frente Parlarnentar. Em votaçOo, a proposta. Solicito aos representantes
dos Estados que a aprovam que flquem de pé. (- Pausa.) Aprovada a
proposta. Está eleita a Cornissão Coordenadora da Frente Parlamentar em
Defesa da Autonomia dos Estados.

Eieicâo da Sede ProvisOria da Secretania da Frente Parlamentar
o Sr. Coordenador - A Oltirna proposta: que seja aqui, em Minas Gerais, na

Assembléia Legislativa, a secretania provisOnia da Frente. Pero aos
representantes dos Estados presentes que concordam corn a proposta que
permanecam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Antes de passar a
palavna a Luiz Inácio Lula da Silva, passo a palavra ao Presidente da
Assernbléia Legislativa de Minas Gerais, Deputado Anderson Adauto. (-
Pal mas.)

Palavras do Sr. Luiz Inácio Lula da Silva
o Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Corn a palavra, o

Pnesidente de honra do PT, Luiz In6cio Lula da Silva. (- Palmas.)
o Sr. Luiz mnácio Lula da Silva - Sr. Deputado Anderson Adauto, Presidente

da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, companheiro Durval
Angelo, que coordenou os trabaihos na tarde de hoje, companheiros e
companheiras parlamentares, representantes dos 17 Estados da Federaçäo,
companheiros representantes dos partidos politicos, sindicalist?s e
representantes dos movimentos populares, urn dia, em 1988, festejamos, no
Congresso Nacional, a inclusão na nova ConstituiçOo do capitulo das
medidas provisónias. Depois de meses de discussOo, copiamos da
ConstituiçOo italiana as medidas provisórias, corn dois objetivos: pnimeiro, o
de acabar corn a figura do decreto-lei, tao utilizado pelo regime mimitar.
Segundo, garantir ao Presidente da RepUblica que, em rnornentos de extrema
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excepcionalidade, pudesse utilizar as med idas provisárias como forma de náo
ver a administraçâo prejudicada, ate pelo fato de ele não ter maioria dentro do
Congresso Nacional.

0 que vimos a partir de 1990, corn a posse de Colb y na Presidéncia da
RepübUca? As medidas provisOrias, que tinham caráter de excepcionabidade
em rnomentos de extrema dificuldade, foram banalizadas. E o Governo
passou a utihzar medidas provisórias para comprar carros, para vender
carros, para cornprar terrenos, para vender terrenos, para trocar de terno,
para trocar de carnisa, ou seja, desmoralizou urn instituto juridico que, na
ltália, rnesmo existindo ha mais de 30 anos, não foi utilizado 1% do que foi no
Brasil em apenas urn mandato, seja do Collor ou do Fernando Henrique
Cardoso. E, o mais grave, o Congresso Nacional se submete corn rnuita
facilidade as rnedidas provisórias, fazendo corn que, as vezes, elas funcionem
ou nâo funcionern de acordo corn a vontade do Presidente da RepUblica, sern
que o Congresso Nacional avoque para si os próprios prazos estabelecidos
pebo instituto da medida provisária.

Faz exatamente oito anos que nosso Pals tern sido governado por via de
rnedida provisOria. Nunca, na história do Brasil, vimos o Congresso Nacional -
tanto Câmara quanto Senado - ser desrespeitado corno agora, criando-se na
cabeca da sociedade a id6ia de que nâo serve para absolutarnente nada. Por
isso, muitas vezes ouvimos o povo, nas ruas, dizendo o seguinte: se o
Congresso Nacional e as Assembléias Legisbativas nâo valern nada, por que
nào são fechados? Nós, que somos politicos e disso temos orgubho, temos
que dizer, em alto e born som, para quern quiser ouvir que, por rnenos que
funcionem o Congresso Nacional, urna Assembbéia Legislativa ou urna
Cârnara Municipal, esse funcionamento, rnesrno que precário, é a
demonstração inequivoca de que não vivemos urn regime autoritário. Senão,
voltariamos a experiência de 1977 ou a de Fujimori, no Peru. Precisarnos
mostrar a sociedade brasileira que ela precisa, a época das eleiçöes,
estabelecer formas criteriosas para escolher seu representante, pois sornente
assirn poderernos justificar o funcionamento das Casas Legislativas neste
Pals, e os Deputados e Deputadas conquistarao o direito de andar de cabeca
erguida. Mas como este Pals, rnuitas vezes, é feito de rnentira, urn dia
vendeu-se a sociedade brasileira, aos Governadores, aos Deputados e
Prefeitos a idéia da necessidade de se enxugar o Estado brasileiro e de se
moralizar a adrninistraçao püblica, e, em nome disso, demitiram-se centenas
de funcionários püblicos, sem nenhurn critério, apenas a pretexto de cumprir a
orientação do Governo Federal de dirninuir a máquina. Outro dia, vendeu-se
para a sociedade a id6ia da necessidade de se desfazer das estatais, pois
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erarn todas deficitárias. Nunca se discutirarn as causas que levararn tais
empresas a ser deficitárias, rnas sirnplesrnente a necessidade de destrul-las.
Outro dia, disseram-nos da necessidade de vender os Bancos, que estavarn
causando prejuizos. Agora estão dizendo que é preciso vender todo o
sisterna de água e esgoto, para deixar o Estado enxuto. Corn esse mesmo
discurso, o Presidente Fernando Henrique Cardoso tomou posse no dia
1 0/1195, dizendo que a meta principal de seu Governo seria reduzir a dIvida
püblica e dirninuir 0 deficit fiscal. Passados cinco anos, a dIvida ptiblica, que
era de US$65.000.000.000,00, passou para US$350.000.000.000,00; a divida
externa, sobre a quab pagamos juros todos os anos, está por volta de
US$300.000.000.000,00; e os municipios, os Estados e a União estão fabidos.
0 FMI ernpresta dinheiro para o Governo Federal, rnas impãe condicöes para
gastar esse dinheiro. A soberania nacionab não decide corno gastar, mas sirn
O FMI, que determinará quanto o Brasil poderá utilizar desse montante ate
para acabar corn a especulacão cambial. F o Governo brasileiro, da forma
mais cinica possiveb, diz para os Governadores dos Estados: empresto
dinheiro para vocês, mas terão que vender o resto do que ainda existe no
Estado. A pergunta que faco é a seguinte: ern nivel federal, quando não
tiverrnos rnais PETROBRAS, Caixa EconOmica Federal, Banco do Brasil e
energia elétrica, qua[ será o papel do Governo Federal?

Em nivel estadual, quando não houver mais nenhuma ernpresa, quando a
sobrecarga já tiver sido jogada nas costas dos aposentados e funcionários
püblicos, em cima de quem se jogará a responsabilidade pebo fracasso dos
Estados, dos municipios e do Governo Federal? Mais ainda: somos induzidos
a acreditar que era preciso ser assim, para que o Brasil pudesse investir na
educacão e na saüde. Vocês, que são Deputados Estaduais, sabem
perfeitamente que não melhorou a educacão, que não rnelhorou a saüde, que
não melhoraram os salários. Portanto, temos de perguntar que tipo de
governo, que tipo de politica é essa que está sendo cobocada ern prãtica no
Brasil. Tudo que foi feito corn sacriflcio pebos Estados, pebos municipios e pebo
povo brasileiro não serviu para outra coisa senão para o pagarnento de juros
das dIvidas externa e interna, feitas pelo Governo Federal.

Qual é a papel que ternos de seguir agora? Que tipo de politica industrial
queremos para o nosso Pals? Que tipo de polItica agrIcola queremos para 0

nosso Pals? Que tipo de seguridade social querernos para o nosso Pals?
Que tipo de educacão querernos para o nosso Pals? Está na hora de
começarmos a fazer isso. Está na hora de cada Deputado Federal, cada
Deputado Estadual, cada Vereador cobocar o seu mandato a serviço de urna
coisa maior, isto é, a defesa da soberania nacional. (- Palmas.)
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Uma companheira que me antecedeu disse urna coisa importante, sobre a
qual devemos refletir. Já vendemos quase tudo. Vocés estào lembrados de
quanto fol o valor da Cia. Vale do Rio Doce. Vocés estão lembrados de
quanto foi o valor do sistema de telecornunicaçoes deste Pals. Vocés estào
lembrados dos valores das nossas empresas hidroelétricas. Vocés estão
lembrados de outras empresas que foram construidas ao longo de tantos
anos. Agora querem destruir a Justiça do Trabalho. Depois querem vender a
PETROBRAS. Depois querern vender o Banco do Brasil. Depois querem
vender a Caixa Econômica Federal. 0 que Ira sobrar?

A minha preocupação é que, diante dessa crise, os Estados Unidos da
America do Norte poderào impor ao Brasil a assinatura do acordo da ALCA,
que tInhamos nos recusado a assinar na época em que houve o encontro dos
Ministérios das Relaçoes Exteriores em Minas Gerais, em 1997. Impor ao
Brasil o acordo de livre comércio não significa, como alguns acreditaram, ha
algum tempo, facilitar emprego para o Brasil. Significa quebrar ainda mais a
indüstria brasileira, a fim de fortalecermos a indUstria americana ou a indüstria
dos paIses desenvolvidos, porque o Brasil ainda não tern competência
tecnológica para competir. Quando implantarem a ALCA e venderem todas as
empresas, o que nos restará para o pagamento de juros? Quern sabe
comecem a pedir parte do nosso territOrio; quem sabe a biodiversidade da
AmazOnia possa interessar. Quando irernos reagir? Quando varnos, enquanto
cidadäos brasileiros, levantar a cabeça e dizer que chega? Chega! Ja
venderam ate a alma deste Pals, estáo vendendo a auto-estirna de urn povo.
E preciso começarmos uma reaçáo. Nao esperern a reação de muitos
Governadores. Vocês precisarn corneçá-la nas Assernbléias Legislativas. E
preciso que o Poder Legislativo comece a dizer a que veio e aonde val. Por
rsso, a iniciativa da Assernbléia de Minas Gerais, coordenada pelos
Deputados Anderson Adauto e Durval Angelo, é importante para 0 rneu
p-artido e, possivelmente, para todos os partidos que estâo aqul, porque
representa a possibilidade de começarrnos a percorrer este Pals, visitando as
Assembléias Legislativas, visitando as associaçöes de empresários, visitando
as associaçães sindicais, visitando, enfim, parte da sociedade brasileira viva,
dizendo que näo querernos mais entregar nosso Pals, que queremos ter o
direito de admrnistrar. A exigéncia que o Governo está fazendo, de transferir
para os Estados a responsabilidade e nào transferir o dinheiro, a exigéncia
que o Governo está fazendo, de transferir para os municipios o onus da
despesa e nâo o bonus dos recursos, está fazendo corn que, em todos Os
Estados brasileiros, além dos Governadores, estejarn, na grande maioria,
falidos os Prefeitos, sern poder pagar os salários e sem poder investir naquilo

927
que é considerado essencial.

Minas Gerais, outra vez, teve a grandeza de dar o primeiro grito de
liberdade. Se deixarmos essa luta ficar apenas entre Fernando Henrique
Cardoso e Itarnar Franco, possiveirnente essa coisa nào terá solucào nunca.
Se pensamos que essa luta e apenas entre Fernando Henrique Cardoso e
Itamar Franco ou entre Fernando Henrique Cardoso e Olivio Dutra ou entre
Fernando Henrique Cardoso e não sel quern mais, estamos enganados.
Precisamos entender que 0 problema náo é de Estado para Estado, rnas o
problerna é a poiltica nacional, que está errada, o modelo implantado neste
Pals, que está errado, e temos que tentar breca-lo o quanto antes, porque
senão, quando formos gritar, não teremos rnais ninguérn para nos ouvir. (-
Palmas.)

Portanto, precisamos aproveitar esse momento e cornecar a discutir o
Brash. Não é discutir o umbigo de cada urn de nós, representados pelos
Estados, é discutir o que aconteceu no Brasil nos Oltimos 20 anos, o que
aconteceu no Brasil nos ültimos 10 anos, o que aconteceu no Brasil nos
ültirnos 5 anos. E, pasmem, pela primeira vez na histôria do Brash, estamos
corn urn Presidente que, aos 58 dias de rnandato, já cansou todo o mundo. Se
faltassem três meses, seis meses ou sete rneses, estaria todo mundo ja
pensando nas eleicoes, mas não tern eleicão. E a pergunta que se faz é:
como é que vamos agüentar, durante quatro anos, este Pals vendo aurnentar
a recessão, este Pals vendo decrescer seu PIB, este Pals vendo pequenos e
médios agricultores quebrarem e indo morar nas favelas das grandes
cidades, este Pals vendo suas pequenas e rnédias empresas fecharem ou
pedirem concordata, porque nOo tern financiamento? Financiarnento é so para
especulação internacional.

Acho que, entre as propostas aprovadas aqui, nâo pode faltar, companheiro
Durval Angelo, urna proposta para corneçarmos a rnarcar, nos outros
Estados, atos semelhantes a esse ou outros atos. E rnais ainda: os
Deputados, independentemente de qualquer partido a que pertencarn,
precisarn começar a engrossar os movimentos que estào acontecendo nas
ruas. No dia 26 vai haver ato pOblico, no dia 30 vai haver ato pOblico, no dia
21 de abril, em Ouro Preto, vai haver urn ato püblico. E precisamos
engrossar, porque começamos a perceber que tudo neste Pals comeca
pequeno e vai ganhando vulto. A Globo nâo dá, depois corneça a dar, o Silvio
Santos não d, depois comeca a dar. Quern náo está lembrado da Campanha
das Diretas e do "impeachment" do Collor? Tudo corneçou corn urn
movimento de rneia düzia de pessoas que pareciarn loucas. Quem sabe
agora mesmo alguérn esteja pensando que os Deputados dos seus Estados,

III
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que vieram aqui, são loucos. Mas alguma coisa já aconteceu no mundo sern
que urn louco tivesse dado o primeiro passo? Pois bern, sejarnos todos
oucos, em defesa do Brasil. Minas Gerais dá o pontapé inicial. (- Palmas.)

O Sr. Presidente - Antes de encerrar, a Presidéncia solicita aos integrantes
da Comissão Coordenadora da Frente Parlamentar que se dirijam ao auditôrio
neste andar, saindo a esquerda, para a entrevista coletiva a realizar-se em
seguida. Convidamos também os membros desta comissào coordenadora,
assim como os Deputados de outros Estados que se encontram presentes
neste Plenário, para nos aguardar, aqueles que quiserem, para que
possamos ir, todos juntos, ate o Palácio da Liberdade, onde teremos urn
encontro formal corn o Exrno. Sr. Governador do Estado, Dr. Itamar Franco. A
Presidéncia agradece a honrosa presença dos representantes dos diversos
Estados e, em especial, do Sr. Luiz lnácio Lula da Silva.

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

encerra a reunião, convocando os Deputados para a reunião de debates de
logo mais, as 20 horas. Levanta-se a reunião.

ATA DA 3a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE TRABALHO, DA
PREVIDENCIA E DA AçAO SOCIAL

As dez horas do dia dezesseis de marco de mil novecentos e noventa e
nove, comparecem na Sala das Comissöes os Deputados Ivo José, Amilcar
Martins, Luiz Menezes e Ronaldo Canabrava, rnernbros da supracitada
Comissâo. Havendo nt:irnero regimental, o Presidente, Deputado Ivo José,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Ronaldo Canabrava, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros presentes. A
Presidéncia informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante
na pauta e a ouvir os Srs. Ertüzio de Souza Calazans, Presidente da Ernpresa
de Servicos de Contabilidade e Assessoria Ltda. - ESCAL -, e Paulo César de
Souza, Presidente da Associacão Nacional dos Servidores da Previdéncia
Social - ANASPS -, que irão discorrer sobre as questoes relativas a reforma
da Previdência Social. Passa-se a 2a Fase da Ordem do Dia, corn a
discussão e a votação de proposiçöes sujeitas a deliberação conclusiva da
Cornissâo. A Presidéncia submete a votação os Requerimentos n°s 37, 45 e
51/99, que são aprovados. Passa-se a 3a Fase da Ordem do Dia, corn a
discussão e a votação de proposição da Cornissão. Corn a palavra, o
Deputado Ronaldo Canabrava procede a leitura de req uerimento do Deputado
José Henrique, em que se solicita seja realizada reunião conjunta das
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Comissöes de Assuntos Municipais e Regionalizaçao, de Administração
Püblica, de Fiscalização Financeira e Orçamentaria e desta Comissão, para
avaliar a aplicação em Minas Gerais das reformas adrninistrativas e da
seguridade social do funcionalismo, em particular a previdenciária, e que seja
convidado o Sr. Afonso Ligório de Faria, Superintendente do INSS em Minas
Gerais. A seguir, o Deputado Ronaldo Canabrava procede a leitura de outro
requerimento, do Deputado Rogério Correa, em que se solicita seja realizada
audiéncia pUblica desta Comissão na Cârnara Municipal de Mariana, com as
autoridades que menciona, para discutir a violaçao do direito a organização
sindical cometido pela Cia. Vale do Rio Doce contra a Sindicato Metabase de
Timbopeba. Colocados em votação, cada urn por sua vez, são aprovados as
requerirnentos. A seguir, a Deputado Ronaldo Canabrava assume a direçao
dos trabalhos para que a Deputado Ivo José apresente requerimento, em que
solicita seja realizada reunião conjunta das Comissães de Direitos Humanos,
de PolItica Agropecuária e Agroindustrial, de Meio Arnbiente e Recursos
Naturais e desta Comissâo para discutir, em audiência püblica, a criação do
Instituto de Terras de Minas Gerais, que se responsabilizará pela polItica
agrária do Estado. A seguir, esse parlamentar apresenta outro requerimento,
em que solicita seja realizada reunião desta Comissão corn as entidades que
menciona para discutir as recentes demissöes de empregados do setor de
vendas da Santa Casa de Misericôrdia de Bela Horizonte, e que seja feita
uma visita ao referido estabelecimento, corn representantes do Sindicato dos
Empregados dos Serviços de SaUde. Subrnetidos a votação, cada urn por sua
vez, são aprovados as requerimentas. Reassurnindo a Presidéncia, a
Deputado Ivo José registra a presena dos Srs. Carlos Roberto Moreira e
Sérgio Ricardo Greco, assessores do Prof. Ertizio, e passa a palavra ao
Deputado Ronaldo Canabrava, autor do requerimento que rnotivou a canvite,
O qual tece suas consideraçoes iniciais. A seguir, a Presidéncia concede a
palavra ao Prof. ErtUzio, que discorre sobre a tema em pauta. Passa-se a
fase de debates, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a presença dos convidados e
dos parlamentares presentes, convoca as membros da Comissão para a
próxirna reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra as
trabalhos.

Sala das Comissöes, 23 de marco de 1999.
lvo José, Presidente - Luiz Menezes - Am ilcar Martins.

ATA DA ia REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIzAçA0

As dez horas do dia dezesseis de marco de mil novecentos e noventa e



930
nove, comparecem na Sala das Comissöes as Deputados AmbrOsia Pinto,
Ailton Vilela, Eduardo Brandão e José Henrique, membros da supracitada
Comissão. Havendo ntimero regimental, o Presidente, Deputado ArnbrOsio
Pinto, declara abertos as trabaihos e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Eduardo Brandão, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
parlamentares presentes. A Presidéncia dá a Comissão ciência dos Oficios
n

o
s 221 e 101/99, respectivamente, do Vereador João Ari Carvaiha,

Presidente em exercIcio da Cãmara Municipal de São Borja, RS, que
encaminha a Moção no 99.143, que trata de repüdio a emenda a canstituição
que dispöe sobre a prorrogação de mandatos; e do Sr. Ailton de Oliveira,
Prefeito Municipal de Ribeirão das Neves, que encaminha leis autorizativas de
permuta de area entre esse municipia e a Municipio de Pedro Leopoldo. Em
seguida, a Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta. Passa-se a 1' Fase da reunião, com a discussãa e a
votação de pareceres sobre proposiçOes sujeitas a apreciação do Plenário da
Assembléia. For se tratar de matéria de autoria do Presidente, este passa a
presidência ao Deputado Eduardo Brandão, que passa a palavra ao
Deputado AIlton Vilela, relator do Projeto de Resolucão n o 18/99. Este emite
parecer mediante a qual conclui pela aprovação da matéria corn a Emenda no
1, da Comissão de Constituicão e Justiça. Submetido a discussão e a
votação, e aprovado a parecer. Na seqüência dos trabalhos, a Presidente,
Deputado Ambrósio Pinto, passa a 2 a Fase da Ordem do Dia, corn a
discussão e a votaçao de proposiçoes sujeitas a deliberação conclusiva da
Comissão, e submete a votaçao, cada urn por sua vez, as Requerimentos nos
34/99, do Deputado Marcelo Gonçalves, e 35/99, do Deputado Alencar da
Silveira JOnior, as quals são aprovados. A Presidência passa 3a Fase da
Ordem do Dia, compreendenda a discussão e a votacao de proposiçOes da
Comissão. 0 Deputado José Henrique apresenta requerimenta solicitando
reuniãa conjunta da Comissão corn as Cornissöes do Trabaiho, da
Previdéncia e da Açao Social, de Administração POblica e de Fiscalizaçãa
Financeira e Orçamentária, para avaliar a aplicação, em Minas Gerais, das
reformas adrninistrativa e previdenciária, bern coma as repercussoes nos
municIpios mineiros da Emenda a Constituição no 20, e, ainda, que seja
convidado a Sr. Afonso LigOrio de Faria, Superintendente do INSS em Minas
Gerais. 0 Deputado Ambrosia Pinto passa a Presidéncia ao Deputado
Eduardo Brandão e apresenta requerirnenta em complementaçao ao do
Deputado José Henrique, solicitando que seja convidado para a reunião
conjunta a Sr. José Nilo de Castro, advogado militante em Direito e
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Previdência Municipal. 0 Deputado Ivo José salicita reuniãa conjunta da
ComisSão corn a Cornissão de Transporte, Carnunicaçao e Obras POblicas
para ouvir as Srs. Antonio Erdes Bortoletti, Diretar-Geral do DER-MG; Edson
Soares, Prefeito Municipal de TeOfibo Otôni; Banifácio Mourão, Prefeito
Municipal de Governador Valadares; Francisco Carlos Chico Ferramenta
Delfina, Prefeito Municipal de Ipatinga; e Laércio José Ribeiro, Prefeito
Municipal de Joãa Monlevade, para debaterem a duplicação das BRs 381 e
262 no trecha entre Bela Horizonte e Gavernador Valadares e a impacto nas
areas urbanas dos municipios atingidos. Submetidos a vataçãa, cada urn par
sua vez, são aprovados as requerimentas. Cumprida a finalidade da reunião,
a Presidéncia agradece a presença dos parlarnentares, canvoca as membros
da Comissão para a prOxima reunião ardinária, deterrnina a lavratura da ata e
encerra as trabaihas.

Sala das Cornissöes, 23 de marco de 1999.
Eduardo Brandão, Presidente - José Henrique - Ailton Vilela.

ATA DA 2a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE OS VETOS TOTAlS AS PROPOSIçOES DE LEI

N°S 13.995; 14.052; 14.058 E SOBRE OS VETOS PARCIAIS AS
PROPOSIçOEs DE LEI N°S 13.997; 14.014 E 14.026

As dezesseis haras do dia dezessete de marco de mil novecentos e
noventa e nave, cornparecem na Sala das Cornissöes as Deputados Alberta
Bejani, Errnano Batista e Marcelo Gonçalves, membros da supracitada
Comissão. Havendo nümero regimental, a Presidente, Deputado Alberta
Bejani, declara aberta a reunião e, em virtude da apravação de requerimenta
do Deputado Errnano Batista, dispensa a leitura da ata da reuniãa anterior, a
qual é dada par aprovada e é subscrita pelos membros presentes. A seguir
inforrna que a reunião se destina a apreciar as Pareceres sabre as Vetos
Parciais as Proposiçoes de Lei n o

s 13.997 e 14.014; inforrna ainda que
redistribuiu a Veto Parcial a Prapasição de Lei n o 13.997 ao Deputado Alberta
Bejani e que a Deputado Errnano Batista continua coma relator do Veto
Parcial a Proposição de Lei no 14.014. Subrnetidos a discussão e votação,
cada urn par sua vez, são apravados as pareceres que concluern pela
manutenção dos mencianados vetos parciais. Curnprida a finalidade da
reuniãa, a Presidência suspende as trabalhos par cinco minutas para a
Iavratura da ata. Reabertas as trabalhos, a Presidente, em virtude da
apravaçao de requerimento do Deputado Marcelo Gonçalves, dispensa a
leitura, dando-a par aprovada; gradece a presença dos parlamentares e
encerra as trabalhos.

Sala das Carnissöes, 17 de marco de 1999.
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Alberto Bejani, Presidente - Marcelo Gonçalves - Ermano Batista.

TRAMITAcA0 DE PRoPosIcOEs
PARECER PARA TURNO CJNICO DO PROJETO DE LEI N o 9/99

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De iniciativa do Deputado Agostinho Silveira, o projeto de lei em epigrafe
visa a declarar de utilidade pUblica a Associacäo de Promoçäo Humana
Divina Providència, corn sede no Municlpio de Belo Horizonte.

Exarninada preliminarmente a matéria pela Comissão de Constituiçao e
Justica, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
cabe agora a esta Cornissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme
preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno.

Fundarnentação
A referida entidade é urna sociedade civil corn o objetivo precipuo de

assistir as pessoas ou as famulias carentes no que tange a alirnentaçao,
saüde e habitação, amparando-as, ainda, moral e espiritualrnente.

Promove, também, cursos de capacitacão profissional, por conta própria ou
mediante contrato corn outra instituição.

Por realizar obra rneritOria e de amplo alcance social, a instituiçao e
merecedora do tItulo declaratório de utilidade püblica.

Conclusão
Pelas razöes aludidas, opinarnos pela aprovacào do Projeto de Lei n° 9/99

na forma proposta.
Sala das Cornissöes, 22 de marco de 1999.
Christiano Canêdo, relator.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 25 DE MARO DE 1999

ATAS

ATA DA 13a REUNIAO ORDINARIA, EM 23/3/99
Presidéncia do Deputado Anderson Adauto

Sumário: Comparecirnento - Abertura - 1a Parte: 1a Fase (Expediente): Ata -
CorresPondéncia: Oficios 2" Fase (Grande Expediente): Apresentaçao de
Proposicães: Projetos de Lei n°s 162 a 171/99 - Requerimentos n°s 85 a
101/99 - Requerimento de Emancipação n o 1/99 - Requerimento do Deputado
Ivo José - Comunicaçoes: Comunicação do Deputado Bilac Pinto - Registro
de presenca - lnterrupçao e reabertura dos trabalhos ordinários - 2a Parte
(Ordem do Dia): 1a Fase: Abertura de Inscriçoes - Palavras do Sr. Presidente
- lnexistência de "quorum" para a continuaçäo dos trabalhos - Palavras do Sr.
Presidente - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecern os Deputados:
Anderson Adauto - José Braga - Durval Angelo - Dilzon Melo - Gil Pereira -

Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leao - Agostinho Silveira - Aulton
Vilela - Alberto Bejani - Alencar da Silveira Junior - Alvaro Antonio - Amilcar
Martins - Antonio Andrade - Antonio Carlos Andrada - AntOnio Genaro -
AntOnio Julio - AntOnio Roberto - Arlen Santiago - Bené Guedes - Carlos
Pimenta - César de Mesquita - Chico Rafael - Christiano Canêdo - Dalmo
Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Dja!ma Diniz - Edson
Rezende - Eduardo Brandâo - Eduardo Daladier - Eduardo Hermeto - Elaine
Matozinhos - Elbe Brandao - Elmo Braz - Ermano Batista - Fábio Avelar -
Glycon Terra Pinto - Hely Tarqumnio - Irani Barbosa - Ivo José - João Batista
de Oliveira - João Leite - João Paulo - Joâo Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de
Oliveira - José Alves Viana - José Henrique - Luiz Fernando - Luiz Menezes -
Marcelo Gonçalves - Márcio 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 - Wanderley Avila - Washington Rodrigues.

Abertu ra
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - As 14hl4min, a lista de

comparecimento registra a existéncia de numero regimental. Declaro aberta a
reuniäo. Sob a proteçâo de Deus e em nome do povo mineiro, iniciarnos os
flossos trabalhos. Corn a palavra, o Sr. 2 1-Secret6rio, para proceder a ieitura
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da ata da reuniáo anterior.

ia Parte
i a Fase (Expediente)

Ata
- 0 Deputado Gil Pereira, 2°-Secret6rio, procede a leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restriçoes.
Correspondéncia

- 0 Deputado Dilzon Melo, 1°-Secretário, lê a seguinte correspondéncia:
OFICIOS

Do Sr. Manoel Costa, Secretário do Planejamento e Coordenação Geral,
encaminhando o novo RelatOrio do Controle do Limite Orçamentário referente
a 1998. (- A Comissäo de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Antonio Erdes Bortoletti, Diretor-Geral do DER-MG, encaminhando
cOpia de convênio de cooperação firmado entre esse órgão e a Petrobrás
Distribuidora S.A. (- A Comissào de Fiscalizaçào Financeira, para os fins do
art. 74 da Constituicao Estadual, c/co art. 100, Xvi, do Regimento interno.)

Do Sr. Aloysio Guedes Barra, Presidente em exercicio da RURALMINAS,
encaminhando relação dos processos urbanos a serem titulados
administrativamente por essa fundação.

Do Sr. Moacyr Cardoso de Freitas, Secretário Municipal de Nanuque,
solicitando, em nome do Prefeito Municipal, a instalação de sinai de
transmissão da TV Assembléla nesse municipio. (- A Mesa da Assembléia.)

Do Sr. Alexandre A. Fauaz Andrade, Delegado Classe ii da Delegacia
Especializada em Crimes contra a Fazenda e a Administração PUblica,
reiterando pedidos relativos a processos de subvenção social desta Casa em
favor da Associação Comunitária da Vila Pinho.

Do Sr. Carlos Augusto Tork de Oliveira, Presidente da Comissão Nacional
de Direitos Humanos do Conseiho Federal da OAB, solicitando sejam-Ihe
encaminhadas matérias em tramitação nesta Casa relativas a direitos
humanos.

2 a Fase (Grande Expediente)
Apresentaçao de ProposiçOes

o Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposiçöes.
- Nesta oportunidade, são encaminhadas a Mesa as seguintes proposiçöes:

PROJETO DE LEI N O 162/99
Dispoe sobre o parcelamento de débitos referentes ao Imposto sobre

Propriedade de Veiculos Automotores - IPVA.
A Assembléia Legisiativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A parcela pertencente ao Estado da receita proveniente do Imposto
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sobre Propriedade de Velculos Automotores - IPVA - poderá ser paga em ate
dez parcelas mensais, mediante solicitação do interessado ao DETRAN-MG.

§ 1 0 - 0 parcelamento de que trata este artigo somente será aplicado no
caso de débitos existentes ate a vigência da Lei Federal n° 9.503, de 23 de
setembro de 1997, sem a incidéncia de multas.

§ 20 - Ao apresentar a solicitação, o interessado deverá comprovar o
recolhimeflto de, no mInimo, vinte por cento do total do débito.

§ 30 - 0 valor do débito, para efeito de parcelamento, não poderá ser inferior
a 500 (quinhentas) Unidades Padrão Fiscal de Minas Gerais - UPFMGs.

Art. 20 - Os procedimentos administrativos para licenciamento dos velculos
cujo IPVA foi objeto de parcelamento serão adotados pelo Orgão de trãnsito
competente, na forma da Lei Federal n° 9.503, de 23 de setembro de 1997.

Art. 3 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4 0 - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das ReuniOes, 18 de marco de 1999.
Ronaldo Canabrava
Justificação: 0 parcelamento dos débitos referentes ao IPVA, de que trata

este projeto de lei, certamente beneficiará os proprietários de velculos
inadimplentes, que na maioria das vezes, devido a grande recessão que o
Pals atravessa, encontram-se impossibilitados de quitar a vista seu débito
com o IPVA, e também beneficiará o Estado.

Chegou ao meu conhecimento que, em 1997, existiam no Estado cerca de
600 mil velculos circulando em condiçOes irregulares e que esse nümero
aumentou em 200 mil velculos em 1998, quantidade esta que pode ter
aumentado ainda mais em 1999.

O art. 173 da Lei n° 5.172, de 25/10/66, do Código Tributário Nacional diz:
"Art. 173 - 0 direito de a Fazenda Püblica constituir o crédito tributário

extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: I - do primeiro dia seguinte aquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado; II - da data em que tornar
definitiva a decisão que houver anulado, por vlcio formal, o Iançamento
anteriormente efetuado."

Vale, portanto, lembrar que, entre esses 800 mil veiculos inadimplentes,
alguns podem ter adquirido o direito a prescricào pelo qUinqüênio, e, dessa
forma, o Estado perdeu a oportunidade de arrecadar os impostos devidos.

Se concedido o parcelamento de que trata este projeto de lei, o Estado,
além de proporcionar aos proprietários de veiculos oportunidade para
quitarem seus débitos, garantirá o recebimento do referido imposto, evitando
assim a decadéncia do crédito tributário, e ainda terá aumentada a sua
arrecadação. Isso, creio, Ira ajudar muito o nosso Estado neste momento de
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grandes dificuldades de caixa em que se encontra.

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

PROJETO DE LEI N O 163/99
Declara de utilidade ptiblica a Creche Cornunitária Menino Jesus, corn sede

no Municiplo de EIói Mendes.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 .- Fica declarada de utilidade püblica a Creche Comunitária Menino

Jesus, corn sede no MunicIpio de EIOi Mendes.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçâo.
Art. 3° - Revogam-se as disposiçães em contrário.
Sala das Reuniöes, de de 1999.
Alberto Pinto Coelho
Justificaçao: A Creche Comunitária Menino Jesus é uma sociedade civil

sem fins lucrativos, institu Ida em 9/1/84.
A referida entidade dedica-se a atividades relacionadas corn a proteção a

rnaternidade e a infãncia e oferece, na medida do possivel, assistëncia
médico-hospitalar e dentária, bern como educaçâo de base a pessoas e
familias menos favorecidas. Dessa maneira, colabora significativamente corn
a promoção da comunidade.

Apresenta, tarnbérn, os requisitos legais para ser declarada de utilidade
püblrca, razão por que esperamos a anuência dos nobres colegas ao tItulo
declaratório proposto.

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

PROJETO DE LEI N O 164/99
Altera dispositivo da Lei n ° 6.763, de 26 de dezembro de 1975.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta
Art. 1° -0 inciso VII do art. 13 da Lei n 06.763, de 26 de dezembro de 1975,

corn a redação dada pelo art. 1 ° e a vigência estabelecida pelo art. 15, Il, da
Lei n° 9.758, de 10 de fevereiro de 1989, passa a vigorar acrescido da alInea
"a", corn a seguinte redaçâo:

"Art. 13- ....................................................................
VII- 	 ......................................
a) Nas prestaçöes dos serviços de comunicação de que trata o inciso XI do

art. 6 ° e no preco do servico referido no "caput" deste inciso, nao se incluem
na base de cálculo os valores cobrados a titulo de acesso, adesão, ativaçäo,
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habilitacão, disponibilidade e assinatura de servicos telefOnicos piiblicos
referentes a telefones fixo e móvel celular, bern como a utilização dos
servicos suplementares e das facilidades adicionais, independeritemente da
denominacão que lhes seja dada".

Art. 2° - A Secretaria de Estado da Fazenda adotará as medidas
necessárias ao cumprimento do disposto nesta lei no prazo de trinta dias a
contar da data de sua publicacão.

Art. 3 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 4° - Revogarn-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniöes, 17 de marco de 1999.
Rogério Correia
Justificaçâo: 0 projeto de lei em tela visa a alterar a legislacao tributária

estadual, explicitando na Lei n° 6.763, de 1975, que os serviços de acesso,
adesão, ativaçao, habilitacao, disponibilidade dos serviços telefônicos
püblicos referentes a telefones fixo e móvel celular, bern corno a utilizaçào
dos serviços suplementares e das facilidades adicionais, independentemente
da denominacão que Ihes seja dada, nào se incluem na base de cálculo do
ICMS.

Caso a legislação estadual nao contenha norma definidora de tal situacáo e
diante da omissão da lei, restará ao alvedrio do Fisco Estadual a atribuicâo de
arbitrar a base de cálculo do ICMS, conforme previsto no § 27 do art. 13 da
Lei n° 6.763, de 1975, que também remete tal atribuicão ao regulamento do
ICMS baixado por meio de decreto estadual.

Por outro ado, a inclusáo de tais serviços na base de cálculo do ICMS,
ainda que deliberada pelo Conselho Nacional de Politica Fazendária -
CONFAZ -, por meio dos Convénios ICIVIS ri°s 69, de 19/6/98, e 74, de
21/7/98, configura gritante inconstitucionalidade, porque esbarra na redaçäo
do art. 155, inciso II, da Constituição Federal, que defere competéncia aos
Estados para tributar corn o ICMS apenas fatos consistentes na prestaçào de
serviços de comunicaçâo, e não corn relaçao a habilitação. Esta se insere no
campo de incidéncia do ISSON, de competéncia municipal, e não no campo
do ICMS. Assirn, tal anomalia vern prejudicando sensivelmente os municipios,
pela dificuldade operacional de se definir quais os servicos sao tributáveis
pelo ICMS estadual e quais sao da órbita do ISSON municipal. Por fim, tomo
a liberdade de anexar documentos judiciais a esta proposta e solicito o apoio
de todos os Deputados para a aprovação deste projeto de lei.

-0 - Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justica e de Fiscalizaçäo
Financeira para parecer, nos terrnos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento
Interno.
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PROJETO DE LEI N o 165/99
Declara de utilidade püblica a Loja MaçOnica Acácia Ibiaense no 2.392, corn

sede no MunicIpio de Ibiá.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pUblica a Loja MacOnica Acácia lbiaense

no 2.392, corn sede no Municipio de Ibiá.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçäo.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniöes, de marco de 1999.
Wanderley Avila
Justificação: A Loja Maçônica Acácia lbiaense n o 2.392 foi fundada em

5/2/86 como uma sociedade civil autônoma, sem fins lucrativos, tendo coma
objetivo a exercIcio da açáo maçônica, social e educativa.

A entidade espera ampliar seu atendimento aos mais carentes corn a titulo
declaratOrio de utilidade pblica, firmando parcerias corn órgãos do Estado
para atingir esse objetivo.

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

PROJETO DE RESOLucA0 N o 166/99
Aprova acordo celebrado entre as Municipios de Januária e Chapada

Gacha para mod ificaço de limite territorial.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - Fica aprovado a convênio celebrado entre as MunicIpios de

Januária e Chapada Gaicha par meio das Leis Municipais no 1.831, de 29 de
dezembro de 1998, e 174, de 12 de fevereiro de 1999, respectivamente, para
modificaçâo de limite territorial.

Art. 2° - Esta resoluçäo entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 3° - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniôes, 17 de marco de 1999.
Gil Pereira
Justificaçâo: A emancipaçào do Distrito de Chapada Gaücha, objeto da Lei

Estadual no 12.030, de 21/12/95, trouxe ao nova municIpio, além da
possibilidade de seu desenvolvimento, a adesão das comunidades que,
geograficamente, localizavam-se mais prOximo do municipio recém-
emancipado, apesar de pertencerem ao MunicIpia de Januária.

Assim e que essas comunidades passaram a usufruir das benesses do
municipio, freqUentando a posto de saide, as escolas e servindo-se ate
mesmo do comércio local, de vez que a sede do seu municipio, Januária, fica
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distante aproximadamente 200km.

Par razöes práticas e ate mesmo por conforto, Os moradores preferem que
seus povoados pertençam a Chapada Gacha, municIpio que as acolhe sem
disti nçãO.

Estando as Câmaras de Vereadores dos dois municipios absolutamente de
acordo corn a modificaçào, foram aprovadas as Leis n

o
s 1.831, de 1998, pela

Cämara de Januária, e 174, de 1999, pela Cämara de Chapada Gaücha, que
autorizam as Poderes Executivos municipais a efetivar a transferéncia da
area em questào, conforme se identifica na carta geografica preparada pelo
Instituto de Geociências Aplicadas, estabelecendo as novas limites.

Peço, pois, a aprovaçâo dos meus nobres colegas a esta resoluçao, que
vem ratificar uma situação já consolidada.

- Publicado, vai a projeto as Comissães de Justica e de Assuntos
Municipais para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI N O 167/99
lnstitui normas para a atendimento pelo Sistema Cinica de SaUde - SUS -

nos casos que menciona e dá outras providéncias.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - 0 Poder Executivo, par meio do SUS, deverá autorizar a realizacãa

gratuita de cirurgia plástica para correcao de lesöes em mulheres vitimas de
violëncia.

Art. 20 - Os haspitais e centras de saüde do SUS, ao receberem vitimas de
estupro, deverão informá-las, no atendimento, da possibilidade de acesso
gratuita a cirurgia plástica para reparacâo e as providências necessárias para
sua realizacâa, täo-somente das lesöes ou seqUelas da agressãa
comprovada.

§ 1 0 - A muiher vitima de violéncia grave que fizer a opçao pela cirurgia
deverá procurar unidade que realize a cirurgia, portando o registro de
ocorrência oflcial da agressào.

§ 20 - 0 prafissianal de medicina que indicar a necessidade da cirurgia
: deverá faz&-lo em diagnOstico formal expresso, encaminhando-a ao

responsável da unidade de saCide respectiva, para sua autorizacâo.
Art. 30 - Para a realização do disposto nesta lei, a Poder Executivo adotará,

entre outras, as seguintes açöes:
- instalacao de urn modebo assistencial que contemple equipes de

especialistas em cirurgia plástica;
II - realizacàa periódica de campanhas de orientacao e publicidade

institucional cam praducão de material didático a ser distribuldo para a

I' 	 -
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população-alvo;

HI - distribuiçâo gratuita de produtos farmacolOgicos durante a pré-
operatOrio e o pOs-operatório;

IV - encaminhamento para clinica especializada dos casos indicados para
complernentaçao diagnOstica ou tratarnento, quando necessário;

V - controle estatistico dos casos de atendirnentos.
Art. 4° - Fica o Executivo autorizado a celebrar contratos e outras formas de

parceria corn organismos ptiblicos ou privados, corn a objetivo de viabilizar o
ateridimento de que trata esta lei.

Art 5° - Os recursos fmnanceiros destinados a cobrir as despesas
decorrentes desta lei serão alocados para a ano subsequente a sua
aprovação e provenientes da programaçào orcamentária de saUde estadual.

Art. 60 - 0 Poder Execut!vo regulamentara esta lei no prazo de naventa dias
a contar da data de sua publicaçâo.

Art. 7° - Esta lei entra ern vigor na data de sua publicaçao.
Art. 81 Revogam-se as disposiçoes ern contrário.
Sala das ReuniOes, 17 de marco de 1999.
Elaine Matozinhos
Justificaçào: 0 projeto de lei que ora apresento nesta Casa, para discussão

dos nobres colegas Deputados, procura oferecer as condiçoes para que as
muiheres vitirnas de agressão tenharn atendimento medico, na especialidade
de cirurgia plástica, quando sofrerem Iesöes que comprometam sua
aparéncia fisica.

A maioria dos casos de agressao as muiheres acontece corn rnulheres
cujas condiçoes sócio-econOrnicas não suportarn as custos de uma cirurgia
plástica reparadora. Ficarn, dessa forma, estigrnatizadas pelo restante de
suas vidas. As seqUelas compreendern queirnaduras e cortes profundos em
seus corpos, que as marcam fisica e psicologicarnente, e, coma
conseqüência, elas procuram se escander da convivëncia social. Ha casos
em que as lesbes comprometem, inclusive, a locomoçäo da muiher, retirando-
he a capacidade para a trabalho e autros afazeres produtivos.

E justo, pais, que a sistema de saüde püblico ofereça a tratamento medico
adequado, por meio da cirurgia reparadora, realizada segundo as
pracedimentas e técnicas da moderna rnedicina.

O projeto procura, assim, devolver a dignidade a mulher lesionada e dar-Ihe
a conforto psico-emacional para a continuação de sua jarnada como pessoa
humana.

O apoia de Deputados e Deputadas desta Assembléia Legislativa a
aprovação deste projeto significa urna enorme contribuição na luta pela
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preservacãa da dignidade da mulher.

- Publicado, vai a projeto as Comissöes de Justica, de SaUde e de
Fisca!izacáa Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
do Regimento Interna.

PROJETO DE LEI N O 168/99
Oferece a Serviço de Orientaçãa e Prevenção do Cancer Cérvico-Uterino e

de Mama no Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - 0 Estado de Minas Gerais oferecerá a Servico de Orientacãa e

Prevencao ao Cancer Cérvico-Uterino e de Mama, coma forma de ampliar a
atendimento a saüde da mulher, par meio de acoes de orientaçào, prevencãa
e tratamenta do cancer cérvico-uterino e de mama.

Art. 2 0 - Para executar a previsto no art. 1 0 desta lei, a Executiva adotará,
entre outras, as seguintes açöes:

I - atendimento cllnico preventiva as mulheres atendidas pelo Sistema Unico
de SaUde - SUS - e ambulatorial para aquelas portadoras de cancer cérvica-
uterino ou de mama;

II - instalacao de urn modelo assistencial que contemple em nUmero
suficiente equipes de especialistas em oncologia e dotado de apareihos de
diagnóstico de acordo corn a demanda apurada em cada região do Estado,
constando de, no minima, urn mamógrafo e um colposcópia;

III - realizacao periodica de campanhas de orientação e publicidade
institucional, corn produçào de material didático a ser distribuido para a
população-alvo;

IV - distribuição gratuita de pradutas farmacológicos para tratamenta dos
tipas de cancer previstos par esta lei;

V - controle estatlstica dos casos atendidos.
Art. 30 - As mastectomias, quando indicadas, seräo realizadas,

preferencialmente, na rede hospitalar pUblica.
Art. 40 - As açöes de controle do cancer cérvico-uterina dever(73a envolver

práticas preventivas e curativas relacionadas, conforme a casa, a:
a) consulta clinica ginecologica;
b) exame clinico de mama;
c) citologia de esfregaco cervico-vaginal;
d) colpascapia;
e) teste de Schiller;
f) histapatolagia;
g) tratamento dos processos inflamatórias e displásicos;
h) encaminhamenta a clInica especializada dos casos indicados para
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comp!ementaçáo diagnostica ou tratamento;

I) controle dos casos negativos;
j) seguimento dos casos tratados.
Art. 5 1 - Rca o Poder Executivo autorizado a celebrar convénios, contratos e

outras formas de parceria corn órgãos pUblicos e privados, corn o objetivo de
viabilizar as açöes do serviço de que trata esta lei.

Art. 6° - Os recursos financeiros destinados a cobrir as despesas
decorrentes desta lei serão provenientes de:

- dotacão orcarnentária própria;
II - outras fontes.
Art. 7° - 0 Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60

(sessenta) dias a contar da data de sua publicação.
Art. 8 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 90 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniöes, 17 de marco de 1999.
Elaine Matozinhos
Justificação: Apresentamos, para a apreciação desta douta Assembléia

Legislativa, o projeto de lei que institui o Serviço de Orientaçao e Prevenção
do Cancer Cérvico-Uterino e de Mama.

Para meihor fundamentação da criação de tal serviço, a ser prestado nas
unidades de saüde da rede estadual, é importante conhecer mais a respeito
dessas doenças e das estatisticas atuals.

As neoplasias de colo de Otero e de mama, principais causas de morte por
cancer entre as mulheres, atingem a mulher ainda jovern, quando é
indispensável na familia e mais produtiva nos seus afazeres. Elas podern ser
perfeitamente prevenidas e, se descobertas em seu estágio inicial, podem ser
curadas. No entanto, torna-se necessário que a mulher faca urna revisão
ginecoiogica pelo menos uma vez ao ano e desenvolva o hábito do auto-
exame das mamas.

No Brasil, a cobertura e a efetivadade dos programas existentes, aliados a
dificuldades de acesso ao tratamento dos casos detectados, deixam a
populaçào feminina quase inteiramente a mercé dos riscos de adoecer e
morrer por cancer.

Embora não haja major sistematização dos dados sobre a incidéncia
dessas doenças, dados isolados mostram a gravidade do problema: em São
Paulo, o cancer de cob do Otero atinge 17,8% das mortes, seguido do de cob
de mama, corn 17,3%. Em 1994 foram registrados 25 mll casos de cancer de
mama no Pals, 35 mil em 1995, e estimava-se que em 1996 haveria 40 mu
novos casos (segundo dados apresentados na lb Jornada Mineira de
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Mastobogia). Atualmente, apenas 2% da popubação feminina brasileira faz
exames preventivos ginecológicos corn regularidade, sendo que esse
percentual é de 10% nas Capitals, segundo dados da Divisão de Doenças
Crônicas Degenerativas do MS.

Sendo assim, acreditamos que a ampliação das acöes de prevençâo que o
serviço prevê são da mais alta relevãncia na atencão a saüde integral da
mulher. Tornado prática no atendimento pela rede de saide estaduab e corn
divulgacão massiva em todos Os setores do Estado, temos a certeza de que
em breve os indices de incidéncia dessas neoplasias, que exigem cirurgias
radicais, serão sensivebmente reduzidos em Minas Gerais.

Pero, pois, o apoio dos colegas desta Casa a aprovação deste projeto, que
tern a aprovacão de todas nós, mulheres do Estado de Minas Gerais.

- Publicado, val o projeto as Comissães de Justiça, 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 169/99
Estabelece normas para o fornecimento, no ãmbito do Sistema LJnico de

Saide - SUS -, de contraceptivos de emergência na rede de saUde estadual e
dá outras providéncias.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - 0 Estado oferecerá, no ãmbito do Sistema Unico de Saüde - SUS -,

pilulas contraceptivas de emergência, conhecidas como pliulas do dia
seguinte, as mulheres vItimas de estu pro.

Art. 20 - Os hospitals e centros de saide, ao receberem vitimas de estupro,
deverão nformá-las, no atendimento, da possibilidade de acesso ao método
contraceptivo de emergência e das providéncias necessárias para sua
obtencao.

Art. 31 - A mubher vitima de estupro que fizer a opcao de utilizar o método
contraceptivo de emergência deverá procurar unidade do SUS portando o
registro de ocorrência oficiab do estupro, onde receberá a medicacao e
informaçães necessárias ao procedimento, assim como o acompanhamento
medico.

Art. 40 - Os recursos financeiros destinados a cobrir as despesas
decorrentes desta lei serão provenientes de:

I - dotacao orcamentaria própria;
II - outras fontes.
Art. 50 - 0 Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias

a contar da data de sua pubbicacao.
Art. 6 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua pubbicacão.
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Sala das Reuniöes, 17 de marco de 1999.
Elaine Matozinhos
Justificação: 0 projeto de lei que ora apresentamos para apreciação nesta

Casa fol concebido a partir de experiências consagradas na literatura médica,
no que diz respeito as práticas da anticoncepção de emergência.

E importante informar Clue o EscritOrio do Population Council no Brasil e a
Coordenaçao Materno-Infantil do Ministério da Satde - MS -, promoveram,
em marco de 1996, a I Oficina Brasileira sobre Anticoncepção de Emergéncia,
em Brasilia, DF. Entre as conclusães do evento, ficou indicado que as
mulheres em idade reprodutiva corn risco de desenvolver gravidez indesejada
devem ter acesso a anticoncepção de emergéncia. E, além disso, que os
serviços de saüde püblicos ou privados devem orientar e oferecer esse
rnétodo contraceptivo, bern como os locais de atendimento as muiheres
vItimas de violência sexual devem oferecer informação e orientação sobre o
método e o encaminhamento aos serviços de saUde a quem queira utilizar-se
de taf procedimento. Tais conclusães tornaram-se uma recomendação do
Ministério da SaUde.

Ainda pouco conhecido pelos profissionais de saüde e pouco divulgado
entre potenciais usuárias, o método possui 75% de eficácia, se utilizado ate
72 horas apOs a relação, sendo prescrito de duas formas distintas.

0 Ministério da Saüde esclarece Clue tal método sO deve ser utilizado em
situaçöes de emergéncia, como casos de violência sexual, uso inadequado
de métodos anticoncepcionais e nos casos de possiveis faihas de métodos,
como, por exemplo, a ruptura de preservativos ou deslocamento de
diafragma.

Em se tratando dos casos de muiheres vitimas de estupro, contar corn esse
método é realmente uma forma de ajudá-las a irnpedir que a possivel
gravidez, advinda de urn ato hediondo, tenha prosseguimento, rninimizando
sua dor. Para se ter urna idéia, foram cometidos, em Belo Horizonte, 829
casos de estupros e tentativas de estupros, no periodo entre 1995 e 1997 e
no ano de 1998 houve 448 casos registrados na Delegacia de Mulheres da
Capital.

Experiência semelhante está sendo implementada em Goiânia, GO, o que
tern proporcionado significativo aumento no nümero de denUncias de estupro,
devido ao interesse das muiheres violentadas em se utilizar do método,
superando o medo habitual que tern as vitirnas de denunciar a violéncia
s of rid a

Considerando a amplitude social deste projeto incontestável, venho solicitar
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aos ilustres colegas o apoio a sua aprovacão.
- publicado, vai 0 projeto as ComissOes de Justiça, de Saüde e de

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

PROJETO DE LEI N o 170/99
(Ex-Projeto de Lei n° 1.687/98)

AutoriZa o Poder Executivo a fazer reverter imóvel de sua propriedade ao
MunicipiO de Santa Margarida.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao Municipio de

Santa Margarida imóvel situado naquele municipio, no Distrito de Ribeirão de
São Domingos, constituido de area de 1 ,5Oha (urn hectare e cinqUenta ares)
de terrenos e suas respectivas benfeitorias, recebido em doacão do mesmo
MunicIpio, de acordo corn a Lei Municipal n° 479, de 9 de maio de 1978, e
escritura de 21 de agosto de 1978, registrada em 22 de agosto de 1978 sob o
n° 4.993, página 567, matriculado sob o n° 1.816, a fis. 17 do livro 9-C, no
CartOrio de Registro de Imóveis da Comarca de Abre-Campo.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 30 - Revogam-se as disposicaes em contrário.
Sala das ReuniOes, 23 de marco de 1999.
Sebastião Costa
Justificaçâo: A area em apreço foi doada ao Estado para a construcão de

prédio para abrigar o Centro de Aprendizagem Comunitário - CAC - e a
Unidade Auxiliar de SaCide - UAS.

Como os dois órgãos foram desativados, a antiga diretoria do CAC cedeu o
prédio para instalacão da Creche Mae Operária, mantida pela Prefeitura
Municipal de Santa Margarida. A reversão do irnóvel ao Municipio, ora
pleiteada, tern como objetivo a regularizacão do funcionamento da referida
creche.

Vale lembrar que, ao desativar o CAC, o Estado descumpriu a condicão
imposta no ato da doacão, criando situacão que permite 80 doador, pelo
inadimplemento do donatário, a qualquer tempo, por acao própria, promover a
revogaçao de sua liberalidade. Entretanto, achamos conveniente e oportuna a
edicão de norma autorizativa, corn o propOsito de evitar a via judicial para
resolver a pendência, possibilitando a transacão amigavel entre as partes.

Diante do exposto, espero a aprovacão dos nobres pares desta Casa a esta
proposicão.

- Publicado, vai o projeto as Comissôes de Justica e de Fiscalização
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento
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FROJETO DE LEI N O 171/99
Declara de utilidade püblica a Associaçáo de Combate as Drogas de

Itabirito - ACADI -, corn sede no Municlpio de Itabirito.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Fica declarada de utilidade pUblica a Associaçao de Combate as

Drogas de Itabirito - ACADI.
Art. 20 - Esta lei entra ern vigor na data de sua publicaçâo.
Art. 3 1 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniöes, de marco de 1999.
Alencar da Silveira Junior
Justificação: A Associação de Combate as Drogas de Itabirito - ACADI -,

corn sede no Municipio de Itabirito, é uma entidade sem fins lucrativos que
tern corno finalidade o combate ao tráfico e uso de substâncias entorpecentes
ou capazes de causar dependência fisica ou psiquica, propugnando, por
todos Os meios ao seu alcance, para que sejam proporcionados, pelos
poderes püblicos ou particulares, aos habitantes de Itabirito, mormente as
crianças e aos adolescentes, esclarecimentos necessários, no que se refere
ao combate as drogas, garantindo seu progresso moral, material e social.

A entidade já é reconhecida de utilidade pUblica municipal, por contribuir
para a conscientizaçâo da comunidade local. Diante disso, entendemos que o
aludido conselho merece o titulo declaratOrio de utilidade publica no âmbito
estadual.

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

REQUERIMENTOS
N O 85/99, do Deputado Rogério Correia, em que solicita seja enviado oflcio

ao Governador do Estado pedindo sejam firmados convénios corn os
municIpios que estejam implantando o projeto bolsa-escola. (- A Comissão de
Educacão.)

NO 86/99, do Deputado Bené Guedes, solicitando seja enviado oficio ao
Secretário de Segurança Püblica para que se instale urn posto policial no
Distrito de Ribeiro Junqueira, no MunicIpio de Leopoldina. (- A Comissão de
Direitos Humanos.)

NO 87/99, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando manifestação de
congratulaçoes corn o Municlpio de Monte Sião, pela passagem de seu 150°
aniversário. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)

N O 88/99, da Bancada do PSB, solicitando seja dirigido oficio ao Presidente
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do STF para que seja dada preferência ao julgamento dos processos que
discutem a moratôria em Minas Gerais.

N o 89/99, da Bancada do PSB, solicitando seja dirigido oflcio ao Presidente
do TRF - i a Região manifestando o apoio do Legislativo mineiro ao
movimento deflagrado pelos magistrados federais. (- Distribuldos a Cornissão
de Administracão PUblica.)

N o 90/99, do Deputado Amilcar Martins, solicitando seja encaminhado ao
SecretáriO da Casa Civil pedido de informacöes relativas ao documento do
Governo do Estado intitulado "A Verdade sobre as Dividas Herdadas, as
Tentativas de Diálogo corn o Governo Federal e as Medidas de Ajuste
Emergencial Adotadas pelo Governo de Minas Gerais". (- A Mesa da
Assembléia.)

N O 91/99, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja encarninhado ao
Secretário de Transportes e Obras Püblicas pedido para que se estenda a
duplicacâo da BR-040 ate a BR-135, no entroncamento para o Municipio de
Montes Claros e o Norte de Minas.

N O 92/99, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja encaminhado oflcio ao
Diretor-Geral do DER-MG a fim de que o órgão assuma a manutencão da
estrada municipal que interliga os MunicIpios de Glaucilãndia, Guaraciama e
Bocaiüva. (- Distribuldos a Comissão de Transporte.)

NO 93/99, da Deputada Maria Olivia, solicitando manifestacão de
congratulacOes corn o Hospital Vera Cruz, pela passagem de seu
cinquentenário, em 9/4/99. (- A Comissão de Saüde.)

N O 94/99, do Deputado Carlos Pimenta, solicitando seja formulado apelo ao
Secretário de Transportes e Obras Püblicas para que se reinicie o processo
de asfaltamento da Rodovia MG-602, que liga os Municipios de Taiobeiras e
São João do Para iso.

No 95/99, do Deputado Carlos Pimenta, solicitando seja formulado apelo ao
Secretário de Transportes e Obras Püblicas corn vistas a que se reinicie o
asfaltamento do trecho da BR-135 que liga os Municipios de Itacarambi e
Manga.

NO 96/99, do Deputado Carlos Pimenta, solicitando seja formulado apelo ao
Diretor-Geral do DNER corn vistas a que se recupere a pavimentacão
asfáltica do trecho da BR-251 que liga Montes Claros a Salinas e do trecho da
BR-1 35 que liga Montes Claros a Curvelo.

N o 97/99, do Deputado Carlos Pimenta, solicitando seja formulado apelo ao
Secretário de Transportes e Obras Publicas corn vistas a que se dé
prosseguimento as obras de asfaltamento da Rodovia MG-403, que liga Os
Municipios de São João da Ponte e Varzelãndia. (- Distribuldos a Cornissão
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de Transporte.)

No 98/99, do Deputado Márcio Kangussu e outros, solicitando seja
encaminhado oficlo ao Secretário do Planejamento corn vistas a que se
proponha ao Conseiho Deliberativo da SUDENE a abertura de escritório
regional desse Orgão no vale do Jequitinhonha.

N O 99/99, do Deputado Márcio Kangussu e outros, solicitando seja
encaminhado ofIcio ao Secretário do Planejamento corn vistas a que se
proponha ao Conseiho Deliberativo da SUDENE a abertura de trés agéncias
do Banco do Nordeste do Brasil no vale do Jequitinhonha.

N O 100/99, do Deputado Márcio Kangussu e outros, solicitando seja
formulado apelo ao Ministro do Planejamento e Orçamento corn vistas a que
os municipios do vale do Jequitinhonha emancipados pela Lei n o 12.030
sejam incluidos na area de abrangéncia da SUDENE.

N O 101/99, do Deputado Márcio Kangussu e outros, solicitando seja
formulado apelo ao Ministro do Planejamento e Orçamento corn vistas a que
seja considerada area de abrangéncia da SUDENE em Minas Gerais a area
geográfica compreendida pelo vale do Jequitinhonha e pela regiáo Node do
Estado. (- Distribuldos a Comissäo de Turismo.)

Do Deputado Ivo José, solicitando seja formulado apelo ao Presidente da
Assembléia corn vistas a realizaçao de seminário sobre o tema "Acão Social:
Novas Perspectivas e Formas de Financiamento". (- A Mesa da Assembléia.)

Requerimento de Emancipaçao n o 1/99, do Deputado Irani Barbosa,
solicitando seja encaminhado ao Plenário o processo de emancipacäo do
Distrito de Sào Benedito, Municipio de Santa Luzia. (- A Comissâo de
Assuntos Municipais.)

Comunicaçöes
- E também encaminhada a Mesa comunicação do Deputado Bilac Pinto.

Registro de Presença
o Sr. Presidente - A Presidéncia registra a presença, em Plenário, do

Deputado Federal Gilmar Machado.
lnterrupçâo dos Trabaihos Ordinários

o Sr. Presidente - A Presidéncia interrompe os trabaihos ordinários para,
nos termos do § 1° do ad. 22 do Regimento Interno, receber o Cardeal
Arcebispo de Belo Horizonte, D. Serafim Fernandes de AraUjo.

Reabertura dos Trabaihos Ordinários
o Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

2 a Parte (Ordem do Dia)
1a Fase

Abertura de lnscricoes
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o Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte, a Presidéncia

passa a 2a Parte da reuniao, corn a 1a Fase da Ordern do Dia,
compreendendo as cornunicaçöes da Presidéncia e de Deputados e a
apreciacâo de pareceres e requerimentos. Estào abertas as inscricöes para o
Grande Expediente da próxima reunião.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidéncia comunica ao Plenário que a Mesa da Assembléia

encarninhou ofIcio ao Tribunal de Contas do Estado corn o seguinte teor:
"Exrno. Sr. Presidente:
Dirigimo-nos a V. Exa. para indagar se esse ôrgáo possui condicöes para

proceder a urn levantarnento de dados que possibilite o encontro de contas
entre 0 Estado de Minas Gerais e a União, tendo em vista a compensaçào
financeira relativa a contagem recIproca de tempo de servico para fins de
aposentadoria, prevista no art. 201, § 90, da Constituição da Repüblica, e a
regulamentacão do art. 202, § 2 1, da referida Constituicão, mediante a edicâo
da Lei Federal no 9.717, de 27/11/98".

o Sr. Presidente - A Presidéncia verifica de pIano a inexisténcia de
"quorum" para a continuacäo dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente
Nos termos do art. 244 do Regimento Interno, a Presidéncia declara

encerrada a discussão ern turno Onico dos vetos as Proposiçoes de Lei nos
13.880, 13.930, 13.977, 13.979 e 13.987, urna vez que perrnanecerarn na
ordem do dia por seis reuniães.

Encerrarnento
O Sr. Presidente - A Presidéncia encerra a reunião, desconvocando a

reuniào extraordinária de logo mais, as 20 horas, e convocando os Deputados
para as extraordinárias de arnarhâ, dia 24, as 9 e as 20 horas, nos termos do
edital de convocação, bern como para a ordinária da mesma data, as 14
horas, corn a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a
publicada na edicâo anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 6a REUNIAO ESPECIAL, EM 17/3/99
Presidéncia dos Deputados Anderson Adauto e Gil Pereira

Sumário: Cornparecimento - Abertura - Ata - Composiçâo da Mesa -
Destinaçäo da reuniâo - Palavras do Deputado Márcio Cunha - Palavras do
Secretário MurIlio Hingel - Esclarecirnentos sobre os debates - Debates;
prorrogaçao da reunião; encerrarnento dos debates - Encerramento.

Comparecirnento
- Comparecem os Deputados:
Anderson Adauto - José Braga - Durval Angelo - Dilzon Melo - Gil Pereira -
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Adelmo Carneiro Leâo - Agostinho Patrüs - Agostinho Silveira - Ailton Vilela -
Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira JUnior - Ambrósio
Pinto - Amilcar Martins - AntOnio Andrade - AntOnio Carlos Andrada - AntOnio
JUlio - AntOnio Roberto - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos
Pirnenta - César de Mesquita - Chico Rafael - Christiano CanOdo - Dalmo
Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Edson
Rezende - Eduardo Brandào - Eduardo Daladier - Eduardo Hermeto - Elaine
Matozinhos - Elbe Brando - Elmo Braz - Ermano Batista - Fábio Avelar -
George Hilton - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio - Irani Barbosa - Ivo José
- João Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro -
Jorge Eduardo de Oliveira - José Alves Viana - José Milton - Luiz Fernando -
Luiz Menezes - Marcelo Goncalves - Márcio Cunha - Marcia 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 - Rêmo!o Aloise - Rogério Correia - Ronaldo
Canabrava - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Avila -
Washington Rodrigues.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - As 9h10min, declaro aberta

a reunio. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciarnos os
nossos trabalhos. Corn a palavra, o Sr. 21-Secretário, para proceder a leitura
da ata da reunião anterior.

Ata
- 0 Deputado Gil Pereira, 2°-Secret6rio, procede a leitura da ata da reun!ào

anterior, que é aprovada sern restriçOes.
Corn posiçao da Mesa

O Sr. Presidente - A Presidéncia convida a tomar assento a mesa os
Exmos. Srs. Murilio Hinge!, Secretário da Educaçao; Prof. Gerson de Melo
Brito Boson, Reitor da Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG -;
Profa. Maria José Feres, Secretária Adjunta da Secretária da Educaçao; Prof.
Carlos Henrique Leal Porto, Subsecretário de Administraçao do Sistema
Educacional; Profa. Many Moyses, Subsecretária de Desenvolvimento
Educacional; Profa. Lucy Brandão, Chefe de Gabinete da Secretaria da
Educaçäo; Profa. Solange Nobre, Superintendente de Adm!nistração da Rede
Escolar; Deputado Durval Angelo, 2°-Vice-Presidente da Assembléia
Legislativa; Deputado Dilzon Melo, 1 0-Secretário da Assembléia Legislativa; e
Deputado Gil Pereira, 2°-Secret6nio da Assembléia Legislativa.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião a receber a Exmo. Sr. Munilio
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Hingel, Secretário da Educaçäo, que comparece a esta Casa atendendo a
requerimento aprovado pelo Plenário. A Presidéncia manifesta seus
agradecimentos ao ilustre Sr. Secretário da Educaçào, pela presteza corn que
aceitou 0 convite para debater corn os Deputados a situação financeira do
Estado, principa!rnente no que se refere a sua pasta, e assuntos gerais
relativos a educaçâo em Minas Gerais.

Palavras do Deputado Márcio Cunha
O Sr. Presidente - A Presidéncia vai conceder a palavra, por ate 5 rninutos,

ao Deputado Márcio Cunha, co-autor do requerimento que suscitou a
presenca do Dr. MurIlio Hinge] nesta Casa. Corn a palavra, o Deputado
Márcio Cunha.

O Deputado Márcio Cunha - Sr. Presidente, Deputado Anderson Adauto,
demais Deputados integrantes da Mesa desta Casa, Secretário Murulio
Hinge!, Secretária Adjunta Maria José, Subsecretário Carlos Henrique, Sra.
Marly Moyses, Dra. Lucy, Chefe de Gabinete, dernais servidores da
Secretaria da Educação, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, ern primeiro lugar,
em meu name e no dos Deputados João Paulo e José Milton, co-autores
deste requerirnento, e em nome de todos os Deputados que o aprovaram, as
nossas boas-vindas, a nosso agradecimento e a nossa alegria por recebê-lo
aqui, no dia de hoje.

Na verdade, a motivo do convite foi propiciar a esta Casa urn debate, urn
esclarecimento acerca da situação atual do Governo do Estado. No nosso
requerirnento, escolhemos trés areas estnitarnente técnicas e urna social. Já
estiverarn aqu! a Dra. Misabel, Procuradora-Geral do Estado; a Secretário da
Fazenda, Dr. Dupeyrat; e estará ainda conosco a Secretário do Planejarnento,
Manoel Costa. Hoje recebernos a Sr. Secretário da Educaçâo.

Nos debates anteriores, Sr. Secretário, nos, integrantes haje do grupo de
parlarnentares que compOem a base do Governo, sentimo-nos extremamente
satisfeitos corn as expasiçoes aqui apresentadas. Mais do que issa, haje
temos urn juIza absalutarnente campleta, certas de que a Governo Itarnar
Franco está inteiramente carreto, esta no caminho certo. Achamos que, corn
O esforco dele e desta Casa, haverernos de encontrar soluçOes para as
diversos problernas.

Mas, sern dUvida, Sr. Secretário, a area educacional nos traz uma
preocupaçáo rnuito grande. Sabemos que Minas haje tern de fazer urna
grande rei1ex5o a respeito do setor educacionaf do Estado, reflexão essa
iniciada por V. Exa. quando ex-Ministro da Educação, naqueles encontros que
foram realizados e naquele documento que foi elaborado sabre a setar
educacional de Minas Gerais. Portanto, alérn de obterrnos aqul diversas
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informaçoes e de podermos debater corn o senhor a respeito do setor
educacional, tenha a certeza de que V. Exa. e sua equipe encontrarn hoje
urna expectativa muito grande de todos nós, Deputados, de que voces
possam fazer urn grande trabalho e que possamos refletir acerca dos
destinos da educaçao em Minas Gerais. Seja bem-vindo, Sr. Secretário.

Palavras do Secretário MurIlio Hingel
o Sr. Presidente - Antes de conceder a palavra ao Dr. MurIho Hingel, a

Presidência, em nome do Poder Legislativo, apresenta as boas-vindas ao
lustre convidado e reitera seus agradecimentos a S. Exa. pela gentileza corn
que atendeu a nossa solicitação. 0 Prof. MurIlio Hingel, como das outras
vezes, disporá de ate 30 minutos para a sua exposiçào. A Presidéncia,
portanto, concederá a palavra aos Srs. Deputados logo após, para que
possam fazer as perguntas. Corn a palavra, o Dr. Muriho Hingel, que disporá
de ate 30 minutos para a sua exposiçao.

o Secretário Murilio Hingel - Exmo. Sr. Deputado Anderson Adauto,
Presidente da Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais; senhores
mernbros da Mesa da Assembléia Legislativa, Srs. Uderes das bancadas de
1999, Srs. Deputados, companheiros da Secretaria da Educaçào, senhoras e
senhores, é para rnim urna honra estar aqui hoje, pela rnanhã, para falar
sobre matéria de tal magnitude, corno seja a educacão em Minas Gerais.

Na condição de Secretário da Educaçào do Governo Itarnar Franco,
gostaria de, saudando a todos, lembrar que nos rneus trabaihos, sernpre
ligados a educaçào, participei de trés rnornentos da vida püblica de Itarnar
Franco. Fui seu Secretário Municipal de Educacão quando ele fol Prefeito de
Juiz de Fora pela prirneira vez, de 1967 a 1971; fui seu Ministro da Educacao
e do Desporto, nomeado logo que S. Exa. assumiu a Presidéncia da
RepUblica, permanecendo ate o final; e, hoje, tenho a honra de participar do
secretariado de seu Governo em Minas Gerais.

o que quero reafirmar corn essa referéncia é que, em todos os niveis,
Itamar Franco, hoje Governador do Estado, sempre atribuiu a educacão urn
papel preponderante, merecendo urn tratamento prioritário. Assim foi em nivel
municipal, numa Prefeitura onde recebernos urna rede de 2 mil alunos e
deixarnos 12 mil. Estamos falando, al, do firn da década de 60 e do inicio da
década de 70, e não do final do século XX.

No Governo Federal, tivemos urna ampla autonornia de trabalho, que se
ref]etiu em acôes em todos os niveis, graus e modalidades da educacào, e,
agora, no Estado de Minas Gerais, temos recebido de S. Exa., assim corno de
todo o secretariado e da Assembléia Legisfativa, a apoio necessário a missão
de meihorar a educação, não apenas num sentido de discurso, mas no de
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melhorar a educação para todos as mineiros, visando a formação do cidadão.

Achei importante trazer para as Srs. Deputados uma pasta contendo
algurnaS informaçoes, porque isso facilitará a nossa exposiçäo. Também
deixaremOS corn os Deputados inforrnaçöes importantes em sua acão junta
as bases eleitorais que as conduziram a Assemb!éia Legislativa, e, talvez,
tenhamos elementos que permitarn esclarecer algumas questOes, algumas
perguntas, alguns pedidos de esclarecimento. Então, you preferir desenvolver
meu trabalho corn base nesse material que foi entregue a cada urn, numa
pasta colocada em sua bancada.

0 primeiro documento que temos al é essencial, porque é norteador das
poilticas de educação em Minas Gerais, atualmente colocadas em prática, e
reproduz uma smntese do Forum Mineiro da Educacao. Esse forum foi
desenvolvido no periodo pré-eleitoral, portanto ainda em 1988, a pedido do
então candidato Itamar Franco, e permitiu-nos percorrer as regiOes do Estado
para ouvir as bases sabre a educaçâo em Minas Gerais. Estivemos nos
MunicIpios de Varginha, Uberlândia, Juiz de Fora, Governador Valadares,
Montes Claros e Contagem e encerrarnos a FOrum Mineiro de Educaçáo em
Bela Horizonte, no dia 219/98. Naquela aportunidade, a candidato Itamar
Franca fez urn discurso que está transcrito no documento entregue aos Srs.
Deputados, e, em seguida, foi lida e aprovada a carta dos educadores
mineiros: "Minas-Educação no Século XXI".

Esse documento é muito importante, porque contérn uma ampla e profunda
introdução sobre a fenôrneno da globalização e suas repercussoes no campo
da educaçao. São consideraçães de ordem teOrica, filosOfica, ternática e
evoluem ate a idéia do Brasil no mundo e de Minas no Brasil. E o documento
e concluldo, na terceira parte, corn urna série de diretrizes para a acâo, de tal
maneira que ja ternos nele uma espécie de programa inicial para as quatro
anos do Governo Itamar Franco. Não é urn documento acabado, fechado,
porque a educação é urn processo dinârnico. MadificaçOes, alteraçOes,
énfases deverâo ocorrer durante as quatro anos. Além do mais, existe a idéia
de transformar a FOrum Mineiro de Educaçào num forum permanente, em

0 que, periodicarnente, consultaremos as bases sobre as propostas para a area
0
	 da educação, de forma que elas reflitam a vontade do povo mineiro,
U, particularmente daqueles que atuarn em educacào, e sabre propostas que

seriam encaminhadas a Assernbléia Legislativa, quando necessárias a sua
transforrnaçao em leis capazes de estirnular e desenvolver a educacào em
nasso Estado. Mas a questao em que queremos insistir corn esse docurnento
é que jO pudemos assurnir a Secretaria de Estado da Educação de Minas
Gerais cam urna série de linhas pré-estabelecidas, algumas diretrizes que
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não foram criadas par urn grupa de iluminados, de cansultares, mas de
diretrizes nascidas de cansultas as bases, onde recebernos propostas,
sugestoes e encaminhamentos. E urn documento importante e tern servido de
guia as acães da Secretaria de Educação ate a momenta.

Mais adiante, temos urn documento menor, mas é a compromisso do atual
Secretário corn a Educação em Minas Gerais. Trata-se do pranunciarnento
que fiz, ao receber, das mãos do Secretário João Batista dos Mares Guia, a
Secretaria de Estado da Educação, em 1°11199, na antiga sede da Secretaria,
hoje transforrnada em Casa do Educador, centro de referência do professor
do Estado de Minas Gerais.

Prosseguindo, ha urn caderno corn informaçoes sobre a Secretaria de
Estado da Educação. A prirneira página traz informaçoes de grande interesse
para as Deputados, ou seja, coma encantrarnos a Secretaria do ponto de
vista de dividas acumuladas no perlodo de 1995 a 1998. Os senhores
poderão, portanto, verificar uma discriminação de dIvidas relativas a recursos
do Tesouro que não foram repassados a Secretaria, mas que deveriarn tornar
possiv& a financiamento de acôes desenvovidas pela Secretaria. Existem
algurnas dIvidas graves, coma par exemplo a pagamenta de aiuguéis. Alguns
deles são devidos desde 1995. Existern dividas corn a Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos, Imprensa Oficial, PRODEMGE, COPASA, TELEMIG,
CEMIG, corn diversos fornecedores e corn a DEOP.

Depois, numa segunda faixa, dIvidas relativas ao salário-educação, a cota
estadual do saário-educação. Aqui, temos urn terrena mais grave porque são
recursos vinculados a educacão, verbas carimbadas coma castumamos dizer.
Esses recursos foram para a caixa Cinico do Estada, a Tesouro do Estado, e
não foram repassados a Secretaria de Educaçao, inviabilizando rnuitas ago-es
e a execucão de muitos convénios. Muitos Prefeitos, Deputadas Estaduais e
Deputados Federais reclamam sabre convénios assinadas e não executados.
Esses convênios nãa puderam ser executados porque a Secretaria da
Educação não recebeu as recursos. E interessante lembrar que eles sempre
figurararn coma estando na Secretaria de Educação, mas apenas do ponto de
vista contábil, pals, na verdade, jamais foram repassados a Secretaria. São
recursos para obras, capacitação de recursos humanas, avaliação de ensina
e inümeros projetas que estavam em desenvolvimento e tiveram de ser
interrompidos ou prejudicados par insuficiência de rneios.

A terceira faixa refere-se a recursos do FUNDEF, que, tambérn, foram para
a caixa Unico do Estado, para a Secretaria da Fazenda, e nãa foram
repassados nern para a Secretaria da Educação nem para as municIpios. A
não-transferência desses recursos para as municIpios foi urn ata grave,
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porque rnuitos deles deixararn de recebê-Ios a partir de outubro. Como eram
relativOs a municipalização de escolas, turmas e alunos, muitos municipios
não tiveram coma pagar as professores nos áltimos rneses de 1998 nem a
130 saláriO. Então, gostaria de destacar nesta faixa recursos dos rnunicIpios
da ordem de R$42.802.000.000,00. Esses recursos nãa foram repassados
aos municIpios, ocorrendo, portanto, a que poderlamos denominar de urna
apropriacão indébita. Receberei na Secretaria, ainda hoje, intimaçöes de
prefeitos que reclamam a nâo-recebimento desses recursos a partir de
outubro. Nenhum dos que assinaram convênios de rnunicipalização
receberam recursas relativos a novembro e a dezembro. Além disso, havia
recursoS do FUNDEF que deveriam financiar obras de reformas corn
prefeituras, especialmente em razão de nucleação e outras politicas então
desenvolVidaS. Não foram repassados para as caixas escolares
R$12.420.000,00, isto é, as escalas tinham a autogestão mas não tinham a
recurSo para gerenciar. Então, não tiverarn coma pagar aluguel, coma
comprar gas, coma pagar conta de energia, de água. Isso caiu na condiçao
de restos a pagar, além de outras projetos que estavarn previstos para serem
executados corn recursos do FUNDEF.

E, na quarta faixa, recursos do Banco Mundial. Dividas assurnidas par forca
de acordo internacional, assinado corn o Banco Mundial. Cabe aqui urn
esclarecimento urn pouco major, porque esse é urn acordo que ainda esta em
vigor. 0 Estado de Minas assinou, cam o Banco Mundial, urn acordo de
empréstimo de US$150.000.000,00, sendo a contrapartida do Estado de
US$152.000.000,00. Dos US$15000000000 que a Banco Mundial deveria
repassar ao Estado ate 31/12/98, e mais urn repasse feito em janeiro ou
fevereiro de 1999, foram repassados US$129.000.000,00. Portanto, terlamos
urn crédito nesse acordo de empréstimo de US$21 .000.000,00, e a Secretaria
estaria interessada a negaciar, corn vistas a uma reprogramação, tendo em
vista as novas pal iticas do Estado.

Entendam, então, Srs. Deputados, a gravidade do ato praticado pelo
Governo Federal, que denunciau a Estado junta ao Banco Mundial e ao BID
coma praticante de moratOria, coma rnau pagadar, a que Ievou a Banco
Mundial a suspender toda e qualquer conversação corn a Estado de Minas
Gerais. Estarnos na expectativa de que venha ao Estada urn representante do
Banco Mundial, ja se fez cantata nesse sentida, mas esse representante não
aparece porque ha uma determinação de não vir a Minas enquanto a
Governo Federal nãa retirar a suspeicão que levantou em relação aa Estado.
E urn dada importante, porque trata-se de urn recurso negaciada, urn recurso
que seria repassado ao Estada, que teria de entrar corn urna contrapartida e
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permitiria, dentro de uma reprogramação, desenvolver açöes importantes
para a educação no Estado de Minas Gerais.

Enfim, temos restos a pagar de R$161.790.000,00. E interessante dizer que
sso corresponde a 15 mil credores, desde credores que tern a receber
R$9,00 ate credores que tern alguns milhares de reais a receber.
Evidentemente, essa era a situação. Já nào é mais porque já se iniciou a
liqUidaçào de vários comprornissos, como os Srs. Secretários poderão ver
nas páginas seguintes. E também interessante a quadro final, em que se väo
verificar saldos bancários de recursos vinculados em 31/12/98, que eram
apenas contábeis. Ha contas em que as recursos figuram coma sendo da
Secretaria de Educaçao, rnas ela, na verdade, não tern acesso a eles. Foram
usados pelo Estado ate esta data, porque calam no caixa comum, na
Secretaria da Fazenda. Nas páginas seguintes, já temos algurnas noticias urn
pouco mais animadoras. 0 que já se começou a executar, tanto em relaçao
aos restos a pagar, convênios firmados e nâo cumpridos, mas também ago-es
novas desenvolvidas pela Secretaria. Temos al a relação de recursos
liberados para as caixas escolares das escolas estaduais. Liberamos da
quota estadual do salário-educaçao quase R$9.000.000,00, e está
programado para Iiberaçao, na segunda quinzena de marco, quase
R$5.000.000,00. Aqui vale a pena destacar, que, par acordo corn a
Governador do Estado Itamar Franca e seu Secretário da Fazenda, Alexandre
Dupeyrat, os recursos do salário-educação, quota estadual, não mais irão
para a caixa Unico do Estado, nào passarão mais pela Secretaria da Fazenda.
lrào diretarnente para a Secretaria da Educação, coma sempre deveria ter
sido, e voltou a ser, porque e verba carimbada, é recurso vinculado. E é isso
que nos está permitindo assumir alguns campramissos.

Quanta a merenda escolar, no inIcio do ano, recebemos urn recurso de
R$3.000.000,00, já transferidos as escolas, e na semana passada chegou do
FNDE urn recurso de R$4.149.000,00 que está começando a ser repassado.
Esse recurso é suficiente para merenda, para a ensino fundamental da rede
estadual e municipal par dez dias. Isso, porque a Estado tern no ensino
fundamental, somando rede estadual mais redes municipais, rnais de 4
milhöes de alunos, mas temos a expectativa de que a FNDE repasse a
Secretaria, ainda em marco, urn recurso adicional. Também liberarnos para a
compra de carteiras escolares quase R$300.000,00, estimando a compra de
8 a 12 mil carteiras. Porque varia a nümero? Porque as recursos estâo indo
para as caixas escolares ou para as Prefeituras, que camprarão as carteiras.
0 pracesso mars rápido de resolver a prablema de mobiliário. Portanto,
dependenda do preço do mobiliário, as Prefeituras e as escolas comprarão
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mais ou menos carteiras. Mas certamente canseguiremos em torno de 10 a
12 mil carteiras. Isso é pouco em relação a necessidade do Estada, mas e a
que se pode fazer ate a momenta. Quanta ao transparte escalar, a Secretaria
so a assegura para uma situaçâo especial, que é uma escola em Bela
Horizonte e que atende a alunos deficientes, a Escola Estadual Dr. Jaàa
Moreira Sales. E a Cinico transporte escolar que a Secretaria paga. Nào vinha
paganda, está paganda agora, a partir de 1° de janeira.

Temas urn dada de muita impartância: é a cranagrarna, elaborado entre a
Secretaria da Educaçáa e a da Fazenda, de liberaçáa cumulativa de recursas,
para que repassemos ao municipios a que é deles, porque se refere ao
FUNDEF, em resultado de municipalizaçao. Então, pelo cranagrama, vamos
terminar a repasse de recursos de quase R$43.000.000,00 na quarta semana
de agasta. E longo a tempo, rnas, diante das dificuldades, é urn grande feito
que a Estado esteja padenda colocar em dia esse compramisso de uma
divida que assurniu e nâo deveria ter assumido. Faa-se que a Gaverno de
Minas praclamou a maratOria, é calateiro, mas nOo é nada disso, quer cumprir
suas obrigaçães na medida em que é passive a cumprimento. Agora,
portanto, na segunda semana de marco, estarernas completando a repasse
de R$3.400.000,00, porque, coma disse, na Oltima caluna temas as repasses
cumulativos ate assumir a total da dIvida. Passando a folha, temos uma
inforrnaçãa preciasa parque as Srs. Deputados paderâo nos ajudar
informanda suas bases eleitorais. Trata-se de repasses feitas aos municIpias,
relacionadas em ardem alfabética. Recursas em manutençãa de escalas
municipais. Isso não tern relacäa corn as recursos anteriormente reacionados
e que foram repassados a escalas estaduais. E dinheiro para as municipias
manterem as escolas municipais corn compra de gas, giz, pagamento de
energia, água, papel e outras despesas indispensáveis.

Os valores variam entre R$500,00, coma é a caso de municipios que tern
rnenos de 100 alunos na sua rede, ate valores mais expressivas, superiares a
R$10.000,00, que, evidentemente, carrespandern a municipios coma, par
exemplo, Ponte Nova, que me está chamando a atencOo aqui, na ordem
alfabética, cam mais de R$28.000,00, porque é urn municiplo que tern uma
rede grande. Sete Lagoas tambérn tern uma rede grande e canta corn
R$33.000,00, totalizando R$1.097.000,00. Se somarmos cam quase
R$9.000.000,00 que já foram repassados as escolas estaduais, as senhores
terao urn nOmero bastante significativo.

Numa outra tabela que se segue, outra dada é impartante para as Srs.
Deputadas: parcelas do convënio de municipalizacâo a pagar referente a
autubro. lnfelizmente, a artista que fez este quadra procurou fazer a mehor e
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acabou criando uma dificuldade no mornento em que se fez a xerox. Estava
sombreado de azul o nome daquele municIpio que já recebeu recurso relativo
a outubro, e isso desapareceu na cOpia. Mas não é difIcil aos Srs. Deputados
identificar os municipios que já receberam os recursos, porque já pagamos a
todos os municIpios que tinham a receber ate R$13.245,00, porque o nOSSO
critério foi começar pelo municIpio que tinha menos a receber, e assim
gradativamente.

Os senhores já viram num quadro anterior que, ate o final de marco, In Icio
de abril, todos os municIpios terão recebido a sua parcela.

Urn ponto interessante para os Srs. Deputados, porque é uma ajuda que
podern dar aos municIpios e a nós, é que estão assinalados corn urn asterisco
os rnunicipios que não receberam o repasse, porque se encontrarn
inadimplentes no sisterna de adrninistração financeira do Estado. Então, é
importante contatar, corno ternos contatado corn os Srs. Prefeitos para que
coloquem em dia suas contas e possam receber os recursos, porque senão
estaremos impedidos de fazer a transferência de algo que é do municIpio. 0
Estado tern culpabilidade porque não o passou no momento exato, mas agora
não ternos como repassar, porque o SIAF não perrnite, uma vez que o
municIpio está inadimplente corn o Estado.

Na ültima folha desta tabela, os senhores tern algumas informacaes
adicionais e vão verificar que ate o dia 20 de abril, por urna escala já definida,
todos os rnunicIpios terão recebido o FUNDEF retativo a outubro.
Passarernos, em seguida, a novernbro e a dezernbro. So deixarão de receber
os inadimplentes, porque, evidenternente, não temos como superar.

Já cam inhando para o final desta exposição corn dados importantes para os
Srs. Deputados, temos urna outra tabela do que vai ser repassado aos
municIpios pelo FUNDEF a partir de abril ate agosto, como dissernos, e que
vai completar mais de R$42.000.000,00, que devemos aos rnunicIpios.

Os senhores poderão ver os valores que os municipios tern a receber.
Esses valores representam a soma do devido em novernbro, do devido em
dezernbro e rnais urn ajustarnento final em dezembro, porque o FUNDEF é
urn valor variável e, no ültimo més de cada ano, ha urn ajustarnento entre Os
valores. Então, os rnunicIpios terão algo mais a receber, mas esse valor já
está inctuido nesta tabela.

Perrnitindo que os Srs. Deputados consultem o caderno, vencendo as
páginas relativas ao FUNDEF, ha uma tabela corn o tItulo "Relacão das Obras
- Obras Realizadas no Estado". São obras em andamento e que estamos
retornando. Encontrarnos 625 obras em andamento. Não me refiro a
convénios assinados, para os quais nào houve nenhum repasse, urna vez
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que essa obra flão fol iniciada. Refiro-me a obras em andamento. Essa
relacão contém Os municipios em ordern atfabética, a escola beneficiada -
quando não é a escola, é o rnunicipio, então, trata-se de uma obra municipal -

o valor, quantas parcelas. Ou, em funçao de mediçOes do DEOP, a fonte
dos recursos. Os senhores podem verificar que a rnaior fonte é o salário-
educacão, uma vez que agora está indo diretamente para a Secretaria o que
foi pago, a data do pagamento, o que está prograrnado para marco. A
programacão para abril e rnaio não foi incluida, pots so pode ser feita rnais
adiante, quando soubermos Os valores corn que podemos contar. Novarnente,
aparece, corn preocupação, a figura do rnunicipio inadimplente. Alguns deles
são Chapada Gaücha, DivinOpolis, Coracão de Jesus, Guarda-Mor, e assim
por diante. Os recursos desses municipios poderiam ser repassados na
programacãO. Não podemos fazC--lo porque estão inadimplentes. 0 sisterna
de administracãO financeira não permite o repasse. São 142 rnunicIpios
beneficiados e 200 obras retomadas, das 625, em menos de 3 meses do
Governo Itamar Franco. Ainda não completamos 100 dias de governo
estadual.

A Ciltima tabela, urn complernento da anterior, refere-se a obras em
andamento contratadas junto ao DEOP. Os municIpios estão também em
ordem alfabética. Infelizmente, tenho de confessar que algumas obras foram
paralisadas porque as firmas contratadas faliram. Outras, porque as firmas
não tinham mais como prosseguir, porque não receberam os repasses
necessários. Mas as obras al enumeradas, em escolas estaduais ou
municipais, estão em andamento. São 62 obras em 49 municIpios.

Finalmente, acredito que a pasta contem informacOes preciosas para os
Srs. Deputados trabalharem corn os rnunicipios das suas bases.
Pretendemos alimentar sempre os Deputados corn esse tipo de informacao
importante. Temos verificado que alguns municipios recebem recursos e nem
verificam que receberam. SO ficam sabendo quando chega urn telegrama ou
informação da secretaria. Existern rnunicipios inadimplentes que não sabem
que o são, so ficam sabendo quando chega a cobranca. Esse trabalho junto
as bases é importante para que executemos a programaão de forma
adequada.

Nós juntamos ainda a pasta urn docurnento de orientação para as escolas
trabalharern corn o tema da Campanha da Fraternidade de 1999. Embora a
Campanha da Fraternidade seja especificamente urn trabalho que tenha a
frente a Igreja CatOlica, evidenternente, quando o tema e "Desernprego, por
que?", esse tema supera o ãrnbito de urna confissão religiosa. Então,
achamos importante que as escolas debatam esse tema corn as
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comunidades e criem oportunidade para que assunto de tal magnitude seja
evado em conta, e que pessoas facarn exposiçöes e apresentem sugestoes
e procedimentos que devem ser de toda a sociedade, para se combater o
desemprego crescente em nossa sociedade. For que deixamos esse
fasciculo dentro da pasta entregue aos Srs. Deputados? Porque querernos
comprovar uma linha que pretendemos adotar na Secretaria da Educacao:
aproximar escola da famIlia e da comunidade e abrir o espaço da escola para
a discusso de assuntos relevantes. Assim corno se está fazendo com a
Campanha da Fraternidade, faremos proximamente corn o 21 de abril, a
Conjuraçâo Mineira e Tiradentes, que é o fato major da história de Minas e do
Brasil, e vamos fazer sempre que houver urn tema forte que rnereça ser
discutido. No caso desse tema, ternos recebido excelente retorno, porque as
cornunidades estäo interessadas, e faz-se essa ponte tao necessária para a
meihoria dos serviços de educaço.

Entâo, essa era a exposição que querlamos fazer. Evidenternente, isso
corresponde a 5%, 10% do que a Secretaria vem executando, mas pareceu-
me que eram as informaçoes mais importantes para os Srs. Deputados.
Queria lembrar aos Srs. Deputados que a Secretaria corresponde
praticamente a 80% de todos os servidores do Estado. Ha 3.927 escolas,
onde estão rnatriculados perto de 3 rnilhöes de alunos. Dos 3 milhöes de
alunos matriculados em instituiçöes estaduais, urn nümero insignificante está
na educação infanti, lamentavelmente. 0 Estado veio desativando as suas
unidades de educação infantil, argumentando que a responsabilidade sobre
ela era dos municipios. Depois, temos 2.100.000 alunos aproxirnadamente no
ensino fundamental e mais de 700 mil alunos no ensino médio, onde temos o
major crescimento. A matricula no ensino médio de 1998 para 1999 teve urn
crescimento de aproximadarnente 18%. E urn crescimento expressivo, que
reflete o esforço do Estado em atender as demandas por mais e meihor
educaçao. Muito obrigado. (- Palmas.)

Esclarecimentos sobre os Debates
o Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - A Presidéncia vai conceder a

palavra aos Deputados que desejarem formular perguntas ao Dr. MurIlio
Hinge!. Para tanto, solicita aos senhores parlarnentares que se inscrevarn
junto a Mesa e que, ao fazer uso do rnicrofone, sejam objetivos e sucintos,
dispensando a formalidade das saudaçöes. A cada Deputado sera concedido
o tempo de 3 minutos para a intervençào. Ao Dr. MurIlio Hingel será
concedido o tempo de 5 minutos para a resposta.

Debates
o Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Sr. Ministro, temos orgulho de

961
fazer parte do Governo Itamar Franco. Pela intervençäo de V. Exa., fica
evidente e reforçado esse nosso orgulho, primeiro, por t&-lo corno Secretário
da Educacao. A Secretaria da Educacâo de Minas Gerais, em anos
passadOs foi controlada por educadores ligados ao setor privado. Vimos o
prejuiZO que iSSO nos trouxe, apesar da propaganda fascista em contrário.

E urn orguiho rnuito grande t&-lo corno Secretário, pessoa sempre vinculada
ao setor publico da educacao e ao setor cornunitário, como na Campanha
Nacional de Escolas da Cornunidade - CNEC -, de cujo educandário somos
membros da direcão. Alérn de orgulho, traz também muita tranqüilidade saber
que ternos a frente da Secretaria da Educaçâo urn educador comprometido
corn 0 ensino pUblico, e nao corn o setor privado; urn educador que não
considera a educacâo pCiblica urn laboratOrio de loucas experièncias.

Mais orgulho, ainda, nos traz a constatacào da transparéncia que a nova
administracâo vem dernonstrando na Secretaria da Educacào. Apresenta
dados, nào tern medo da informacao nem do debate. No ano passado, em
trés diferentes rnomentos, tentarnos trazer o ex-Secretário da Educacäo a
esta Casa, e ele se furtou ao debate. Parece-me que, hoje, se furtou uma vez
mais, já que estava convidado a vir a este Plenário, a noite, e não virá. E
arnentável, rnas isso serve para mostrar exatamente o contraste corn a
transparência da adrninistração atual.

GostarIamos de prestar alguns esclarecimentos. Quando V. Exa. fala de
600 obras em andamento, é mister que se diga que essas obras dependiam
de recursos federais vinculados que não foram repassados, mas desviados
para o caixa Unico do Estado, e nao aplicados no que deveria ter sido. E born
esciarecer isso, pois, caso contrário, as pessoas podem pensar que o
Governo anterior fez do Estado urn verdadeiro canteiro de obras.

Outro esciarecimento que se faz necessário diz respeito a inadimpléncia,
pois algum Deputado desinformado podera pensar que é o Governo do
Estado que está omisso. E o ClAPs federal que impede que os recursos
federais sejam repassados aos municipios e que sejam assinados. A questão,
então, está ligada a esfera federal.

A postura do Governador em relacão ao Projeto SOMMA fol muito clara:
decidiu não sacrificar rnunicipios que estejam em dificuldades ate para prestar
contas.

Gostaria de saber de V. Exa., Sr. Secretario, se os meliantes que estavam
incurnbidos de aplicar os recursos federais de fundo vinculado foram
denunciados ao Ministério Ptb!ico. A Secretaria tomou alguma providéncia
jurIdica? Se houve apropriaçäo indébita, constituiu-se urn roubo, e roubo
daquilo que de rnais sagrado pertence ao povo: a educacâo. Quern tira da
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educação merece cadeia!
Quero saber se a Secretaria da Educação tomou providências no sentido

de denunciar os meliantes que fizeram tal desvio.
A tltima pergunta é sobre a questão pedagógica. Vivemos, nos ültimos

anos, urn laboratôrio de loucuras no Estado. De urn lado, rnarcava-se passo,
do outro, desenvolvia-se urn processo irresponsável de promoção, sem
critérios objetivos, pois, na rede privada, ern escolas de que esses rnesmos
senhores são donos, o rnesrno sisterna não é utilizado. Onde estudarn nossos
filhos, na rede privada, o sistema não é o mesmo. Quero saber que novo
rumo a Secretaria vai dar a questão pedagógica. 0 que V. Exa. acha dessa
torre de babel em que se transforrnou a educação rnineira nos ültimos dois
anos em que esteve a servico do ensino privado, em detrimento do ensino
pü bI co.

0 Secretário Murilio Hingel - Agradeco as referéncias elogiosas do
Deputado Durval Angelo, especialmente a que lembra nosso trabaiho, desde
muitos anos, na obra benemérita, que era e continua sendo a Campanha
Nacional de Escolas da Comunidade. Quanto as obras em andamento,
estamos nos referindo as obras que foram iniciadas. As vezes fundacoes, as
vezes obras mais adiantadas, porque houve urn ou dois repasses. As vezes o
Prefeito ate iniciou a obra sem receber nenhum repasse.

Mas, na verdade, as reclamaçoes e os protestos nessa rnatéria são
inUmeros, particularmente dos Prefeitos que apoiaram a nucleacão, porque
aceitaram a nucleacão e a municipalização em troca da prornessa de
construção de novos prédios ou ampliaçao de prédios existentes.

Ha também uma matéria muito delicada relativa a escolas sem condiçoes
de funcionamento. Identificamos, não sob a forma de obras em andamento,
escolas sem a minima condição de abrir suas portas, porque estão
condenadas pela defesa civil.

o Deputado tern razão em relação a inadimplência. E uma exigéncia do
Governo Federal. Não é possIvel repassar recursos oriundos do Governo
Federal que sejam destinados a municipios que devam alguma prestacão de
contas. As vezes são coisas minimas, ridiculas, as vezes são prestaçoes de
contas mais representativas.

No que diz respeito as providéncias jurIdicas, Deputado, recebemos em
nossa Secretaria urn conjunto de auditores do Tribunal de Contas do Estado
que está fazendo o levantamento, agora em fase conclusiva, de todas as
irregularidades constatadas, inclusive as de recursos vinculados que não
foram repassados a educacao. A Secretaria abriu suas portas a esse grupo
de auditores, e, internamente, estamos completando os levantamentos
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poSSIVeis.
Cabe aqui urn comentário. Ha 75 dias estamos a frente da Secretaria. Sou

obrigado a confessar aos Deputados que ainda não temos conhecimento de
todos Os projetos que estavam em execução naquela Secretaria, porque a
politica aplicada era urna politica de comparti mental izacão. Não ha pessoas e
grupoS na Secretaria que dominern urn assunto por completo. Dominam ate
urn certo ponto, mas depois é necessário ouvir outra pessoa, ouvir outro
grupo.

Sou da area da educacao e trouxe comigo pessoas da area da educação.
MesmO assirn, acontece de aparecer algum projeto do qual não se tinha
conhecimento.

Alias, havia a Secretaria da Educacão do Estado e uma secretaria paralela.
Essa é a verdade. Secretaria paralela, corn consultores, pessoas contratadas
por meio de processos indiretos, especialmente fundacöes, como a
PRODEMGE, a Fundação João Pinheiro, a Fundação Renato Azeredo, a
UFMG, a Fundacão de Ensino e Pesquisa da UFMG e pessoas que
percebiam remuneracöes de ate R$11.000,00 - mais do que o Vice-
Governador do Estado, mais do que o Secretário da Educacão, rnais do que o
Secretário Adjunto. Portanto, havia duas secretarias, a Secretaria efetiva e
urna secretaria paralela, de grupos privilegiados que tinham o controle das
verbas.

Falava-se antes, e posteriormente verificamos, que isso estava no 5 1 andar.
E claro, no 50 andar, porque é o andar do Secretário, do Secretário Adjunto,
do Chefe de Gabinete, era a triade. E a essa triade se somava a unidade de
execucão do pro-qualidade, que é o empréstimo corn o Banco Mundial, ao
qua] fiz referência. Al estavam alguns ralos, algumas caixas-pretas que,
penso, conseguimos identificar e desmontar. Acredito que haja alguma
pergunta a respeito da parte pedagógica, mas, se não houver, Deputado
Durval Angelo, comprometo-me, ao final, a fazer uma referência sobre o
tema, que, na verdade, é o mais irnportante de tudo que colocamos aqul.

0 Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Miguel Martini. Solicito aos
Srs. Deputados que permaneçam dentro do prazo de 3 minutos.

0 Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, quero começar fazendo urn
protesto nesta Casa. 0 Deputado Durval Angelo é rnembro da Mesa e, na
Ultima audiência que houve aqui, desrespeitou essa Mesa e disse que não
respeitaria o tempo. Hoje, utilizou-se de mais de 5 rninutos, e agora V. Exa.
diz que vai exigir dos outros que se mantenham dentro do prazo de 3
minutos. Se for necessario, exigirei o mesmo tempo do Deputado Durval
Angelo, porque temos de ter o mesmo peso e a mesma medida. Acho que
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quem é membro da Mesa, por urna razão muito rnaior, deve respeitar a
prOpria Mesa.

o Sr. Presidente - Fiz esse pedido, Deputado Miguel Martini, mas näo serej
rigoroso. Estamos numa reunio de trabalho e poderemos nos estender ate
as 14 horas se for preciso. E dentro do possivel.

o Deputado Miguel Martini - Primeiramente, queria elogiar a atitude
daqueles que estão ocupando cargos püblicos que tern o interesse e a
vontade de prestar contas aos representantes do povo. A primeira pergunta e
se, independente de convocaçâo, se é uma poiltica desse Governo os
Secretários, no caso, o da Educação, periodicamente ou quando convocados
- quando convocado, certamente virá - estarem sempre prestando contas na
Assembléia Legislativa sobre as acöes do Governo, durante os quatro anos.

Segundo, achamos que foi feita de maneira desastrosa e contrária a
vontade desta Casa a implantação do processo de nucleaçao neste Estado.
Nós, que percorrernos todo o interior, sentimos que foi urn desastre. Queria
saber que atitudes serão tomadas corn relação a esse desastre que foi feito
em Minas Gerais, se é possivel mudar isso e em quanto tempo.

Terceiro, estarnos repetindo urn falso orçamento, que está na Assernbléia, e
esperarnos que venha o verdadeiro. Quanto está previsto para a Educaçäo?
Além dos repasses, quanto do orcamento será aplicado na Educação? E,
ainda, que tipo de relacionamento a Secretaria da Educação pretende ter corn
os Prefeitos, urna vez que foi dito pelo então candidato e depois eleito
Governador Itamar Franco - pelo menos a irnprensa noticiou, não ouvi da
boca do Governador - que não dana muita atenção aos Prefeitos, que
procuraria trabalhar corn a comunidade. E, nesse caso, é fundamental a
relação corn os Prefeitos, senão não é possIvel se fazer educação.

Quinto, fala-se por al - não estou fazendo denüncia, mas trazendo o fato
para ser discutido - que professores de escolas estaduais de Minas Gerais
que foram fazer curso de aperfeiçoamento no exterior foram trabalhar na rede
particular quando voltararn. 0 senhor tern conhecimento disso, ha algum
fundo de verdade e que providências serão tomadas nesse sentido?

Sexto, foi urn fator negativo para o Governador Eduardo Azeredo e positivo
para o Governador Itamar Franco, então candidato, a grande insatisfacão
salarial do pessoal de ensino. Que esperança, que politica salarial, que acães
serão tomadas nesse sentido? Muito obrigado.

0 Secretário MurIlio Hingel - Agradeço ao Deputado Miguel Martini pela
pertinência das perguntas que formulou. Estarernos sempre aqui, quando Os
Srs. Deputados julgarem necessário, ou para conversar corn o Plenário, ou
junto as bancadas ou as comissöes. E a forma pela qual sernpre trabaihamos
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no Ministério e que queremos trabalhar no Estado de Minas Gerais. A
Assembléia Legislativa é a nossa rnaior parceira, urna vez que rnudanças
substantivaS terão que ser aprovadas por ela. Vou-me referir a urna dessas
mudancas daqui a pouco, respondendo ao Deputado. Portanto, é justo que eu
me coloque sempre a disposição, como, alias, estou tarnbém na Secretaria.
Tenho recebido Deputados Estaduais, Deputados Federais e Prefeitos, sem
nenhurna limitacao. A iinica exigência é de que acertem dia e horário, porque
temos que ter urna agenda, para cumpri-la de forma efetiva.

A nucleação é urn problema, Deputado. Enquanto nucleação no meio
urbano, já resolvemos muitas questoes. Revimos muitas nucleacães,
inümeras, em todo o Estado, juntamente corn as Prefeituras. 0 senhor ja está
tendo a resposta tambérn quanto a pergunta sobre a relação corn os
Prefeitos. Aproximarno-nos da Prefeitura de Bela Horizonte, onde as
problernas de nucleacão são os mais sérios, porque a Capital do Estado tern
urna dirnensão grande, urna população imensa e muitos problemas de oferta
de vagas na periferia. Então, muitas questoes foram resolvidas.

Existe urn problema que estamos enfrentando, mas ainda não ternos a
solução devida. Vai levar urn pouquinho mais de tempo, infelizmente. E a
nucleacão no meio rural. Essa não é urna questão de fácil solução. Na
verdade, a que se fez foi transformar a aluno, corno disse uma pedagoga - e
eu usa essa expressão aqui, que é forte, rnas que foi ernpregada por ela em
seu artigo -, em lata de leite. Quer dizer, ele vai para a estrada, sob a sol ou
sob a chuva, e fica esperando a transporte escolar, que as vezes nem vern.
Ouvi de muitos Prefeitos que a transporte comeca as 5 horas da manhã e
termina 1 hora da madrugada. Comeca corn os alunos do ensino
fundamental e termina corn os alunos de ensino media ou de cursos
supletivos. Então, esse aluno transforrnou-se para alguns em lata de leite. Ele
vai sendo recolhido, viaja 2, 3 horas ate a escola e depois tern que viajar
novamente 2, 3 horas. Esse é urn problema difIcil, grave, e ternos que pensar
juntos em corno enfrentá-lo, porque ternos escolas a 50km, 100km, 150km da
sede, escolas 50km distantes umas das outras, ou comunidades onde
existem oito ou dez alunos.

o FUNDEF, nesse sentido, trouxe urn prejuizo, porque é urn valor
correspondente a cada aluno. 0 aluno foi transformado em unidade
rnonetárja. Então, nenhurn Prefeito quer ter uma turma de 10, 12 ou 15
alunos. Alguns dos Deputados aqui já foram Prefeitos e sabem que essa é
uma dificuldade concreta. Então, ha tendéncia de juntar as alunos em
unidades maiores, ern turmas de 25, 30, 35 alunos, para aproveitar melhor as
recursos do FUNDEF, mas corn esse grave problema. Então, Deputado, eu
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he dei parte da resposta e confesso que, para a outra parte, ainda nào ternos
a resposta. Temos que exarninar corno iremos enfrentar esse probiema no
meio rural, que é a região mais pobre e mais necessitada, sern düvida
nenhurna.

A Secretaria deverá contar corn 45% do orcamento do Estado, sendo que,
desses 45%, é importante que os Srs. Deputados também saibarn, mais de
25% estâo comprornetidos corn a folha de inativos, aposentados e
pensionistas. Entáo, na verdade, a Secretaria tern entre 32% e 33% do
orçamento do Estado para atividades do rnornento, para rnanter o sisterna de
ensino.

Os professores que foram para o exterior, evidenternente, se foram fazer
urn curso importante para o Estado, tern que retornar para o Estado. Varnos
examinar. Eies tern que ter assinado urn comprornisso de devolver ao Estado,
ern espécie, o que receberarn para fazer o seu curso, ou ern trabaiho,
rneihorando a quaiidade do ensino no Estado.

Vou averiguar, corn rnais propriedade. A Secretária Adjunta val ajudar-me.
Mandarernos uma inforrnação para o senhor, por escrito, a respeito dessa
rnatéria.

Quanto ao salário, ha urna questeo que o precede. Por isso, falei que a
Assembléia é urna grande parceira na area da educação, porque temos de
encaminhar a esta Casa, para discussão e votacào, urn novo piano de cargos
e saiários, urn novo piano de carreira, uma vez que todos que trabaiharn em
educacao desejam isso. Todos querem, reciamam, desejarn e precisam
disso. Al, sim, poder-se-á tocar nessa rnatéria. Essa é uma questao
essenciai. 0 Estado ja está atrasado, pois se trata de uma exigência da nova
Lei de Diretrizes e Bases da educacào nacionai. Quero dizer aos Deputados
aigo que me assustou rnuito ern termos adrninistrativos: o pessoai do
magisterio, o pessoal que atua em educaçao no Estado é regido por uma
iegisiação de 1952, peio Estatuto dos Servidores Pübiicos do Estado, alérn de
outras leis que foram sendo votadas posteriorrnente. Entào, é urn compiexo
de leis, as quais criam urn sistema de diflcii adrninistracáo. isso tern que ser
vencido corn urn novo piano, corn urna lei que estabeieça as normas, as
diretrizes, os principios gerais que vao ser apiicados ao pessoai da educacâo.
Vejam que estou usando sernpre a expressäo "pessoai da educacào". Nâo
me refiro apenas aos professores, mas aos especiaiistas que atuam na
educaçâo, porque os considero todos educadores. Todos que estão numa
escoia, que tern contato corn o aiuno, são educadores e devern ser inciuldos
dentro desse grande piano. Al, Deputado, vamos poder falar de saiário,
esperando estar a Estado numa situacao financeira rnais tranquila, sern as
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dificuidades do rnomento.

O Deputado Marco Regis - Sr. Secretário, louvamos a presença de V. Exa.
nesta Casa, principalmente peia convicção de que é urn defensor do ensino
pCibiico em todas as nIveis. Conhecernos sua experiência consagrada como
Ministro da Educaçáo. Tivernos a aiegria de recebê-io em Muzambinho, no
Sul de Minas, quando Ministro da Educacào. Por isso, gostaria de ressaitar
que o intituiarnos nesta Casa como o Deputado das pequenas cidades, dos
pequenos distritos e dos povoados. Assirn sendo, sentirno-nos conternpiados
corn sua resposta em relação a nucieação, porque, quando Prefeito da rninha
cidade, no periodo entre 1989 e 1992, opus-me a ela, assessorado peio Vice-
Prefeito e técnico de ensino. Entendernos, e essa é uma opinião exarada por
urn de seus assessores, que o aluno reaimente corre os riscos daquele
transporte permanente. Isso é contrário a nossa opiniào de que devemos fixar
O homem no campo e nas pequenas cidades. Sinto-me, então, conternplado
corn a resposta em reiação a nucieação.

Outro questionamento que gostaria de fazer a V. Exa. se refere a Lei de
Diretrizes e Bases da Educacão, que fez o corte dos cursos técnicos. E,
assim, refiro-me a minha cidade, que possula trés cursos técnicos. Isso era
uma gloria para uma cidade pequena, pois possula o Curso Técnico em
Administração de Ernpresa, Curso Técnico em Contabiiidade, Técnico em
Agropecuária, Magistério e Técnico em Enferrnagern, mas, nurna paulada sO,
perde quase todos eles, exceto 0 da Escola Agrotécnica Federal, que está se
adaptando as novas contingéncias. V. Exa. concorda corn a LDB, quando
ouvirnos sempre que Japão e Aiemanha sairam da destruicão da guerra
incentivando os cursos técnicos? No Brash, vivernos uma mercantiiizaçào do
curso superior, a fim de atender a dernanda privada ea vontade daqueles que
queriarn ser doutores, rnas que, infeiizmente, passararn a ser urna nova casta
de desempregados. Passei a entender que houve urn soiapamento desses
cursos técnicos, quando entendiarnos que deviamos incrementa-los, a
exempio da Aiemanha e do Japâo. Gostaria apenas de fazer urna outra
consideracào para o seu cornentario. V. Exa. disse que houve urn aurnento de
18% nas rnatriculas de ensino rnédio. Discutimos o assunto, ou seja, que, em
funçào do decréscimo da taxa de natalidade no Pals, teriarnos urna
estabilizacão ou ate urn decréscirno das matriculas no 10 grau, no curso
fundamental. V. Exa. concorda que existe essa estabiiidade de matricuias em
niveis rnais baixos e que o Estado está tendo matricuias suficientes corn esse
crescirnento de 18% no ensino médio?

Finaimente, gostaria de fazer urn cornentário sobre a mercantiiizacão. Onde
varnos parar corn essa mercantiiização da educacão no Pals? Temos



LAij

968
exemplos de muitas cidades onde a mercantilizaçäo da educação ja passa
para a saide, porque senhores poderosos, que detém em suas mãos o
ensino universitário, passam agora a utilizar-se de hospitais universitários,
cursos de Medicina e Odontologia, para fazer mercantilização da saüde. 0
senhor acha que isso é grave?

o Secretário MurIlio Hingel - Agradeço ao Deputado Marco Regis, inclusive,
pela lernbrança da nossa passagem, muito agradável e sirnpática, por
Muzambinho, quando fornos visitar a Escola Agrotécnica Federal desse
municipio mineiro.

Em suas consideraçOes iniciais, o senhor usou uma palavra-chave: sistema.
Não estava ainda dentro dos questionamentos que o senhor fez em seguida,
mas é uma palavra tao importante que tenho de voltar a falar nela. A minha
visão de educaçao é uma visào sistêmica. Não consigo ye-la em
compartimentos estanques. Näo consigo separar educacao infantil de ensino
fundamental, de ensino médio, seja ele técnico ou não, dentro daquilo que se
chama educacão básica. Não consigo ver fora desse contexto a educaçao
profissional e a própria educaçao superior. Acho que é um sistema que tern
de funcionar dentro das caracteristicas de urn sistema em que nIveis, graus e
modalidades vão se articular. For isso, o Governador aceitou a nossa
proposta de transferir a vinculação das universidades do Estado de Minas
Gerais e da UNIMONTES - Universidade de Montes Claros - da Secretaria de
Ciência e Tecnologia para a Secretaria da Educação. Ate porque os recursos
flnanceiros que sustentam essas duas universidades são recursos da
Secretaria da Educação. Por conta dessa idéia de sisterna é que queremos
trabalhar o sistema mineiro de educação. Existe urn arrernedo de sistema
estadual de educaçao em Minas, mas é urn arrernedo. Temos de transformar
isso em algo realmente concreto, funcional e organizado, corn a Secretaria da
Educação, corn o Conselho de Educaçào, corn o Forum Mineiro de Educação,
corn o envolvirnento da Assembléia Legislativa e de todas as instituicoes
educacionais, particularmente as estaduais e as municipais, porque tOrn de
trabalhar de uma forma articulada e integrada.

0 senhor faiou na LOB sobre cursos técnicos. Acho que tern toda razão. No
rneu entendirnento, a LDB está sendo rnal interpretada no particular, por
decretos, resoluçöes, quando, na verdade, não contém nenhum dispositivo
que contrarie a idéia do ensino técnico. Mas, na interpretação, pretende-se
que tenharnos urn ensino rnédio geral, preocupado corn a educação geral, e
tenharnos a educação profissionalizante, de tat rnaneira que a
profissionalização seria ou concomitante corn o ensino médio gera!, ou
posterior, ou antecedente, ja que o prosseguirnento de estudos em nivel
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superior so seria possivel aos portadores de diploma de ensino médio geral.
Por isso, ate falei da questão de sistema, porque quern fizesse urn curso
profissioflaliZante ernbora equivalente em profundidade ao 2° grau, não teria
condicöes de prosseguir nos seus estudos. Então, Deputado Marco Regis,
está me parecendo que estarnos voltando a urn sistema de 50 anos atrás.
Quern estudou pedagogia e conhece urn pouco de história da educacäo sabe
a que estou me referindo. Ha 50 anos havia 0 ensino secundário, que estava
aberto para acesso ao ensino superior, e havia o ensino tecnico
profissionalizaflte - técnico agrIcola, industrial e cornercial -, e quem fizesse
tais cursos poderia ingressar nos cursos superiores, rnas dentro da rnesma
linha de seus estudos. 0 que está proposto al e discutIvel. Já falet corn a
Deputada Maria Elvira, Presidente da Cornissão de Educacão, a respeito
disso. Já entrou em contato comigo e quer que Va participar de urn debate,
em Brasilia, na Cornissão de Educacão da Cârnara dos Deputados, sobre
matéria tao relevante. Se a lei dá a entender que e assim, então ela tern de
ser rnodificada, porque Os cursos tecnicos não podem ser desativados, não
podem desaparecer. Estamos reativando yários deles. Alguns, quando a
comunidade se mobilizou. Agora, é curioso que passem pela Secretaria
processos de instituiçoes privadas, processos que encaminho ao Conselho
Estadual de Educacâo, propondo a criação de cursos técnicos. Ou seja, o
Estado desativou os seus cursos técnicos, estarnos reativando alguns, mas
chegarn 16 processos de instituicães privadas pedindo a criacão de cursos de
contabilidade, magistério, eletrotécnica, mecãnica, telecomunicacOes,
agropecuária. Não tenho nada contra a presenca das instituicoes privadas em
oferta de educação, mas fica esquisito. Enquanto o Estado fechou as escolas
técnicas que existiarn, as instituicOes privadas pedern a criaçao delas. E uma
grande contradicOo, e, por isso, estarnos estudando essa matéria corn muito
cuidado e nos propomos ate a prestar informaçoes a Cornissão de Educação
da Câmara dos Deputados.

Finalrnente, o senhor falou da questão do decrescimo dos Indices de
natalidade e, portanto, da queda do ritmo de crescimento da população
brasileira. E urn dado real, Deputado. Fizernos no MEC urn levantamento que
indicava que, a par-tir dos anos 2002 e 2003, a demanda por ensino
fundamental não sofrerá mais aurnento. Continuaremos corn urna demanda
igual a que temos atualrnente. No entanto, se o atendimento ao ensino
fundamental e meihorado, cresce a pressâo sobre o ensino mOdio. E se
melhora o atendimento no ensino mOdio, vai crescer a pressão sobre o ensino
superior, porque todo mundo quer mais e rnelhor educacão.

Quero ainda acrescentar, para sua informacào e de todos Os dernais
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Deputados, que em Minas Gerais ainda temos milhares e milhares de
crianças, na faixa de 7 a 14 anos de idade, fora da escola e, inclusive, em
trabalho infantil.

Por isso, levei ontem ao Governador - e gostaria ate de conversar corn o
Deputado Adelmo, posteriormente, a esse respeito porque temos que criar no
Estado - e seria o primeiro Estado a criar esse mecanismo chamado
Prograrna Familiar de Educaçâo - a bolsa-escola. Não podemos conviver corn
milhöes de crianças fora das escolas, sendo a maior parte das quais na
Capital. Calcula-se que em Belo Horizonte - nâo é porque nào haja vaga, n-ias
são crianças usadas para aurnentar a renda escolar - existam
aproxirnadaniente 60 mil crianças fora das escolas, na Capital do Estado, e
evidentemente esse nümero é muito major no interior do Estado. Então, ainda
existe urn remanescente a atender em ensino fundamental, e urn dos
processos que acreditamos que pode ser usado para atrair essas criancas e
o mecanismo da bolsa-escola.

A Deputada Maria José Haueisen - Professor, é urn prazer t&-lo aqui.
Gostaria de cumprimentá-lo de maneira especial por nos ter passado urn
material rico em conteüdo, que nào tern nada colorido, que nâo está em papel
cuché, mas é rico em informaçoes, em sabedoria, e urn material que nos faz
ver que e preciso que tenhamos informaçoes. Diz urn ditado popular, que
acho que não é rnais tao popular assim, porque corn certeza vern da ciasse
dominante, que diz que "querer é poder". Mas, a nosso ver, isso é falso.
Querernos, mas não podemos, mas posso plagiar isso, falando "querer e
poder". Então, quem sabe onde perguntar pode plagiar, pode procurar. Mais
ainda, é urn material rico em suas propostas, e nenhuma proposta de
Primejro Mundo, pelo que pude verificar, olhei de maneira superficial, mas já
sei que e urn material "p6-no-chão". Nào que seja empobrecido pelas
propostas. Tern propostas ricas e vem de acordo corn as nossas realidades.
Quero parabenizá-lo pelo material e pela equipe que trabalhou na sua
elaboraçao. Minas Gerais recebeu, no ano passado, urn prêmio como o
Estado que teve a rnelhor educaçao. Isso me entristeceu muito, porque
poucos dias antes vi, na "Folha de S. Paulo", o Brasil no antepenUltimo lugar
entre os paIses de pior qualidade no mundo na educação. Ser o rnelhor entre
Os piores acho que é demérito, e não alegria ou motivo de contentamento.
Tenho esperança de que nossa educaçao tome urn rurno novo de educar, de
formar e que nos Iivrernos o quanto antes do problema da terra arrasada que
tivemos na educaçào. Algumas de minhas perguntas já foram respondidas,
mas queria saber quanto aos computadores. Em muitos lugares, os
computadores estão protegidos por capas plásticas, bern guardados, bern
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arrurnados, mas não ha professores, e, quando ha, os alunos tern que pagar
profeSSores de Cornputacão. Nas dificuldades que as familias pobres vivern
hoje, não podern fazer isso. Sabemos que foi despendida uma grande
quantia. De quern 0 Estado comprou esses computadores e quantos foram
comprados em Minas Gerais? Outra pergunta é relativa a Escola-FarnIlia
Agricola. Já Vi a concepcão da Proposta Helena Antipoff ser aproveitada na
zona rural. Num trabaiho especial para a familia agricola, ha a possibilidade
de se estender essa escola fundamental ao nivel técnico, corn escola
agrOPecuaria para regiöeS que tenham vocacão para agricultura e pecuária?

0 Secretário Murllio Hinge[ - Agradeco as referéncias da Deputada Maria
José, ate porque abriu espaco para que respondesse ao Deputado Durval
Angelo sobre a questão pedagágica. A senhora também abordou essa
matéria ao se referir ao material simples que produzimos. Todo material que
queremos produzir vai ter essa mesma natureza. Vamos rnelhorar urn
pouquinho a capa, mas a apresentacão será sempre a rnesma, porque
estarnoS preocupados corn o conteüdo e não corn a forma. Estamos num pals
pobre, num Estado em dificuldade, temos condição de produzir born material,
mas nâo ha porque irnprimi-lo a custos elevados e nem ha necessidade, isso
é importante, Deputada Maria José, de contratar consultores para elaborar
tais docurnentos. Estes aqui foram preparados pelo pessoal da própria
Secretaria, que não ganhou nenhum vintém a mais para produzi-los.

Alias, a Secretaria tern trabalhado muito corn comissöes e grupos de
trabalho em que as pessoas colaboram, graciosamente. Usamos aquela
expressãO latina, bern conhecida, "munus publico", que é trabalho relevante e,
no final, damos a cada funcionário um oficio de agradecirnento pela sua
participacào. Todo rnundo sai satisfeito corn isso, porque as pessoas querem
falar, querern ser ouvidas, querem sugerir, não necessariamente para
receber.

A parte pedagógica dernanda mais tempo. Aprendemos, ern Pedagogia -
tenho licenciatura ern HistOria e Geografia, fiz, portanto, Pedagogia, fui
professor de Didática - que educação é urn processo. Essa é urna palavra
muito frequentemente usada em educação. Se é urn processo, demanda
tempo. Educação não e como plantar urn pé de alface, que planto hoje e
coiho daqui a pouco. 0 que eu faco hoje sO vai ter repercussão daqui a 5, 10,
15, 20, 30, 100 anos. Por exemplo, o processo de educacão no Japão
cornecou em 1868, ha mais de urn século. 0 Japão adotou urna politica
educacional cujos frutos estão al. A Alemanha adotou uma politica
educacional avançada desde os fins do século passado. Foi durante a
Revoluçao Francesa que, pela primeira vez, declarou-se que o ensino
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primário seria obrigatOrio na Franca. E, na verdade, na Franca isso se
cumpriu alguns anos depois, mas cumpriu-se. Ha mais de urn século que o
ensino primário se tornou universal, obrigatOrio, compulsOrjo. Na verdade,
estamos bastante atrasados nessa matéria.

0 que queria lhes dizer, reafirmo e insisto, é que em matéria pedagOgica
temos de preparar as mecanismos, colocá-los em prática sem essa urgéncia
de colher as resultados. Talvez vençamos os nossos quatro anos aqui, a
frente da Secretaria da Educaçáo, e nao tenharnos todos as resultados já
colhidos, colocados em tabelas e estatIsticas, exatamente porque estamos
pensando em educaçao. Não estarnos pensando em ensino apenas, nâo
pensamos so em escola.

Quando falamos em educaçao, ternos de pensar na famIlia, qualquer que
seja ela, e comunidade, sociedade, no seu conjunto. Quando falamos em
educação, temos de pensar em todos as agentes educativos. A escola é urn
dos agentes educativos. Ela pode muito, mas não pode tudo. Por isso, a
primeira proposta pedagogica é aproximar a escola da farnIlia e da
comunidade, também a comunidade, a famIlia da escola. Ha que se tirar da
escola essa condiçào, em que muitas vezes se apresenta, de torre de mar-fim,
isolada do contexto, particularrnente quando se trata de uma comunidade
mais pobre, onde notamos muito issa.

Nossa proposta pedagOgica é formar o homern, a cidadâo, nào o
cansumidor, não a pessoa que conhece urna profissào, entende de
competitividade. Não estamos preacupados corn o projeto educacional -
desculpem a minha franqueza - do neoliberalismo. Estamos preocupados
corn a projeto educaclonal que contemple a sociedade e que beneficie as
deserdados, Os mais pobres, Os que mais necessitam, porque, sern
educaçäo, nao terâo ascensâo social. Portanto, a educaçáo tern de ser
democratizada. A linha da proposta pedagágica e no sentido de formar urn
c:dadao cansciente dos seus direitos, que saiba lutar por eles.

Deputada Maria José Haueisen, a senhora também falou sobre a questãa
da informática, a Pro-Info. A primeira medida adotada foi char, na Secretaria,
urn comité de geréncia informacional. Posso Ihe assegurar que essa é a
Ultima palavra em matéria de informática. A informática em educaçao está
sendo substituida pela idbia de gerenciamento informacianal. Esse comité
está preparado para definir as poilticas de informática da Secretaria, para a
Secretaria, mas também para as escolas, para a formação e preparaçáo de
recursos humanos e uso desses recursos, muitas dos quais não estao
instalados, mas haverão de se-b.

Para fugir do custo do curso básico de inforniática, preparamos um prajeto
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corn a objetivo de receber financiamento do FAT, porque o Fundo de Apaio ao
Trabalhadar tern uma linha de financiamento nessa direcâo, que usarlamos
para beneficiar nossas alunos de ensina rnédio, que ficariam livres dos
R$38,00 por més que estavam sendo cobrados.

Quanta a Escola-Farnilia Agricola, tern toda a nossa simpatia. Espero
receber membros da Escola-Famulia AgrIcola para conversar sobre a matéria.
Retomando a questäo da nucleacäo rural, disse que ainda nào tInhamos uma
alternativa. Urna passivel alternativa para algumas regiães do Estado é a
Escola-Familia Agricola, cujos principios you resumir para as Deputadas que
nao conhecem esse tipa de trabaiho. A Escola-Familia Agricola pratica a
alternância. 0 aluno passa 15 dias na escola e 15 dias corn sua farnulia.
Enquanto está corn sua famulia, outros alunos estão na escola, e assim
sucessivamente. De maneira que, em 100 dias letivos, cumpre-se a exigência
legal das 800 horas de atividade escolar. Quando a aluno esta na escola, tern
atividades pela manhá e a tarde. Essa é urna forma inteligente de multiplicar a
atendimento, sem que a aluna tenha de ir e vir todos os dias. Ele vai para
passar 15 dias na escola. E urn regime de semi-internato rural em que a aluna
tarnbém produz. A Escola-Famlila Agricola que canheça é auto-suficiente e
pade evoluir para oferecer urn ensino técnica corn habilitacáo em
agropecuaria, estágia que sucede a ensina fundamental.

0 Deputada Marcio Cunha - Sr. Secretário, ao curnprimenta-lo, antecipei-
he elogias que V. Exa., sern dUvida, justificau cam sua brilhante palestra.
Gastaria que a senhor respandesse a algurnas perguntas. De anternão
advirto para o fato de que, em virtude de tratarmos corn o sistema
educacional, as vezes, trazemas algumas questöes mais especIficas. A
primeira delas refere-se a municipalizacao do ensino. Gostaria de ouvi-la rnais
acerca desse assunto. A segunda é a relativa evasäo escolar, que hoje cria
uma discussäa muito grande entre pais, alunas e carnunidade escolar. A
terceira, Sr. Secretaria, diz repeito a nucleacão. Recebi, recentemente, em
rneu gabinete, pais de alunas das Escolas Prof. Lean Renault e Villa-Lobos,
aqui de Bela Horizonte, que entrararn na justica par causa de teste de selecaa
feito par seus filhos. Entretanto eles náo foram para a escola que desejavam.
Então, realmente, vamos ter que refletir muito sobre essa questão.

Outras perguntas que me fazem é a respeita de concurso pUblico. Coma
está isso? A Secretaria esta pensanda alguma caisa nesse sentido? Sobre as
Superintendências Regionais de Ensino, dentro da nova estrutura, ja tive
opartunidade de ouvi-lo na Secretaria. Gostaria que o senhor comentasse a
assunto. Os prajetas do Forum Mineiro de Educacao, as dificuldades, e como
o senhor está implementanda as projetas que foram consubstanciados
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naquele documento. Capacitaçáo dos professores e dos funcionários da
Secretaria, como o senhor está vendo isso? 0 que pode ser feito? Outra
questao também que tern sido levantada ha muito por nós é a da eleicão nas
escolas. Por Ultimo, gostaria de fazer urn pedido a V. Exa. e não poderia
deixar de faze-b, aproveitando a presenca do Prof. Boson. Nás, aqui de Belo
Horizonte, hoje, temos uma expectativa muito grande no desenvolvimento da
Universidade Estadual de Minas Gerais, em razão das peculiaridades do
nosso municIpio e ate da demanda que temos hoje no ensino de 30 grau.
Então, a solicitaçao que faria a V. Exa., na certeza de sua sensibilidade é que,
juntamente corn o Prof. Boson, corn o Governador, realmente possarnos tirar
a Universidade do Estado de Minas Gerais dessa virtualidade em que ela vive
hoje, tornando-a a cada dia rnais real e mais competente para todos nós.
Muito obrigado.

0 Secretário Murilio Hingel - Agradeco mais uma vez ao Deputado e quero
dizer a Mesa que nao tenho condicöes de responder a todas essas questöes
em cinco rninutos. Então, you abusar urn pouquinho da paciência das
senhoras e dos senhores. Municipalizacäo. Deputado, o que foi
municipalizado ate 31/12/98 - embora essa expressão seja urn pouco dura,
tern que ser colocada aqui - é urn caminho sern volta. Por que é urn carninho
sem volta? Porque no censo escoba, no cadastrarnento de 1998, Os alunos
das escolas municipalizadas já foram identificados como integrantes das
redes municipais. Os recursos do FUNDEF, que em 1998 passavam pelo
Estado, foram retidos por ele, e agora estamos transferindo-os dentro daquele
cronograma que mostrei aos senhores. Os recursos do FUNDEF já vào
diretamente para o municIpio. Agora, em 1999, 31 de marco é ate uma data
importante para nôs. 0 31 de marco, para muitos de nós, nâo traz recordacão
de fato muito auspicioso, rnas, no caso da educação, 31 de marco, a ültima
quarta-feira do més - então you preferir falar ültima quarta-feira do mês, ao
invés de falar 31 de marco - será o dia do censo escolar. Vai ser langado o
censo escolar em Minas Gerais, que terá de estar concluido ate fins de abril,
para que as tabulaçôes sejam feitas ate junho. Ha urn tempo ate para
recursos de municIpios e de outros interessados. E esse censo que vai definir
os recursos do FUNDEF para 2000. Os senhores perceberam, não e? Entào,
para os alunos do municipio, estarão sendo definidos os recursos para o ano
2000. Para as alunos do Estado, estarào sendo definidos as recursos para a
ano 2000. Então, sobre municipalização, o que foi municipalizado é urn
caminho sem volta.

Segunda situação: encontramos, na Secretaria da Educacâo, alguns
processos de municipalizaçào em andamento. Desculpem-me a franqueza,
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alguns foram assinados no dia 31/12/98. Ora, isso náo se faz! Em
administracão pbbica, quando ha urn novo governo a assumir, sobretudo de
oposicào, não se justifica que sejam baixados atos, muito menos os de
municipabizacáo, depois de uma determinada data.

O fato é que encontrei processos em andamento, corn convênios assinados
em 31/12/98. Os processos foram analisados; para alguns houve alguma
conseqüência; outros foram suspensos. Procuramos ouvir as Prefeituras e
fazer urn estudo interno na Secretaria, no espaco de tempo que nos foi
possivel.

Terceira situaçâo: no futuro, a municipalizaçäo vai ter que obedecer regras,
princIpios e critérios. A meu ver, isso tern que estar de acordo corn a lei.
Espero que os Deputados venham a discutir e aprovar, no devido momenta,
lei que crie o sistema de educacão. As redes rnunicipais integram a sistema
mineiro de educacäo. Assim sendo, temos que ter uma lei que preveja
critérios para se proceder a municipalizaçáo de forma organizada, racional,
sistemática e positiva.

Ha coisas realmente incrIveis pelo Estado afora. Como educador, que ye a
educacão do ponto de vista sistêmico, não consigo entender como se
municipaliza o ensino de 1a a 4a series, e o Estado permanece corn o ensino
de 5a a 8a series, sendo que as duas escolas continuam coabitando a rnesmo
prédio, corn duas administraçoes diferentes. Qual a IOgica desse processo? E
isso está por todo o Estado, aos montes, sem trazer nenhum benefIcio.

A charnada coabitacâo, parece-me que sO funciona na Franca, entre a
Primeiro-Ministro e a Presidente da Repüblica, mas coabitacâo em escola?
Vocês já pensaram coma pode ser a relaçao de uma Diretora da escola
municipal e uma Diretora da escola estadual vivendo no mesmo espaço? Ate
onde vai a responsabilidade de cada uma?

0 curioso é que o aluno sai da 43 série do ensino municipal, passa para a 53
série do ensino estadual e continua no mesmo prédio.

0 senhor tern razão: municipalizacâo é algo a ser feito por meio de norrnas
adequadas. Em tese, ela traz vantagens, desde que feita de forma racional e
organizada.

O terceiro ponto questionado foi a evasão. A evasão e elevada no Estado:
de 53 a 8' series, segundo os dados de que dispomos, chega a 12%, e, no
ensino médio, chega a 18%. Quase que urn, em cinco alunos no ensino
media, rnatricula-se e nào conclui a ano letivo.

Corn o cadastramento que vai ser realizado, teremos condicao de verificar
melhor os nUmeros, mas a fato e que temos que combater a evasâo,
tornando a escola mais agradavel, mais atrativa e mais estimulante.

IF
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o senhor levantou também a questão da nucleação: já está resolvida. A do

Maestro Villa Lobos e a do Leon Renault foram resolvidas. Sempre que
pudemos solucionar, solucionamos. Alias, fizemos voitar o ensino médlo a
escolas que näo o ofereceriam, e estudamos a possibilidade de acolher, nas
escolas, os alunos que moram mais práximo delas, especialmente os de P a
41 series ou de 1a a 8a

Isso foi feito em Belo Horizonte, em Uberlãndia, em Juiz de Fora, em
algumas cidades maiores, onde foi possivel fazer esse tipo de trabalho.

o concurso piiblico, Deputado, está ligado ao piano de carreira. Todos nos
perguntam a respeito disso, e a resposta é sempre a mesma: primeiramente
devemos ter urna lei geral, que regerá o pessoal da educação, para
posteriormente pensarmos em concurso. Acho que é justo o pleito, porque
hoje os designados, contratados sem nenhum direito, estão prevalecendo na
rede. E preciso inverter esse quadro. Porém, devernos ter normas mais claras
para reger o pessoal da educação.

Em relação as superintendéncias, o esclarecimento é o seguinte: a pedido
do Governador Itamar Franco, fizemos estudos sobre as superintendéncias
educacionais. São 41 em todo o Estado. De forma surpreendente,
descobrirnos que falta a superintendência de Belo Horizonte. E incrIvel, 40%
do pessoal que demanda a Secretaria da Educação teria Os seus casos
resolvidos na superintendéncia, se houvesse uma em Belo Horizonte. Não
existe; existe a da Grande BH, mas não a de Belo Horizonte.

Esses estudos estão praticamente concluidos. Chegamos a conclusão de
que o Sistema Mineiro de Educaçao precisa da superintendéncia. Não
podemos funcionar sem as Superintendências Regionais de Ensino, sejam
elas chamadas representaçöes ou escritOrios.

Como vamos aplicar - acabei de falar - o censo escolar, sem o apoio das
superintendéncias, em um Estado que é do tamanho da Espanha ou da
Franca? Como vamos aplicar os exames supletivos, cujos editais serão
publicados para o mês de julho, sem as superintendéncias, se as inscriçoes e
o controle dos exames passam pelas superintendéncias? Como vamos
controlar o quadro das escolas? Como vamos desenvolver projetos de
aproximação corn as famIhas e comunidades sem as superintendências?

Chegamos a conclusão de que as superintendéncias devem ser
preservadas. Admitimos que haja uma pequena reorganização, mais no
sentido de racionalizá-las. Vou explicar o que quero dizer corn isso.

Temos superintendéncias que abrangem 5 municIpios, ha 5 municIpios
dependentes de uma determinada superintendência. Temos
superintendéncias que abrangem 60 municIpios. Alguma coisa não está
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correta, não tern sentido. Uma superintendëncia atende a urn nümero
pequeno de municipios, e a outra tern uma imensa sobrecarga. Temos
superintendéncias que abrangem municIpios cuja população total é 90 mil
habitanteS. Se são 90 mil habitantes, é urna rede pequena, corn urn nlimero
de escolas e professores reduzido. Ternos superintendências, como no caso
da Grande BH, que abrangem uma população de 2 rnilhöes de habitantes,
sern falar na prOpria Belo Horizonte, que representaria, novamente, 2 rnilhöes
de habitantes. Vocês podem imaginar quantas matrIculas, que demanda, que
nUmero de professores são necessarios para fazer funcionar esse nUmero
imenso de escolas?

Vou citar outro exemplo - como sábado you a essa cidade, procurei verificar
qua[ caminho devo seguir para chegar ate ela: São Vicente de Minas, que
pertence a Superintendência de Barbacena, esta muito mais perto de
Caxambu ou de Juiz de Fora.

A estrada pavimentada quase chega a São Vicente de Minas, sã h6 18km a
pavimentar. E, ontem, ouvi no Palacio da Liberdade que esses 18km, entre
Andrelãndia e São Vicente de Minas, serão pavirnentados. As estradas saern
de Juiz de Fora ou de Caxambu, mas o municIpio esta na Superintendência
de Barbacena. Então, terernos que fazer uma reorganização. H
superintendências em cidades que se comunicam a uma outra sede de
superintendência por estrada asfaltada. Mas, se se quiser ir sede daquela
superintendência, é por estrada de terra.

Os senhores ja entenderam o que acontecera. As superintendéncias serão
preservadas, e proporemos uma reorganizacão, inclusive da vinculaçao dos
rnunicipios as superintendéncias. Vamos procurar methorar essa distribuição,
e os senhores analisarão isso aqui, porque a matéria tera de ser submetida a
Assembléia por meio de urn projeto de lei que preservará essa
descentralizacão e fara urna racionalização. A nossa intencão, portanto, é
fazer o sistema funcionar melhor.

No fOrum mineiro que promovemos insistiu-se muito na idéia da capacitação
continuada. Alias, o senhor vera que isso prevalece na Carta dos Educadores
Mineiros, e teremos projetos nessa linha. E como diz o Reitor da UFMG: "0
conceito de educacão é educacão para todos durante todo o tempo",
especialmente para o professor. Não h6 mats como o professor não ter

0 espaço para se atualizar, se aperfeiçoar, se capacitar, e a própria Lei de
Diretrizes e Bases prevé que todos os professores tenham formação de nIvel
superior. Vamos nos esforçar para caminhar nessa direção, embora achemos
que o prazo estabelecido seja muito curto.

Quero anunciar, e inclusive ja avanco urn pouco em relação 6 UEMG, que
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estamos constituindo urn grupo de trabaiho corn representação da Secretaria,
da UEMG, da UNIMONTES e da Fundaçao Helena Antipoff - esse grupo vai
ser constituido por rneio de uma portaria conjunta, porque as fundaçoes tern
autonomia - que vai estudar as politicas de capacitação a serem
desenvolvidas no Estado, o que vai caber a quem. 0 que faz a Fundacáo
Helena Antipoff? 0 que faz a UEMG? 0 que faz a UNIMONTES? 0 que faz a
Secretaria? E o que fazem ate outras instituicães, porque o Estado é muito
grande. Haverá uma politica definida a partir dos estudos de urn grupo de
trabalho que deverá ser constituldo no dia 25 de rnarço. Por que dia 25 de
marco? Essa é a data natalIcia da Profa. Helena Antipoff. Como querernos,
junto corn a Profa. Irene, que hoje está corno Presidente da Fundação - e
acho que já passou pela Assernbléia -, reativar a Fundação Helena Antipoff,
acharnos que a prirneira hornenagem a Helena Antipoff é assinar essa
portaria no dia 25, Ia na Fundação. Acho que é uma memória fantástica que
Minas náo pode perder, a dessa rnulher extraordinária que foi Helena Antipoff.
Quando lernos a sua biografia, percebernos o que pode fazer urna rnulher
empenhada, que tinha fé, que era competente e que foi revolucionária no seu
tempo. Fala-se, hoje, em educaçáo no meio rural, em nucleaçao, em
construtivismo na pedagogia. Helena Antipoff já trabaihava corn isso, porque
tinha sido discIpula de Claparède e companheira de Piaget em Genebra,
Paris e Berlim. E veio desenvolver seus projetos aqui, em Minas Gerais.
lniciou urn trabalho, e, de repente, ele tomou urn outro rumo. A Fundaçäo
Helena Antipoff transformou-se nurna escola como outra qualquer, embora
tenha espacos e equipamentos para fazer muito rnais. Entho, o senhor veja
que no estamos ignorando o problema da capacitacão.

Eleiço para diretor - ha rnuito diz-que-diz a esse respeito. Por isso a sua
pergunta foi muito oportuna. Vou ate pedir aos Deputados que falern a
respeito disso nas regiöes do Estado. Nào podemos abrir mao de processos
de escolha de Diretor que envolvarn os que trabalham na escola, as familias e
a comunidade. Seria urn retrocesso, e não querernos retroceder dessa
maneira. Querernos que o Diretor de cada escola represente a vontade dos
que atuam e se beneficiam daquela escola, inclusive alunos maiores de 16
anos, pais e comunidade, todos tern que interferir no processo da escolha. E
nao poderia dizer nada diferente disso, porque foi o que se praticou quando
fui Minstro da Educaçao. No Governo do entâo Presidente da Repüblica
ltarnar Franco näo se nomeou nenhum Reitor ou Diretor de escola técnica ou
agrotécnica federal, nenhum Diretor de instituição federal de ensino que nâo
fosse escolhido pela cornunidade interessada. Era nomeado sempre o
prirneiro da lista. Naquela época, para Reitor, a lista era sêxtupla. Eram seis
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nomeS, e sempre submetemos ao Presidente 0 primeiro da lista. Quando o
ato de nomeacão era de competência do Ministro - era o Ministro que
nomeava os Diretores das faculdades isoladas, os Diretores das faculdades
agrotecnicas federais e das escolas técnicas federais -, sempre nomeei o
primeiro.

EntáO, não varnos fugir dessa sistemática que deu certo no Governo
Federal e que ha de dar certo em Minas Gerais, corn alguns
aperfeicoamentos. Temos urn grupo de trabaiho e estarnos substituindo a
palavra "eleiçöes", ate porque ha decisöes do Supremo Tribunal Federal corn
relacâo a eleiçào. 0 Supremo disse que cargo de direção é de confianca e
que, portanto, é de norneaçáo do Governador. Näo estamos usando, nesse
grupo de trabalho, a palavra "eleicão". Estamos usando a expressâo "gestão
democrática da escola". Acho que todos estào de acordo em que seja assim.

Ha urn trabalho sobre isso que virá para a Assembléia. Os senhores tém
muito trabalho pela frente na area da educacão. Não pensem que estaräo
apenas ouvindo o Secretário falar. Virá urn projeto de lei regularnentando a
forma pela qual se chegará a Diretora ou ao Diretor da escola do Estado.
Queremos aperfeicOar. Posso dizer aos senhores que ha muito a aperfeiçoar.
Urn aperfeicoamento necessário, por exernplo: muito Diretor de escola
passou a achar que e 0 dono da escola, muito Diretor de escola tern fraudado
nUmeros. Os senhores vão se surpreender, mas já descobrimos casos em
que o Diretor descobre aluno-fantasma ou fala de urn nümero de matriculas
maior que o que efetivamente possui. Isso acontece porque o quadro da
escola define-se pelo seu tarnanho. Entâo, Diretores interessados em alguns
aspectos inventam alunos. Posso assegurar aos senhores que já
identificamos alguns casos. Tivemos que exonerar urna Diretora nessas
condicães, e houve ate quem criticasse a nossa medida. Mas, pela
Constituicao, por lei estadual e por determinacão da Secretaria, näo se pode
estabelecer taxa de contribuicâo obrigatória em escola mantida pelo poder
pCiblico.

Pode-se pedir uma contribuicào voluntaria, por meio da caixa escolar.
Contribui quem quiser. Da mesma forma, näo se pode exigir o uniforme,
porque rnuitos nao tern corno comprá-lo, mas uma Diretora de escola
estadual foi charnada ao Ministério Püblico e disse que cobrava e continuaria
a cobrar. Ela prestou e assinou um depoimento nesse sentido.
Evidentemente, a justica rnandou o processo para a Secretaria. A situacao
era a seguinte: ou a Diretora era exonerada, como o 101, por descurnprir a
Constituicao, lei estadual e determinacao da Secretaria, ou seria presa por
desacato a autoridade. Entao, 6 preciso aperfeicoar o sistema. Nao podernos
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fugir do envolvimento corn a cornunidade, mas temos que ter urn sistema que,
inclusive, preveja o fortalecimento do colegiado da escola, a fim de que a
direção tenha algum controle, pois todos temos controles. Os senhores, de
certa forma, nos controlam. Todos que exercem uma função tern que ter
algum tipo de controle. E disso que temos que cuidar. Entâo, you resumir:
eleição - se quiserern falar assim, porque essa palavra é mais fácil de ser
entendida - continuará. Provavelmente, não usaremos essa palavra na
proposta de legislaçâo por deciso do STF. Teremos urn sistema ern que a
comunidade será consultada, haverá talvez alguma prova, como as que se
aplicarn hoje, Para verificar se a pessoa tern condiçöes de dirigir a escola,
enfim, urn sisterna em que o principio fundamental é o da gestho democrática.
Na quarta-feira da próxima semana, exatamente no dia 24, das 9 as 10 horas
da manhà, vamos conversar corn todo o Estado, através de televisão
interativa, usando a Rede Minas. A matéria a ser colocada é exatamente
essa. Querernos ouvir a todos sobre essa matéria, porque todos querem se
manifestar, e o grupo de trabalho nào está dando conta de receber os que
querem falar a respeito. 0 rnecanismo usado vai ser a TV interativa. Se
quiserern divulgar isso nas suas regiães eleitorais, ou se quiserern assisti-lo,
será, então, por via de satélite para todo o Estado. A discussáo será em torno
da gestão democrática da escola. A finalidade do programa é colher
sugestaes, propostas, idéias a respeito dessa matéria. Já conversei sobre
isso corn o Deputado José Milton.

Quanto a UEMG, se o Deputado me permitir, talvez fosse melhor aguardar
urn novo espaço para que pudéssemos conversar a respeito, porque ainda
não está vinculada a Secretaria da Educação, e estaria me antecipando. Está
aqui o Prof. Gérson Brito de Mello Boson, Reitor da UEMG. Não sei se ele
gostaria de aproveitar a oportunidade para dizer alguma coisa, ou se prefere
discutir essa rnatéria em outra ocasiào. Ele já tern algumas ref]exöes a
respeito do assunto, mas terIamos que faze-lo durante uma manhã inteira.
Não se pode falar disso em 2 ou 3 minutos.

O Deputado José Milton - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Exmo. Sr.
Secretário da Educação, Dr. MurIlio Hingel, assessores aqui presentes,
cumprimento pessoalmente a Chefe de Gabinete do nosso Secretário, que
nos atende corn toda atenção, cortesia e carinho, quando Ihe encaminhamos
nossas reivindicaçöes e pedidos.

Quero levantar exatamente essa questão do critério de seleçao das
Diretoras. Como está na nossa Constituição, ele foi definido como
inconstitucional. Em conversa corn o senhor, Ia na Secretaria, abordamos
esse assunto. Ate deixei uma cOpia de urn projeto de minha autoria que
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estabelece novos critérios para a indicaçao, a nomeaçao dos Diretores de
escola. Apresentei esse projeto como uma contribuição. 0 senhor me falou
que já havia constituido uma comissão especial para tratar desse assunto. De
qualquer maneira, o nosso projeto está protocolado. Esperamos que, ao
chegar ao Governador, o nosso projeto, o nosso estudo sirva como
contribuição para o aprimoramento desse critério.

Sr. Secretário, sabemos que da forma como são realizadas, essas
nomeaçöes hoje não podem continuar. Já Ihe relatei a situação absurda em
que Os Prefeitos, muitas vezes, se envolvem nesse critério e,
lamentaveirnente, desvirtuam o objetivo que é tornar mais democrática, mais
abrangente a participação da comunidade. Esse critério prevalece ha tao
pouco tempo, mas já é urn critério viciado, em que a pressão polItica
municipal barganha cargos e torna esse processo politiqueiro, criando uma
dissensão, uma situaçao de polarizaçao, de interesse, gerando conflitos
dentro da escola. Ou seja, a ala perdedora, lamentavelmente, boicota e
trabalha contra o grupo que ganha a eleiçao municipal.

Apresentarei a Comissão de Educacão, da qual faço parte, as
consideraçoes desse projeto para que possamos fazer urn estudo sobre isso.

Gostaria de levantar uma outra questao. E sobre o critérbo de contrataçao
dos professores, hoje, pela Resoluçao n o 9.634/99. Somos bastante
procurados por professores, que criticam certas decisöes e certos
posicionamentos de Diretores. Apesar da existéncia dessa resolução, muitos
professores alegarn que ou não tern conhecirnento, que não viram os editais,
ou então não são contratados - essa é ate urna denUncia grave - porque não
são parentes de Diretores e muito menos amigos. Então, gostariamos de
deixar uma sugestao - inclusive da nossa Bancada do PL - no sentido de que
seja feita uma avaliação desses critérios a fim de tornar essa comunicação
mais abrangente. Que ela possa ser usada por outros meios, como os
próprios editais da Assembléia Legislativa, das Cãrnaras Municipais, das
Prefeituras. Alias, dentro desses critérios, cria-se uma dificuldade para a
escola e para os professores, que, lamentavelmente, não ganham muito, que
tern que cornpor seu horário. Muitas vezes ate são obrigados a dar aulas em
duas, três escolas em horários diferentes.

Outra questão que gostaria que o senhor avabiasse corn os seus
assessores é a questao do "balão". 0 professor faz inscrição numa escola e,
al, ele tern de compor o seu horário. Depois, quando quer fazer uma
recomposiçao, uma mudança, ele simplesmente fica impedido porque leva urn
"balão" de 60 dias. Acho que isso é bastante injusto e gostaria que fosse
levado em conta esse critério do "balão".
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E o que gostaria de deixar como sugestão deste Deputado e da Bancada do
PL, também a questão da municipalização que a Deputado Marcia Cunha
tevantou. Vou deixar corn o senhor essa lista de sugestöes para indicacão de
cargos de professores nas escolas estaduais.

o Secretario Murilio Hingel - Agradeço ao Deputado José Milton e quero
informar a ele que, coma resultado da audiência que tivemos na Secretaria, o
seu projeto de lei, a sua contribuiçào fol encaminhada por mirn, naquele
mesmo dia, ao grupo de trabaiho, como urna contribuiçâo de urn Deputado a
respeito de matéria relevante.

Quanto a questão do quadro da escola, peco compreensáo. E que tivemos
muito pouco tempo para baixar uma resolução alterando a anterior. A nova
resotução melhorou as critérios de contratação do professor designado, mas
percebemos que tinha algumas fathas. Recebemos aigumas denüncias de
escolas que nãa publicaram o edital e deram preferência fora dos critérios
estabelecidos. E houve ate alga pitoresco: uma Diretora achou que a Vice-
Diretor, indicado por eta, deveria ser a seu marido. Fica urn pouco esquisito
esse tipo de coisa. E nem sempre descobrimos essas coisas, a não ser
quando nos chega uma denüncia ou ouvimos comentários, e mandarnos
apurar. Mas é uma questão séria, Deputado, e quero ate dizer ao senhor que
fiz uma nova reso!ução sobre a matéria, que não val mudar situaçöes ja
estabelecidas, mas que val meihorar bastante a sisternática. Ha questoes que
antes estavam admitidas e que nâo temos coma não cumprir porque são
previstas pela legistaçao estaduat. Por isso, falei tanto na questão do Piano
de Cargos e Salários, na questão de carreira, que são questoes que tern de
ser resolvidas de forma rnais definitiva.

0 Deputado Edson Rezende - Sr. Secretário MurIlio Hingel e a sua equipe,
quero, em nome do PSB, de Elaine, de Eduardo Hermeto e de Chico Rafael,
dizer que a nossa esperança é ver uma equipe que acredita no ensino
pCbtico. E a primeiro ponto de partida. Deu-nos muita esperança porque
acompanhamos em nossas localidades, como Vereador, a implementação
das polIticas do Gaverno passado. E a nucleaçào talvez tenha sido urn dos
rnaiores probiemas, a que deixou maiores mazelas, especialmente para a
comunidade rural. E devido a nossa preocupaçãa, Sr. Secretário,
apresentamos, no primeiro dia de trabaiho nesta Casa, urn requerimento a
Mesa solicitando que neste ano de 1999 se faca urn seminário abordando a
impacto das poilticas implementadas em 1998 em educação, a LOB, corn a
participação da Mesa da Assembléia, da Comissão de Educação da Casa, da
Secretaria da Educação, das entidades representativas, dos professores e
dos estudantes, para que, num debate, neste prirneiro semestre, se interiorize
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a discuSsãO, nas regiöes, nas superintendências, para que tenhamos
subsidios para uma discussão final, aqui na Assembléia Legisiativa, num
grande seminário, no segundo semestre. E, dal, a Secretaria da Educacão
terá subsIdios para encaminhar diretrizes para a ano 2000. Essa é a primeira
jntervencão que quero fazer e que considero muito importante. Tenho
conversado corn a Mar11 e a Luci sabre essas questoes, e estamos
apreensivoS e dedicados. Então, a nucleação, que foi urn grande problerna, ja
foi falada.

Sr. Secretario, a Prograrna Acertando a Passo foi outro grande problerna.
Os alunos que estão cursando a Acertando a Passo já entram em
desvantagem: as empresas, ao verem que eles estão cursando esse
programa, não as aceitam.

Entram em desvantagem cam aqueles que fazern a curso normal. Quanta a
seriaçãa, faca urn comentário sabre isso. Meus fllhos estudaram em escolas
püblicas em minha cidade e agora estudarn em escolas particulares, e escola
particular continua cam seriação. Outra coisa que discutimos é a conversão
do ZTR. Escola-farnilia agrIcola pode ser uma grande saIda para as alunos da
area rural. Fiz urn convite a Marty, para visitarmos uma escola rural, e em
breve faremos urna visita. Queria também que fosse feito urn comentario
sabre a questãa dos especialistas. A escola particular tarnbém continua cam
especialistas, orientadores, e acho isso da maxima importãncia. Vern agora
uma pergunta de Barbacena: e as P1 aprovados no Ciltimo cancurso, coma
fica seu destino? Porque parece que a tempo de aproveitamento deles está
se esgotanda. Dizern-me a seguinte: existem muitos contratados par escolas
püblicas, e nOs, que fizemos a concurso, estarnas sem oportunidade de
ocupar esse espaça, que é nosso par direito. Par Ultimo, gostaria de fazer urn
comentaria sabre educação para jovens e adultos, que é urn problerna
seriissima. Muitos meninos de 14, 15, 20 anos estãa querenda estudar,
precisam se qualificar, e e urn prablema séria dentro daquela visão de que a
homem deve estar a tempo tado se qualificando, se atualizando para ter urna
visãa melhor do munda, coisa que a Brasil necessita par dernais.

0 Secretário MurIiio Hinget - Agradeço as palavras do Deputado Edson
Rezende, que levanta muitas questöes relevantes. Somos defensores da
educaçãa mantida pelo poder pUblico e de boa qualidade. No sabado
passada, participei de uma sessão plenária do fOrum mineira em defesa
püblica. Disse h6 pouca e repita, ate porque a Canstituiçãa assegura a
presença das instituiçoes privadas na oferta de ensino, que nãa tenho nada
contra as instituiçoes privadas, algumas delas são meritOrias. 0 que quero
dizer cam clareza 6 que a escola pUblica tern que ser a melhor, ate nãa pode
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haver o que as vezes aparece. Ha escolas püblicas consideradas boas e
escolas püblicas consideradas ruins. Percebi isso, que a demanda é muito
major do que a capacidade, embora estejam localizadas em areas não
residenciais, mas os alunos vêm dos bairros e ate de municipios vizinhos
para escolas como a Escola Estadual Barão do Rio Branco, onde estive para
dar uma aula inaugural. Entao, acontece algo muito triste, que a imprensa ate
noticia e nos preocupa: a escola tern que executar sorteio para preencher as
vagas, porque a demanda é major que a capacidade. Como resolver esse
problema dentro da concepçäo? Acho que a solução é evidente: todas as
escolas püblicas tern que ser boas, para desfazer, primeiro, a idéia de que a
escola privada é boa e a pUblica é ruim. E algo que anda pela imprensa e está
sendo incorporado pela sociedade brasileira. E uma rneia-verdade, e temos
de acabar corn essa dicotomia entre a escola püblica considerada boa e a
püblica que não é boa. Todas tern que ser igualmente boas. E a escola mais
dernocrática, está aberta a todos e é, portanto, a mais importante.

Temos aqui urn dado interessarite, uma pubiicacao sobre a evoiuçao da
matrIcula no Estado de Minas Gerais entre 1990 e 1999. E o resultado do
censo escolar de 1998, porque o ano de 1999 aparece aqui corno projeção. 0
que se percebe é que a escola particular está tendo uma presença cada vez
menor na oferta de ensino fundamental.

Em 1997, a matrIcula na escola particular caiu em 4,97%; em 1998, 1,55%;
em 1999, 3,39%. 0 porquê disso é que a ciasse media não está rnais
podendo sustentar os seus flihos na escota particular, por isso a escola
pibIica é demandada e tern de meihorar.

A mesma coisa acontece no ensino médio, que recebeu maior nümero de
matrIculas entre 1998 e 1999, na rede estadual. Mas, na escola particular, ha
uma queda de mais de 3% na matrIcula entre 1997 e 1999. Portanto, é a
escola pblica que realmente val prevalecer, é a mais democrática, rnas ela
tern realmente de ser de boa qualidade.

Darernos todo apoio a idéia do forum, assim corno precisaremos do apoio
de toda a Assembléia quando tivermos o FOrum Permanente de Educação
em Minas Gerais se realizando por todo o Estado, a tim de discutirmos
assuntos tao relevantes que se ligam a educaçao.

0 Acertando o Passo, Deputado, não é necessariamente urna proposta
negativa. Esse programa consiste em pegar o aluno que está fora da faixa
etária prOpria, da 5' 8a série, e que teria quatro anos de escoia, e tentar
fazer corn que ele vença esses quatro anos em dois. Na verdade,
concentrando urn ano letivo em urn semestre letivo. isso é melhor do que 0
exarne supletivo, sem dOvida nenhuma. Agora, exige uma metodologia
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apropriada.

Gosto de ser transparente, é 0 meu feitio, e a minha maneira de ser. Em
reiacão ao Acertando o Passo, coihemos algumas informaçöes na Secretaria:
embora seja urn projeto recente, foi implantado no inicio de 1998, vinha
funcionando razoaveimente. Não somos daquete tipo de jogar pedra no
telhado aiheio sO por jogar. Se ha aiguma coisa que tern sentido, estamos
avaiiando, tanto assirn que demos prosseguimento ao Acertando o Passo,
rnelhorando 0 acompanhamento, as mecanismos e as instrumentos. Terernos
mais urn ano para avaliação, porque sO tinharnos urn ano de vigência do
projeto, é muito pouco para saberrnos se dá certo ou não.

Os especialistas da educacão são mantidos na rede pOblica estadual, corno
supervisores e orientadores. Temos urn grupo de inspetores, que, por sinai,
não estão vinculados a uma determinada escoia. Eles estão subordinados a
Superintendéncia ou a sede da Secretaria e atendern a várias escolas. Eles
interpretarn a Iegislacão, verificarn se eta está sendo curnprida.

Sobre o concurso pObiico, Deputado, acho que o que se coloca antes é a
definicão da carreira e do prOprio Sisterna Mineiro de Educação. A dificuldade
em adrnitir concursados e porque temos no Estado muitos professores que
são efetivos e que foram colocados a disposicão dos municIpios por força da
municipalizacão.

Então, a Estado está pagando a pessoas que estão trabalhando em escolas
municipais, e as municIpios recebern os recursos do FUNDEF para
rernurierar essas pessoas. Enquanto isso não estiver rnais ciaro, fica dificil,
ate porque a senhorfaiou em P1, que é de P a 4a série. E as alunos de 11 a
4a compOem, quase sempre, a grupo absorvido petos municIpios. Nunca nos
negamos a discutir esse assunto. Penso que, no decorrer de 1999, haverá
urna soiução para a sisterna rnineiro, assirn corno para a carreira do
professor.

No que diz respeito a educacão de jovens e adultos, temos noticias boas.
Estamos trabaihando corn urna propasta ja subrnetida a iideranças estudantis,
tanto de ensino superior quanto de ensina rnédio. Queremos desafiar
estudantes que tenham aiguma disponibilidade pam urn grande projeto de
educação de jovens e aduitos, coma fizeram outros paises que praticarnente
erradicaram a anaifabetismo corn o erivoivimento dos jovens de ensino rnedio
e superior. 0 caso mais extraordinário e a de Cuba. Aquele pals é muita
criticado porque parece que o regime reairnente enveiheceu, rnas a verdade e
que Cuba não tem anaifabetos, não tern problemas de sade pOblica. Esses
probiernas maiores da população foram resoividos através da rnobilizacão da
sociedade. Querernos caminhar nessa direção. Ternos conversado muito corn
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as lideranças estudantis, corn a LINE, corn a UBES, corn a UREQ e corn
muitas outras. E Os estudantes estão interessados em se envolver nessa
matéria. 0 Governador do Estado vai atender seu pedido de revitalização do
Conselho Estadual da Juventude, ligado a Secretaria da Educação. Uma de
suas funçoes e se envolver conosco em urn grande projeto de educacão de
jovens e adultos.

Srs. Deputados, ainda hoje, Minas tern 2 milhöes de analfabetos funcionais.
São pessoas maiores de 15 anos que ou não sabem ler e escrever ou
simplesmente assinam seu nome para ter urn tItulo de eleitor. Mas não sabern
er e interpretar urn texto.

Por firn, abordo urn assunto de natureza pedagogica que se relacona corn
alguns outros. E a questão dos ciclos das series. A verdade é que, desde a
Lei de Diretrizes e Bases de 1961, passando pela Lei n° 5.692, de 1971, e
agora, corn a segunda Lei de Diretrizes e Bases da Educaçáo Nacional, de
1996, ou seja, ha 40 anos, admite-se que a ensino prirnário, hoje chamado
fundamental, urna vez que passou de quatro para alto anos de escolaridade
obrigatOria, tenha várias formas de organização. No inicia, era considerada
escola experimental, rnas deixou de se-b. Esse modelo pode ser adotado e
ate generalizado. lsso significa que a ensino fundamental pade ser
desenvolvido em series. São alto series em alto anos de escolaridade, no
decorrer das quais a abuno e avaliado, assim coma ao final de cada urna
delas, a fim de ser promovido a série seguinte. Mas a ensino pode tarnbém
ser organizado em blocos. Muitos Estados adotaram as blocos na década de
70. Conheço a experiência do Estado do Espirito Santo, que, ao invés de aito
series, adotou quatro blocos de dois anos, a que significa urna ampliacão do
tempo para facilitar a progresso do aluno em funcão da aprendizagem, sem
abolir a avaliação.

Pode-se fazer a organização em fases. E a caso do Distrito Federal, que
organizou a ensino fundamental em fases. Ou a arganização pade ser em
ciclos, coma é em Bela Horizonte. Na rede municipal de Belo Horizonte, a
organização do ensino fundamental é em cicbos, e a Estado propôs tambérn
essa organizaçâo, dividindo o ensino fundamental em dois ciclos, de 1a a 4' e
de 5a a 8a 0 mal, Deputado, nessa questão não é a organizaçáo em série,
ciclo, fase ou bloco. E confundir, como se confundiu a organizaçao em ciclo,
corn prarnoção automática. Isso desvirtuou tudo, porque o professor perdeu a
referenda. Os pais se desesperaram, porque virarn as seus fllhos avançar
sem, na verdade, terern aprendido a necessário correspondente 20 seu
avanco, e as próprios alunos sentirarn-se desestirnulados, uma vez que nãa
adiantava que fossem cobrados porque a resposta era a seguinte: nãa
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adianta me cobrar, pals you passar mesmo de série. Quer dizer, a aluna nãa
entendia que passar de urn ano para outro não era necessariamente passar
de urna série para autra. Ela passava de urn ano para outro, mas ainda dentro
do prirneira ciclo, tenda oportunidade de se recuperar de insuficiências
identificadaS. Então, 6 iS5O 0 que a Secretaria hoje colocou, que as escolas
discutarn dentro do seu projeto pedagógico, corn fortalecimento do colegiado
da escala, corn a arientaçãa que a Secretaria vai enviar: que a escola, em
name da sua autonamia, da gestãa democrática, faça a sua apcão, parque,
pedagogicamente, todas essas formas são defensáveis, urna mais do que
outras, talvez. A minha Secretária Adjunta é defensora ardente da
organizacão em ciclos. Eu não defendo a prapasta tao ardentemente quanta
ela. Acho possivel funcionar também a organização em series, mas nos nâa
discardamos totalmente. Estamos querenda discutir a matéria para que a
escola resolva, porque 0 que nos interessa é a sucesso do aluno, a
aprendizagern. Nãa interessa que a aluna Va passando de ano coma se
estivesse passanda de série para chegar, no final, analfabeta au semi-
analfabeto. Portanta, a que deve envalver a arganizacäa em series, ciclas,
fases au bbacos? Avaliação continua e sisternática. Vou citar urn ünica
exemplo, para as Srs. e as Sras. Deputadas entenderern a que estou me
referinda. Fomas pracuradas na Secretaria par uma delegacãa de pais cujas
fllhos podiam matricular-se na 5a série do ensino fundamental. Eles foram
pedir para as filhos valtar para a 4a série, argumentando que as meninas e as
meninas nãa sabiam ler e interpretar urn texto e tinharn que ficar, partanto, na
4a série. Eles nãa tinham candicoes de acompanhar a 5a série. Então, vejam
a camplexidade da rnatéria e coma estamos querendo levá-la adiante a barn
termo. Aumenta a respansabilidade da escola e a seu comprornissa, e a
Secretaria não foge ao seu papel de dar a arientação devida em matéria de
tal magnitude.

0 Deputado João Pinto Ribeiro - Sr. Presidente, Srs. Deputadas, Sr.
Secretário MurIlio Hingel, demais convidadas, eu não you fazer nenhuma
pergunta, you apenas congratular-me cam Minas Gerais par ter a Secretário
Murilia Hingel comandando a educacãa neste Estado. Tive a privilegia de
canviver corn a professor, quando Ministro, e também cam a dinâmica Prafa.
Lucy Brandão.

Gostaria de cumprimentá-lo e desejar-Ihe sucesso nessa tarefa tao árdua,
que é a educacãa no Pals e, no nosso caso, em Minas Gerais. Nunca havia
vista a educacão no Brasil em tao boas mãas como quanda V. Exa. foi
Ministro. E agora a fato se repete em Minas, corn Exa. a frente da
Secretaria da Educacãa.
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Saiba V. Exa. da minha gratidäo pela atitude sempre atenciosa que teve
para comigo, quando fui Secretário de Estado de Minas Gerais. Congratulo .

-me, novamente, corn V. Exa. e corn toda sua equipe.
Faco, nâo uma pergunta, mas uma colocaçâo que se refere a escola

infantil, a pré-escola. Gostaria de saber como o Secretário está pensando
essa questao para Minas Gerais.

o Secretário Murulio Hingel - Agradeço as palavras elogiosas do Deputado
João Pinto Ribeiro e nao posso deixar de dizer que vivemos uma relaçäo
muito boa quando ocupava o Ministério e o Deputado era Secretário de
Esportes do Estado.

o Secretário Joào Pinto Ribeiro levou ao Ministério urn projeto, que achei o
mais interessante entre os que Ia chegaram. Trata-se do Projeto Curumim,
que foi concebido para oferecer apoio as criancas na escola. Crianças
matriculadas na escola teriam urn espaco para a prática do desporto e para
outras atividades culturais, comunitárias, e receberiam aulas de reforço e
alimentaçao.

Financiamos o projeto. Não foi o Estado de Minas que entrou corn recursos
para o Projeto Curumim, foi o Ministério da Educacâo, no Governo de Itamar
Franco. Destinamos recursos de vulto ao projeto, pois era born e continua
sendo, já que ainda existem, no Estado, muitas dessas organizacöes. Não sei
se vém funcionando como funcionavam aquela época. Visitei algumas delas e
fiquei muito bern impressionado.

Apesar de nao estar na area da educacao, queremos conversar corn 0
Secretário de Esportes, porque, para a educacâo, a visão do desporto
educacional é muito importante. E urn complemento, tal como o que
encontramos no PRONAI - os CAICs -, em que a crianca tern o ensino
sistemático e, também, atendimento no campo da saUde, do desporto e da
cultura.

A criança tern que se desenvolver integralmente, não podemos pensar
apenas na parte intelectual. Temos que pensar, também, na sua parte fIsica e
em suas habilidades.

Faco todo esse registro por ser de justica, já que conheço o projeto. Não sei
como se encontra hoje, porque, quando estava no Ministério tinha
informacôes precisas.

o Deputado João Pinto Ribeiro - 0 Projeto Cururnim está, hoje, vinculado a
Secretaria de Trabalho.

o Secretário MurIlio Hingel - Muito obrigado. Entào já sei a quem procurar.
Educacão infantll é urn dos pontos mais frágeis do Estado de Minas e sob a

responsabilidade do poder püblico estadual. Nern sei por que isso aconteceu,
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mas you tomar como referéncia urn documento editado no Governo anterior.
Esse documento nâo foi editado em nossa atual gestão. Em 1990, o Estado
de Minas Gerais tinha uma matrIcula na educaçáo infantil, pré-escola, de
226.000 alunos. Em 1998, essa matricula caiu para 11.722. E fato que,
paralelamente, cresceu a matricula, na pré-escola, de responsabilidade dos
municipios. Não na mesma proporção, mas cresceu, sob a alegaçâo de que a
LDB diz que a primeira responsabilidade do municIpio é corn o ensino
fundamental e depois corn a educacâo infantil. A primeira responsabilidade do
Estado é corn o ensino fundamental e depois corn o ensino médio. Mas em
nenhum lugar está escrito que o Estado näo pode atuar em educaçao infantil,
na pré-escola.

Mas o Estado se retirou, e isso deixou uma lacuna imensa, prejudicou
populacães mais pobres, que não tinham como ir para a educaçao infantil
mantida pela iniciativa particular. Os municIpios também nâo tinham e nào
tern como financiar a educaçao infantil isoladamente. A nossa proposta para
essa area, Deputado, é transformar o trabalho em trabaiho participativo, é
fazer parcerias. Falou-se aqui em Prefeitos. Temos de fazer parcerias corn as
municipalidades.

O Prof. Onésimo, ex-Presidente Estadual da União Nacional dos Dirigentes
Municipais de Educaçào - UNDINE -, lamentavelmente já falecido - foi
atropelado na curva do Ponteio e teve morte instanténea -, esteve em meu
gabinete, propondo uma parceria entre os municipios e o Estado, para
comecarmos a examinar como vamos trabalhar corn educaçâo infantil.

A opcâo que enxergamos, face a Iimitaçao de recursos, para enfrentar a
educação infantil é desenvolver uma acao de parceria, incluindo ate
organizaçães nao governamentais, sindicatos, associaçöes, Prefeituras e
quantos queiram se envolver. Náo tenho dUvida de que - a minha experiência
em educaçao é de quase meio século - se oferecermos as crianças educaçao
pré-escolar, vai melhorar muito o seu desempenho no ensino fundamental.

Talvez näo precisemos discutir sobre ciclo, série, fase ou bloco, porque
tudo isso é colocado porque a criança chega na 11 série jejuna. Nâo teve
oportunidade, na educaçao infantil na pré-escola, de desenvolver as suas
habilidades. E uma criança que nâo sabe desenhar, nâo sabe tracar urn "o",
urn 'a", näo sabe o que é em cima ou embaixo, o que é Norte ou Sul, o que é
direita ou esquerda. Para nós isso é muito simples, mas para a criança é urn
enigma, sem falar na linguagem. A escola usa a lingua culta. Qual lingua a
criança, especialmente a de periferia, usa? Ela nào usa a lingua culta. De
repente ela tern urn professor usando a lingua culta, mas ela não se
desenvolveu nessa area, porque não teve acesso 6 educacào infantil, a pré-
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escola.

Então e prioridade, mas deve ser uma prioridade compartilhada. 0 Estado
nâo pode assumir sozinho, o muriicipio não pode assumir sozinho. Devemos
reconhecer que os recursos disponIveis para a educacão são insuficientes
para atender as demandas.

0 Deputado Mauro Lobo - Prof. MurIiio Hingel, apreciei a sua posicão, que
busca atender a dois pontos fundamentais. Prirneiro, esse aspecto de
solidariedade e harmonia que a escoia deve ter, em termos da formação do
aluno e da nossa sociedade. Outro aspecto é o recorihecimento de uma
giobaiizacão competitiva. Espero que esse posicionamento não seja apenas
uma utopia, mas que possa ser atingido, não sO para que Os flOSSOS jovens
percebam o seu papel na sociedade, como também para que possam
enfrentar desafios.

Temos alguma experiéncia na area pibiica, e aigo que ficou muito marcado
para mim é que ha uma tendência, nas diversas areas de Governo, de todos
que assurnem urn cargo, seja nurna Secretaria de Estado ou numa autarquia,
de querer deixar a sua marca. As vezes, é uma forma ate de desconhecer
aigo de positivo que tenha sido construldo por seus antecessores. isso talvez
seja decorrência de uma fragilidade institucional nossa. As vezes, achamos
que são as pessoas que valem, quando deveria ser a instituição. Vernos isso
na area pOblica, nos partidos politicos, enfim, temos essa distorção,
valorizarnos pouco a instituição e rnuito as pessoas, quer dizer, a organizacáo
como fonte de reaiizacão ou de poder num piano secundário, enquanto a
personalidade é realcada. Dentro desse enfoque, gostaria de saber quais são
os pontos que o senhor veria corno boas realizacoes na educação nos Oltirnos
anos e, no seu juigamento, quais sao os pontos que seriarn importantes para
desenvoiver a educacão em nosso Estado.

Gostaria também que o senhor se estendesse urn pouco mais sobre o
posicionamento das universidades estaduais hoje - a Universidade do Estado
de Minas Gerais e a UNIMONTES -, saindo do ârnbito da Secretaria de
Ciência e Tecnologia e indo para a Secretaria da Educaçào. 0 senhor faiou
sobre o aspecto sistérnico, mas entendemos que a universidade, em seu
aspecto de extensão e pesquisa, tern uma interface muito grande corn a area
de ciência e tecnologia, como ocorre em outros Estados que tern as suas
Secretarias de Ciência e Tecnoiogia vinculadas as universidades estaduais.

Outro ponto que tarnbém gostaria que o senhor enfocasse é o ensino
especial, que me toca rnuito de perto. Faio isso porque tenho urn familiar corn
problemas, e vemos o drama de milhares de farnIiias que não tern onde
colocar o seu filho e que não recebem o devido apoio do Estado para o
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atendimento a criança excepcional.

Finaimente, corn relaçao aos prograrnas suplementares, gostaria de
perguntar se 0 aiuno que saIsse do Acertando o Passo, por exempio, não
deveria ter os rnesrnos direitos que o aiuno egresso do curso convencional.
Digo isso porque chegou-me, ontern, uma denOncia de que, corno exige o 20
grau corn pleto, a Poilcia Militar não estaria aceitando inscrição de jovens que
tivessern passado pelo Acertando o Passo, que sO aceitava o aluno do ensino
convencional. São essas as colocaçoes, Sr. Secretário. Muito obrigado.

0 Secretário Murilio Hinge! - Agradeço a intervenção do Deputado Mauro
Lobo e a ênfase que deu a nossa preocupação corn a participação.

Precisamos compartilhar alguns empreendirnentos corn a sociedade civil,
corn outro nIvel de poder - no caso, corn os municIpios -, porque, repito, os
recursos para a educação estão abaixo das dernandas. Esse e urn problema
nacional. Os senhores devem estar ouvindo falar das restriçöes, dos cortes
na area federal. Isso é urn problerna para o Estado. Por exernplo, não ha
nenhuma definição de financiamento especifico para a educação infantil ou
para 0 ensino médio. Isso é urn problema para os rnunicIpios, porque muitos
deles estão em situação dificil e sern a definiçâo de recursos especIficos.

Corn relação a globaiização cornpetitiva, Deputado, talvez tenhamos
alguma divergencia conceitual. Eu, pelo menos, procuro distinguir
globalizaçâo de mundializaçáo. Alias, é uma posicào muito difundida na
Europa, hoje, particularmente na Franca. Chamarn de globalizaçâo a
internaciona!ização econômica, especialrnente a dos capitais. E vêem nessa
globaiizaçào muitos aspectos negativos, porque tern levado a exclusão e ate
ao empobrecirnento de alguns paises. 0 prOprio Brasil tern enfrentado, nos
ültirnos anos, particularmente em 1998, anunciando-se o mesmo para 1999,
algumas dificuldades nesse particular. Mas a rnundializaçao seria aquela
situação em que, em urn rnundo cada vez menor pelos meios de
cornunicação e pelos progressos técnicos e cientIficos, podernos ter, em cada
parte, em cada continente, em cada pals, os beneficios desses progressos e
desses avanços. Mas esses benefIcios devem ser colocados a serviço de
todos. Em outras palavras, enquanto alguns vêem a globa!ização como urn
instrurnento de enriquecimento de alguns poucos em detrimento da rnaioria,
que seriam os exciuldos, os que defendern a mundiaiizaçâo defendern a
democratização dos beneficios: que nao sejam apenas aiguns a se valer da
nformática, do satélite, da Internet e de outras maravilhas que estão ao nosso
alcance. Então, talvez seja urna questão conceitual, que dana urn serninário
inteiro; poderlamos ficar dias discutindo sobre essa matéria.

Não tenho nada contra a continuidade. Acho ate que, em administraçâo
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pCiblica no Brasil, muitas vezes ternos falhado, por não assegurar
continuidade a acoes que são positivas. Tenho muito contra o continuismo,
especialmente quando se identiflcam distorçöes bastante com prom etedoras.
o senhor perguntou sobre alguns pontos positivos, digamos, vivenciados pelo
Estado em matéria de educacão nos Ultirnos oito anos. Acho que citei pelo
menos dois deles. Poderia citar alguns outros. Por exemplo, nesses Ultimos
oito anos, estabeleceu-se urn processo de defesa da autogestào da escola,
que mostra distorçães e falhas, precisa ser aperfeiçoado, mas ficou claro que
não queremos retroceder naquilo em que se avançou. Queremos avançar
mais. E continuidade, e não continuIsmo. Reconhecernos que houve coisas
positivas nesse particular. Tanto é assim que, logo no inIcio de minha
palestra, disse que transferimos para as caixas escolares R$9.000.000,00,
para assegurar a sua rnanutençâo.

Isso faz parte do espIrito da autogestão na escola, pelo colegiado. Mas
queremos rnaior participacào da comunidade, querernos major envolvimento,
queremos comprornetimento.

Outro ponto que julguei poder mencionar, em termos de destaque, foi o
próprio Acertarido o Passo, embora o tempo de avaliação tenha sido muito
curto. Ern apenas urn ano, é dificil, no processo educacional, termos total
segurança se algo deu certo ou não. Por isso, nós prosseguimos, não
suspendernos o Acertando o Passo nem o programa A Caminho da
Cidadania. Vamos aperfeiçoá-los e, oportunamente, varnos anal sar se vale a
pena levá-los adiante ou nào. E claro que quem faz urn dos dois tern os
mesmos direitos que quern conclui o ensino fundamental regular ou o ensino
rnédio regular.

Também ja citei alguns pontos negativos, corno as dividas acumuladas,
sern que houvesse viabilização do pagarnento dos restos a pagar, os
convêriios assinados e que não foram executados, a nucleacão feita as
pressas, acarretando faltas graves, pois alunos foram afastados para longe
de suas cornunidades, passando a usar dois meios de transporte para
chegarern as escolas que Ihes erarn reservadas. Falel dos problemas da
nucleação no meio rural, e isso é mesrno trágico. Estive recenternente, na
sexta-feira passada, em Caratinga. 0 senhor é urn Deputado muito votado
naquela região, por isso you Ihe dizer: ouvi dos Prefeitos declaraçoes de que
não sabem o que fazer. Ou Os alunos estão sendo obrigados a grandes
deslocamentos, ou Os Prefeitos nâo sabem corno assegurar isso. 0 Prefeito
de Bambul, que não e daquela região, esteve cornigo e me disse que não
aguenta mais, porque 8% do orcarnento do rnunicipio tern que ser destinado
ao transporte rural de alunos. Ele me explicou que o Municipio de Bambul é

993
muito grande, as escolas são rnuito distantes. Fiquei ate com do do Prefeito,
porque é professor, é urn hornern sincero, e me falou do seu drama. Tam bern
a maneira corno se fez a municipalizaçao é outro problema. Os senhores não
irnaginarn a quantidade de pedidos que chegam a Secretaria, de
cornunidades, de escolas, de Prefeitos, de Cãmaras de Vereadores, pedindo
a desmunicipalizaçao. Querem voltar atrás. Explico que é urn caminho sern
retorno, mas dizernos que vamos avançar, vamos melhorar a coisa. E
também urn aspecto negativo.

Acho extrernamente negativo o sistema cornpartirnentaljzado de trabaiho
adotado na Secretaria. Ao chegar a Secretaria, não consegui obter
inforrnaçoes precisas sobre projetos em andamento. Não disse isso, rnas
confesso, agora, que não encontrei sequer urn relatOrio das acöes anteriores
sobre minha mesa. Tudo teve que ser descoberto. Sabem o que é descobrir?
Algurnas coisas foram descobertas imediatarnente, mas outras foram
dernoradas. Vou ate citar urn caso que custarnos a identificar em todo o
processo. Refiro-me àquela feira do livro, corn Os Cantinhos de Leitura. Ha
uma semana somente que conseguimos saber qual o montante de recursos
destinados àquele projeto financiado corn recursos do Banco Mundial. Não
sabiamos quais erarn os municIpios beneficiados, qual o valor
correspondente a cada municIpio, e que nâo fol pago. Agora varnos pagar,
mas isso nos impressionou do ponto de vista administrativo. Temos alguma
experiëncia administrativa. Cheguei ao Ministérlo da Educaçao depois do
"impeachment" do Presidente da Repüblica.

o Ministério estava parado, rnas não foi tao dificil obter informaçoes
foi aqu!. Perdoe-me a franqueza, rnas o senhor fez a pergunta e eu tinha de
respondé-la do ponto de vista administrativo. Não estou dando uma resposta
do ponto de vista politico, e sirn do ponto de vista da administraçao püblica.

E válida a sua preocupaçao corn a educaçào especial, porque esse é
justamente urn setor em que o poder püblico não cumpre a sua obrigação,
uma vez que a educaçao é para todos, inclusive para as portadores de algum
problerna, Os quais costumo chamar de diferentes - nào gosto das palavras
"excepcional" e "especial" -' aqueles que fogem ao padrão, as vezes ate por
possuirem uma intelig6ncia privilegiada, corno no caso dos superdotados, ou
por serem portadoras de doenças mentais, de doenças irrecuperáveis, corn
problemas de locomoção, de visão, de audição, etc. Realmente, é um assunto
importante. Como encaminharnos essa questão no MEC e como estamos
tentando encarninhar no Estado? Em parceria corn instituiçöes, corn as
APAEs e assemelhadas. Para todas essas instituiçoes, baixamos urna
resoluçâo que determina que a Estado colocará a disposiçáo delas
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professores, que elas escolherão pela sua qualificação e pela sua
possibilidade de trabaihar.

A outra linha, Deputado, é uma questão ainda em discussão no Brasil, mas
é uma discussão forte, e temos de nos empenhar nela. E a de que ha muitas
crianças e jovens, classificados dentro da educação especial, que devem ser
absorvidos pelo ensino regular. Isso é complicado porque o professor já tern
de trabalhar corn 30, 35 alunos, imaginern se ele tiver de trabalhar corn
alguern que escuta mal, que nâo enxerga bern ou que, as vezes, é ate cego.
Mas ha recomendaçOes internacionais de que se tente trazer esse aluno
porque o seu problerna não é deficléncia mental, e ele tern capacidade de
aprendizagem. Os surdos, por exemplo, são excelentes digitadores, tern urn
potencial fantástico para a informática, assim como os cegos tern urn
potencial fantástico para deterrninadas indüstrias, corno a indüstria de
perfumes, ou são excelentes para trabalhar corn o atendimento telefOnico de
media ou longa distãncia, porque tern o ouvido muito apurado. Então, ha urna
recornendação nesse sentido.

A nossa proposta é que a Secretaria, pelo rnenos nas cidades malores,
tenha alguns professores especializados, que circulern entre as escolas corn
alunos nessa condiçâo, rnas rnatriculados no ensino regular, e oferecam urn
atendirnento especial, urna orientaçao necessária. Quer dizer, urna espécie
de especialista itinerante, que nào ficaria lotado na escola, já que, na maioria
das vezes, ha apenas dois, três, quatro alunos nessa condicào. Essa é urna
linha internacional e nacionalrnente aceita e é algurna coisa que se pode
fazer.

Sobre as universidades do Estado estarern numa Secretaria ou em outra,
gostaria de dizer que essa matéria foi discutida ate em area federal. Na época
do Presidente Itamar Franco, houve pessoas que defenderam que as
universidades fossem entregues ao Ministério de Cléncia e Tecnologia, que
passaria a ser Ministério de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior. Mais ou
menos o modelo do Paraná. Tambérn urn pouco o modelo de São Paulo.
Chegamos a conclusão de que não seria a melhor alternativa exatamente por
uma colocaçào que fizemos logo no inicio: o aspecto sistémico.

Nada impede. E ate importante que as universidades trabalhern corn
pesquisa e extensão. Mas, em matéria de ensino, elas tëm de se envolver,
incluindo ensino e extensão, corn outros graus, nIveis e modalidades. E se
isso é ficar mais ou menos dentro de urn sisterna, facilitará. Não quer dizer
que nao se tenha uma relaçâo entre a Secretaria da Educação e a Secretaria
de Ciência e Tecnologia, e urna relaçao entre as universidades e a FAPEMIG,
que, inclusive, vai permanecer na Secretaria de Ciência e Tecnologia, onde
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está rnuito bern e onde não deve haver nenhuma alteracao.
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Corn a palavra, o Deputado

Amilcar Martins.
O Deputado Amilcar Martins - Secretário, as questöes que gostaria de

discutir corn o senhor estão urn pouco na linha levantada pelo Deputado
Mauro Lobo, que me antecedeu. Nos iiltirnos anos, não apenas na
Adrninistracão Eduardo Azeredo, o Governo de Minas Gerais tern feito urn
esforco grande de valorizar a educacào püblica. E esse esforço foi
reconhecido internacionalrnente, reconhecido por todo o Brasil. Gostaria de
perguntar ao senhor se nào havia nada que efetivamente tivesse valido a
pena? 0 senhor, urn pouco arrancado a fOrceps, no final da sua exposição,
nas ültirnas falas, e urn pouco provocado pelo Deputado Mauro Lobo,
reconheceu algumas poucas coisas positivas nas administracOes passadas e,
particularmente, na adrninistração do Governador Eduardo Azeredo. 0
senhor, ha 75 dias, está a frente da Secretaria da Educacao. E verdade. Nâo
houve tempo para rnuita coisa ou para rnuita informaçào, mas ja houve
tempo, Sr. Secretário, para desfazer muita coisa feita pela Ultima
administracão. A minha pergunta vai exatarnente nessa direção. Ha coisas
que o senhor não indicou corno pontos negativos da ültima adrninistracão,
mas que estão sendo sisternaticarnente destruldas, salvo melhorjuizo. Refiro-
me ao sistema estadual de adrninistracão, que não é urna açao sO do
Governo Eduardo Azeredo. E uma acão da Oltirna década da adrninistracão
piiblica de Minas Gerais. Minas Gerais, como o senhor sabe, implantou o
prirneiro sisterna estadual de avaiiação, ainda no Governo Newton Cardoso. E
foi urn processo que teve urn investirnento grande, urn investimento em
pessoal, tecnicos, financeiro. Parece-me que mais de R$15.000.000,00 foram
investidos nisso, e, aparentemente, nurna penada, ou rapidamente, tudo está
sendo dizirnado. Gostaria que o senhor depois cornentasse essa questão.

Continuando nessa linha, ainda: o senhor acabou corn o Programa de
Capacitacão de Professores - PROCAP - de 1a a 4a series, dos professores
do pré-escolar, e das APAEs. Acabou corn o PROCAP II, que é a capacitacão
dos professores da 51 8a series. Acabou corn o PROCADE, que é a
capacitação dos Diretores escolares; acabou corn o Pro-Médio, que é a
capacitaçào dos professores do ensino médio. Além disso, retomando a
questào dos ciclos de aprendizagem continua, o senhor se manifestou de
rnaneira incisiva contra a experiência implantada no Governo do Estado,
chegando a dizer que acabaria. Depois, parece que o senhor reviu sua
posicáo, dizendo que ficaria a cargo de cada escola, dando-Ihes autonomia
para tomar urna decisão sobre o assunto. Mas o senhor mantérn urna visâo
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critica dos ciclos de aprendizagem continua, como se isso representasse - e
hoje o senhor usou esta expressao -, ou, na experiència especifica da
administração passada, urn processo de aprovação automática dos alunos.
Pergunto ao senhor o seguinte: é urn pouco de farsa a irnplantação do ciclo
de aprendizagem continua sern uma verificação efetiva do aprendizado dos
estudantes? Como se explica que nesse sistema nacional de avaliação do
ensino básico, efetivado pelo MEC, Minas Gerais neste ano tenha obtido o 10
lugar? Pergunto se não ha uma farsa, se não houve urn aprendizado efetivo
por parte dos estudantes. Como Minas Gerais obteve o 10 lugar? Nesse
sentido, discordo urn pouco da manifestaçao da Deputada Maria José, que
fala corn desdérn sobre o 10 lugar que Minas Gerais obteve, dizendo que
Minas é o primeiro entre os piores. Na verdade, é urn avanco que deve ser
respeitado, e acho que esse desdérn, que, salvo rnelhor juizo, 0 senhor
também ja rnanifestou em relação a esse 10 lugar que Minas obteve, parece
que isso desrnerece não o Governo passado, rnas o esforço dos educadores
mineiros das escolas. 0 esforço de urn conjunto de esforcos que não é so do
Governador Azeredo ou do Secretário da Educacão, mas urn conjunto de
forcas vivas, de pessoas que o senhor conhece bern, que são empenhadas
na educacão pOblica em Minas Gerais. As minhas perguntas vão nessa
direção. 0 que o senhor acha dessa experiência? Por que isso? Esses
prograrnas que são avaliados de forma tao positiva, corno, por exemplo, no
caso de PROCAPE I, que foi avaliado positivamente por rnais de 100 mil
professores de ensino de 11 a 4a series, e, no entanto, parece que o senhor
não atribui a ele uma irnportOncia major. Minhas perguntas vão nessa direçOo.

0 Secretário MurIlio Hinget - Agradeço a intervençao do Deputado Amilcar
Martins e as questaes que o Deputado levantou. Diria, de forma geral, que
talvez haja algum erro de informacao, porque não eliminamos o sistema de
avaliaçao. Nem avaliação de aluno nern do sistema. E avaliação das escolas,
porque avaliaçào é muito importante no processo educacionat e ele integra o
planejamento. Planeja-se, executa-se e, enquanto se estiver executando,
procede-se ao acompanhamento, ao controle, a avaliacão, para alimentar 0
planejamento. Estaria negando principios elementares que aprendi e, corno
atuo na area de pedagogia e didática, nunca me afastei disso. 0 aluno
precisa ser avaliado, o professor precisa ser avaliado, o Diretor precisa ser
avatiado. Falei ate da necessidade dos controles. A escola tern que ser
avaliada, o sistema tern que ser avaliado, para que haja, no dinarnismo
próprio do processo educacional, o aperfeicoamento. Talvez o senhor esteja
se referindo a urna determinada pub!icação sobre a avaliação, sobre algurn
grupo que estivesse voltado para isso, mas não avaliaçao em si, não
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poderIamos descumprir, desconsiderar. Não se desenvolve educação sern
avaliacão. PROCAB e PROCADE não foram extintos. Estão sendo levados
adiante. 0 que acontece é que, em grande parte, eram programas realizados
por rneio de cursos emergenciais e outros sustentados por recursos do Banco
Mundiat. Desses recursos so recebernos urna Ultima parcela para acertar
contas, e estamos acertando, e o Banco Mundial, ate o rnomento, nao
reapareceu para fatar como vamos ficar em relação aos recursos pendentes,
que queremos reprogramar, sim, rnas sem fugir aos terrnos gerais do contrato
de financiamento, e a reprograrnação vai passar, necessariarnente, pela
capacitacao continuada de professores. Tarnbérn não temos nada contra a
capacitacão continuada de Diretores.

No que diz respeito ao PrO-Médio, nossa critica existe porque não
encontramoS nada sobre esse prograrna na Secretaria. Ele nern funcionava
dentro da Secretaria, rnas sirn em urn outro local, na Av. Getülio Vargas, corn
duas ou trés pessoas cuidando disso.

Não sabemos 0 que se fez no Estado em retação ao PROEP, PEP, PEM.
Os senhores recebem, talvez, pela prirneira vez, essas siglas. PROEP é urn
prograrna do Ministério da Educacão sobre educacão profissional. PEM é o
Prograrna de Ensino Médio; PEP é Prograrna de Educacão Profissional,
propriamente dita. Ouvimos falar dos CREPEs. CREPE ltajubá, em Frutal, em
TeOfilo Otôni, em Caxambu. Não encontrarnos na Secretaria nada sobre
esses projetos. A não ser que estejarn dentro de urn armário que ainda não
abrirnos.

Ern relaçao ao PrO-Médio, enquanto politica do Estado em relacão ao
desenvolvirnento do ensino médio da educacao profissionalizante, estamos
dando os passos iniciais. Mandamos duas técnicas a urna reunião em
FlorianOpolis, convidamos pessoas do Ministério da Educacão para virem
aqui, porque o prOprio Ministério está surpreso que não haja docurnentacão,
não haja elernentos sobre as politicas que estavam sendo propostas sobre
essa matOria. Fica dificil falar em continuidade de algo sobre o qual não
recebernos as informaçOes devidas, essenciais.

As declaracöes que fiz, quanto a questão do ciclo-isso consta
especificamente na resoluçao que trata da matéria, quando deixamos para
cada escola, no seu projeto pedagogico, fazer a sua opcão -, é que não se
pode confundir ciclo corn promoção autornatica. Ate colocarnos urn artigo
assirn: "flca proibida a promoção autornática", porque era como 0 povo estava
entendendo. Eu nâo entendi assirn. Quem tern uma formaçào pedagOgica,
que são as pessoas que estão me acornpanhando, não entenderam assim,
mas o povo entendeu isso. Os Srs. Deputados perceberarn por parte do povo
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urn outro tipo de entendimento?

Por onde andei no Estado, e citei aqui seis municipios aonde fui e 0 sétimo
foi Belo Horizonte, todo mundo falou ern promoçao autornática. Isso se
incorporou corno se fosse o que estava sendo adotado. Sei que,
pedagogicamente, não era isso, era urn ciclo major de aprendizagem de
quatro anos, corno poderia ser urn ciclo de dois ou trés, porque existem
formas diferentes de organização.

Quanto a avaliação do Estado feita pelo SAEB em 1997, eta reflete uma
politica de rnuitos anos. 0 Estado de Minas teve no passado uma posição
destacada em matéria de educação no Brasil. Minas deu ao Brasil excelentes
educadores e foi urn Estado de vanguarda. Acho que se perdeu urn pouco
dessa vanguarda peta rnultiplicidade de projetos que näo foram bern
acompanhados e avaliados. A Secretaria chegou a ter 53 projetos diferentes
em execução. Alguns dos quais perfeitarnente defensáveis e outros sem se
saber onde podiarn levar.

Quanto ao fato de o Estado ter sido prerniado, fui eu que usei essa
expressäo aqui colocada pela Deputada Maria José. E que a prerniacão tern o
seu sentido. Acornpanhei o entâo Governador do Estado, Hélio Garcia, em
Brasilia, em 1994, estava ao lado dele quando foi receber urn prêmio de
educacâo da UNICEF, muito ligado ao Curumirn, que reconhecemos e
financiamos. Percebernos que ha urna distância entre o prérnio e a realidade.
Quando se percorre o Estado, temos a oportunidade de conhecer a realidade
e nos fazernos a mesrna pergunta feita pela Deputada Maria José Haueisen.
Parece que foi prerniado o melhor entre os piores, porque o quadro é dificil,
nào so em Minas, rnas em todo o Brasil. De fato, existem distorcoes que se
acumularam e que precisamos corrigir.

Não sei se satisfiz bern as questães levantadas pelo Deputado. Algurnas
delas, como a da globalização, säo de conceito. Essa é urna questao mais
séria, que não será resolvida na manhã de hoje, pois irnplica outros debates
que a Secretaria poderá promover juntarnente corn a Assernbléia. Adotamos
algumas medidas porque constatarnos acöes mal encarninhadas, além de
todas as distorcoes provocadas por restos a pagar, o que é drarnático, porque
não temos condicoes de resolver tudo ate agosto vindouro.

0 Deputado Bené Guedes - Sr. Presidente, Sr. Secretário, prezada equipe
de trabalho do Secretário, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, farei urna
pergunta sobre o funcionamento das Superintendéncias Regionais de Ensino.
Todavia, peço vénia para urn pequeno preâmbulo. Em norne dos
cornpanheiros do POT, quero aplaudir a presença do Secretário nesta Casa,
aplaudir sua explanaçäo. Isso não nos surpreende, porque o conhecemos de
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longa data. Lembro-me de uma figura da Zona da Mata que, outrora, se
destaCOu e dignificou a Educaçao. Refiro-me a Clóvis Salgado, que foi
GovernadOr do Estado e Ministro da Educacâo. Caro Secretário Murilio
Hingel, V. Exa. segue a rnesma trilha. Estarnos igualmente felizes por sua
trajetOria de vida e por seu trabatho em prol da educacão, principairnente no
nosso Estado. Enquanto Ministro, o senhor tambérn ajudou muito aquela
regiâo, resgatoU 0 prestigia da educacào, implernentou acoes que fizeram
corn que 0 niicleo do CEFET, em Leopoldina, ganhasse porte, formando
profissionaiS inclusive para a Mercedes Benz, conseguiu recursos e implantou
urn CAIC, assim como o Projeto Curumirn, lembrado pelo ilustre Secretário do
Governo Eduardo Azeredo, Deputado João Pinto Ribeiro. Sua vida tern sido
ajudar, corn sua experiência e cornpetência, e expor os fatos corn clareza.
Hoje, esta Casa está enriquecida corn sua palavra e corn seu diagnostico
bern explicito a respeito do que está sendo feito em Minas. Tudo isso nos dá
tranqUilidade, nos dá a certeza de que o senhor carninha, corno caminhou ern
outras situacöes, corno Secretário Municipal da Educacâo e como Ministro da
Educação. 0 senhor caminhou e foi vitorioso. A minha pergunta, meu caro
Presidente, you abreviá-la. Gostaria de ter feito essa cornparacâo e acho que
ela é rnuito justa. A minha pergunta é sabre a nossa preocupacão corn
relaçâo as superintendênciaS de ensino. Temos uma superintendéncia em
Leopoldina. Talvez, ela seja a mais nova. Foi criada no Governo Newton
Cardoso, visando descentralizar a atendimento. Isso foi benéfico. Ela hoje
funciona muito bern. Ternos uma posicão geográfica excepcional e uma
faculdade de Ciéncias Contábeis. Muitas cidades giram hoje em tomb de
Leopoldina, portanto, pediria essa inforrnacào a V. Exa. 0 nosso Prefeito está
no nosso gabinete junto corn o Presidente da Cérnara, ouvindo a sua palavra,
a sua explanacäo aqui na Assernbléia. Gostaria de pedir a V. Exa. atencao
toda especial para corn a nossa cidade, ate em memOria de ClOvis Salgado,
para que eta permaneça corn essa superintendência e mantenha a situacão
de vanguarda no nIvel de educacão na nossa regiâo.

0 Secretário Murilio Hingel - Agradeco as palavras do Deputado Bené
Guedes, que encontramos em outras oportunidades. Se nao me engano, foi
em Palma, na inauguraçao de uma escola municipal e, tambérn, em
Leopoldina, corn a obra que eu acho ser emancipadora de Leopoldina, a
CEFET de Leopoldina, urn beneficio notável, assim corno as CAICs, não
apenas de Leopoldina, mas de toda aquela regiao, Cataguases, Muriaé e
outras cidades que foram beneficiadas. Nab temas rnais condiçöes de
construir CAICs. Os recursos hoje estäo escassos, mas a filosofia do CAI,
que 6 a da atençao integral, queremos recuperar no Estado de Minas, porque
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o CAIC é o espaco para o desenvoivirnento de prograrnas de atenção
integral. Posso Ievar adiante prograrnas dessa natureza, se eu consigo
associar educacáo corn saüde e corn esporte. E urna questào de integrar a
escola na comunidade. So fiz essa referência, porque o Estado de Minas tern
a major rede no Brasil de CAICs, que foram construldos durante a
Presidêncja de Itamar Franco. Sào 75 CAICs. Dá, portanto, para recuperar,
ate porque rnuitos continuarn funcionado otimamente, rnuito bern. E, para
aqueles que náo estão funcionando tao bern, seria o caso de recuperar a
proposta e estendê-la a outras situacoes.

Corn relacâo as superintendèncias, eu näo sei se ful suficienternente claro.
NOs vamos rnanter as superintendéncias. Chegamos a conclusão de que o
sisterna nâo funciona sern essa descentralizaçao. No inIcio, pensarnos ate
que era possivel. Estudamos e analisarnos. NOs nunca tornamos rnedidas
apressadarnente numa matéria corno essa. A ünica coisa que eu disse é que
vamos reorganizar urn pouco. Isso não significa, necessariarnente, extinguir
ou rnanter. Reorganizar quanto a area, se isso for conveniente, e elirninar as
distorcoes mais agudas. Eu ate citei alguns casos. Citei trés exernplos de
distorcão: superintendência corn 5 municIpios ao lado de superintendéncia
corn 60 rnunicipios. Superintendência cuja populaçao total da area é de
menos de 90 mil habitantes e superintendência em que a população da area é
de 2 milhöes de habitantes. Irnaginem o nürnero de alunos, de professores e
as necessidades de assistência. E rnunicIpios que talvez ficassern rnelhor
nurna outra superintendência, porque eles estão mais prOximos de uma outra
sede. Citei ate o caso de São Vicente de Minas, que não é o Unico. Existem
ern outras regiöes do Estado situacöes equivalentes, ern que é rnais difIcil
chegar a sede da superintendéncia atual do que chegar a urna outra sede.

Esta e a reorganização que querernos fazer, para poupar professores e
diretores de longas viagens, dificeis e complicadas, e racionalizar urn
pouquinho rnais.

E claro que vamos rever as atribuiçoes das superintendéncias. Elas
perderam algurnas atribuiçoes que näo deveriam ter perdido e adquiriram
outras que, na verdade, não acrescentarn muito. Muitas delas incharam. Em
41 superintendéncias, encontrarnos 3.600 pessoas trabaihando - dá quase
urna media de 100 pessoas por superintendéncia. Qualquer urn ye que isso
não tern sentido e que o nürnero está acirna da necessidade. Assim sendo, as
superintendências estão sendo estirnuladas a reduzir o seu quadro.

Ha fatos que escapam aos Deputados, e é preciso que se diga: 75% das
superintendências ocupam prédios alugados. Sornente 25% funcionarn em
prédios próprios. ldentificarnos algurnas pagando de R$12.000,00 a
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R$15.000,00 de aluguel mensal. Pedirnos, então, a entidade que,
discretarnente, consultasse urn especialista na matéria para dizer o valor real
do aluguel. Chegarnos a conclusão de que o máximo valor que se poderia
pagar pelo aluguel do prédio, pelo qual se paga R$15.000,00, é R$5.600,00.

A Secretaria da Educacão, por exemplo, está deixando a Rua dos
Inconfidentes, onde pagamos R$142.000,00 de aluguel por urn prédio
insalubre, cornpartimentado, verticalizado, que dificulta a f]uidez das
atividades, e vamos para o Centro de Recursos João Pinheiro, na Gameleira.
Detalhe: sem pagar nada.

Como justificar urn aluguel de R$142.000,00 para a sede da Secretaria da
Educação, se temos urn espaço em que caberemos muito bern, já que, de
1.600 pessoas trabalhando na sede, varnos ter 1 mil, e, outro detalhe, dando
conta do recado.

Quem são alguns dos que não estarão na Gameleira? Consultores,
regiamente pagos, pessoas que passavarn por Ia, gente que estava norneada
para outros cargos e exercia funcöes na Secretaria.

Não falei nisso antes, porque, repito, não viemos aqui para jogar pedra no
telhado alheio, mas a verdade é que encontrei coisas desse tipo na
Secretaria. Encontrei indivIduo, nomeado para Diretor de Fundacão do
Estado, exercendo função na Secretaria e criando uma situacão complicada,
pois, como Diretor de fundacão, ganhava "x", enquanto a remuneracão paga
a quem ocupa cargo de confiança na Secretaria é muito menor. Então,
imaginem o espIrito do funcionário de carreira, do técnico, que ganha
R$1.118,00 - é o que se paga a urn Diretor, urn cargo importante - diante de
outros que ganhavam R$3.000,00, porque eram nomeados para urna
fundação, ou R$1 1.000,00, porque eram contratados por outra fundacão de
prestação de servico.

Um dos casos mais agudos estava ligado a PRODEMGE, que tinha
consultores na Secretaria ganhando R$11.000,00 por més, enquanto o
Secretário de Estado ganha R$6.000,00. Ora, isso tern que ser dito. Tenho
que desabafar, pois não está certo.

Não está correto, não é justo. Não se preocupe corn a questão da
Superintendência em Leopoldina. Não é por al que estamos caminhando.
Varnos propor, vira a Assembléia Legislativa e os senhores terão
oportunidade de examinar, chamar-nos para esclarecimentos, e terão toda a
liberdade para votar a nossa proposta, a reorganização desse sistema de
descentralizaçao da Secretaria.

o Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - Corn a palavra, o Deputado Paulo
Piau.
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o Deputado Paulo Piau - Sr. Secretário, gostaria de dizer da alegria de té-lo

aqui, trazendo informaçöes importantes para esta Casa.
A minha prirneira colocaçâo é no sentido de reconhecer uma atitude de V.

Exa., que devolveu a urn pequeno municlpio, o Municlpio de Verissimo, urna
escola de 2° grau, que fol extinta na gestão passada. Não podemos admitir
sso. Se uma cidade foi constituIda, deve ter no mInimo o 2 0 grau. Para mirn
esse é o ponto de definicão e gostaria de parabenizá-lo por esse atitude.
Quero parabenizar também a nossa Superintendente, a Profa. Ana Barbara,
que compreendeu o fato e trouxe a decisão do Secretário.

Nesta linha, gostaria de dizer que somos de urn partido de Oposição, rnas
não dá para fazer oposição a educacao, a não ser no processo e na forma de
conducâo. Gostaria de dizer que o PFL, falo em nome do nosso Lider,
Deputado Sebastiäo Navarro Vieira, e na condicâo de Vice-Lider, estará junto
ao senhor em todas as acoes efetivas que melhorem a educacào no Estado
de Minas Gerais.

Como o senhor pretende desenvolver o trabalho, no aspecto da melhoria da
auto-estima de nossos professores? Acho que esse é urn problema serb.
Como fazer corn que a nosso professor seja urn professor-cidadão, para que
tenhamos alunos-cidadàos? Como melhorar a nossa escola - e a avalbaçâo
torna-se urn ponto menor -, se ternos de fazer a nossa escola ensinar os
alunos a aprender a aprender? Acho que esse é urn lerna filosOfico, mas
extremamente importante. A avaliacao da prova, se dois e dois säo quatro,
para mirn, tern urn valor rnenor do que fazer o aluno aprender a aprender.

o senhor já foi Ministro de Estado e deve saber que os Indices da educaçâo
brasileira estào entre os piores da America do Sul. Nesta Casa vernos,
sobretudo as partidos ditos de esquerda, dizerem o seguinte: "Isso é culpa
das elites". Quero Ihe perguntar o seguinte: Como participante dessa elite que
já esteve cornandando os destinos do Pals, qual a razâo de os Indices
brasileiros serern tao ruins: trés por cento, chegando ao final do 2 0 grau; 1%,
apenas, de pessoas corn curso universitário, e assirn por diante? Isso
interfere na nossa economia.

Corn relaçao a municipalizacao e a prOpria LDB, a senhor reconhece que a
educaçao brasileira está passando por urna revolucao? Revolução
absolutarnente necessária e sadia, ate para desacornodar aquela situacào de
"status quo", de imobilisrno, na qual vivia a educaçao brasileira corno urn todo.

Por ültimo, a Ministério da Educaçao fez uma avaliaçâo - inclusive o Distrito
Federal, anos atrás, foi premiado em primeiro lugar -, fez urn grande
manifesto a respeito disso e, no ano passado, Minas Gerais foi colocado pela
avaliação do Ministério corno o prirneiro Estado da Federação. 0 senhor
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reconhece isso. 0 tempo todo aplaudirnos a fato de a Governo passado ter
instituido a aplicaçäo de 45% do orçarnento na educaçao.

0 Secretario Murllio Hingel - Agradeço as palavras do Deputado Paulo Piau
e quero apenas acrescentar que em rnuitos distritos e municIpios autorizarnos
o funcionarnento do ensino rnédio, sempre que houve justificativa plausivel.
Nern sei quantas autorizaçöes novas já ocorreram nessa gestao. 0 caso que
o senhor citou é urn entre rnuitos.

A auto-estirna do professor é uma questao delicada e dernandaria quase
urn serninário a respeita da matéria. De urn lado, isso está ligado a falta de
espaco para a professor se rnanifestar. 0 recanhecirnento do papel dele é a
aceitação do professor em termos de respeitabilidade, de diálogo e de
transparëncia. E al não é so em Minas Gerais. 0 professor no Brasil, em
geral, especialrnente o de ensino fundamental, é muito depreciado, e não se
he dá a espaço para se rnanifestar. Tenho observado issa, porque a que
rnais sinto onde tenho ida - e depais que assumi a Secretaria já fui a alguns
ugares, a algumas escolas, a algurnas regioes do Estado - é a ânsia do
professor em falar, em dizer a que pensa, em ser ouvido, ser considerado.
Fizemos alguns prograrnas de televisão interativa e choveram questoes por
fax, por telefone. Então, é urn ponta de recuperaçäo da auto-estima do
professor reconhecer o valor que tern coma peça fundamental do processo
educativo.

Nesse sentido, volto a questào da direçao. Na medida em que se fortaleceu
rnuito a direçao, ate corn algurn proveita - disse que não é inteiramente
negativa a experiéncia da autogestao e da participação da comunidade na
escolha do Diretor -' muitas vezes a Diretor se tornou a dono da escola e
passou a fazer ali o que Ihe dava na cabeça, depreciando e dirninuindo a
professor. Já ouvi de rnuitas professores que eles, as vezes, querem
par-ticipar de urn curso, de urna conferéncia, de urna mesa-redonda, e a
Diretor nào autoriza e diz que, se forern, corta a panto. Agindo assim, a
Diretor está indo contra a corrente, porque o professor está buscando
atualizaçao, aperfeiçoamento.

o segundo problema da auto-estima do professor é urna questao de ordem
social, e essa questao vern de algumas décadas. Houve um tempo - e acho
que a ültirno tempo que vivemos no Brasil nesse particular fob a década de 30
e talvez a de 60 - em que o professor era 0 Professor, a professora era A
Professora. A partir de entäo, talvez ate pela arnpliaçao do atendirnento, do
panto de vista quantitativo, a professor foi perdendo posiçào no corpo da
sociedade.

Ouvimos na Europa, coma na ltália, par exemplo, dizerem assim: "prima
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professor doppo dottore", o professor em primeiro lugar. E isso que vemos na
Franca e na Alemanha, o professor é 0 Professor, mesmo que trabalhe em
educação infantit. Não vemos esse reconhecimento na nossa sociedade. 0
professor perdeu espaco e respeitabilidade; em grande parte, por cuipa da
sociedade, e urn pouco por culpa dele, que não lutou por esse espaco. Agora,
comeca a se organizar em associaçöes, sindicatos e vem colocar as suas
posiçöes.

E é claro que a terceira razão é a ligada ao salário. 0 professor recebe
salário muito baixo. Esse é urn probiema de todo o Pals, e Minas não está
fora dessa situação. 0 Prof. Carlos Henrique Leal Porto já fez todos os
cálculos possiveis e impossIveis e chegou a conclusào de que, mantidos os
atuais critérios que gerararn o FUNDEF - Fundo de Desenvoivimento do
Ensino Fundamental e ValorizacãO do Magistério -, não ha como pagar ao
professor rnais do que R$260,00 rnensais.

A Prefeitura que pagar mais do que isso, por exemplo, terá dificuldades em
identificar fonte de recursos. Ora, isso não é valorizacãO do magistério: pagar
R$260,00, dois salários rnlnimos, a uma pessoa a quem se entrega a
formação do cidadão. Então, é urn problema que temos. 0 Estado tern
dificuldades e temos que buscar a superacão em algurnas acöes que
estamos tentando. Mas, é preciso vatorizar o professor nesse particular.

Então, e pelo piano de carreira que talvez se consiga dar urn sentido novo.
De outra parte, onde estou, estou procurando valorizar o professor. Peco a
ele que seja mais alegre, que faca urn trabaiho prazeroso, que reconheca sua
responsabilidade e seu cornpromisso e que recupere a sua auto-estima, que
nao se deixe abatar pelo fato de, as vezes, a sociedade não the dar espaco,
mas que conquiste esse espaco.

Passo ao 61timo assunto a que o senhor se referlu. 0 senhor disse que o
Governo anterior destinou 45% a educacão. E preciso fazer aqui uma
retificação, porque, dos 45%, 25% foram destinados ao pagarnento de
inativos. Então, se tirarmos 25% dos 45%, na verdade, teremos 32% ou 33%.
Então, é preciso ter cuidado corn os nUmeros. Não são 45% aplicados no
desenvolvimentO da educação. Eu não tenho nada contra os aposentadoS.
Estou apenas dizendo que são pessoas que recebem peta conta educacãO,
mas que não estão mais prestando serviços a educação. Prestararn e
merecem, portanto, o respeito e uma compensacãO adequada. Mas, não
podern ser cornputados. 0 relatOrio do Tribunal de Contas do Estado é muito
claro nisso. Eu Ii o relatório de 97 e ele chama a atenção para essa distorçäo:
o Estado divulga urn nümero que não corresponde a realidade. E urn nümero
verdadeiro? E, mas nào 6 verdadeiro, porque não explicita a destinacãO.
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0 senhor está certo quanto aos destinos da escola. Urn documento

fantásticO publicado pela UNESCO, recentemente, sobre a educação no
século XXI, diz que os pilares da educação no próximo século serão quatro.
Temos que levar o educando a aprender a aprender, a aprender a fazer, a
aprender a viver e a conviver, e a aprender a ser. Al, Deputado Mauro Lobo,
volto aquela questào do conceito sobre globalização e mundializaçao. Essa é
uma diferença importante. Na globalização, é importante ter. Na
mundializacão e no processo educativo, é importante ser. Parece urn jogo de
palavras, mas não é. Al está toda a questao do neoliberalismo, da
giobalização e da competitividade, que estimulam o ter, quando, numa
sociedade como a brasileira, temos que estimular o ser. Então, e importante
lembrar que não basta aprender a aprender. A UNESCO, que eu acho que é
um órgão internacional neutro, coloca corn propriedade os pilares da
educacão no futuro.

A educacâo no Brasil enfrenta muitos problemas. E claro que isso näo e
uma questao dos dias de hoje. Se formos buscar o flo da histOria, iremos
descobrir que isso tern explicaçâo no passado. Temos que lembrar que o
ensino primário foi o inico que teve certa difusão no Brash, em nIvel de
Estado e, em matéria de expansão daquilo que a gente chamava de ginásio e
colégio, sO começou, no Brasil, nas décadas de 70 ou de 80.

Realmente, nOs perdemos muito tempo em relacão a outros palses.
Lembro-me de algo que sempre me impressionou, quando estudava a histôria
da educacao no Brash. A primeira Constituiçao do Brasil, de 1824, que, por
sinai, jã traz urn erro de origem, porque foi outorgada, continha dispositivo que
dizia que o Governo asseguraria a existéncia, em cada localidade do Pals, de
uma escoia primária. Isso, em 1824. Estamos em 1999 e nào temosuma
escola de ensino fundamental em cada parte do territOrio nacional. E urn
atraso grande. Como recupera-lo? E preciso destinar mais recursos a
educaçao. Näo podernos ficar nesta situação. Eu estava no Ministério,
quando nos debruçamos sobre essa matéria.

Quanto o Brasil destina do PIB a educação? Não adianta falarmos dos
percentuais determinados pela Constituição, rnas de quanto do PIB o Brasil
destina a educaçao. Somente 3,9%, o que nos coloca numa das piores
posiçOes no concerto das naçOes. Poucos palses destinam tao pouco a
educação. F, nos estudos que fizemos sobre o Piano Decenal de Educaçao
para Todos, que agora está sendo retomado pelo Ministério da Educação,
Soubemos que no ano 2000, quando faz dez anos da reaiizaçao da
Conferência lnternacionai de Joào Etiene, o Brasil taivez seja a sede desta
conferência, pelo menos 6 isso que a UNESCO está negociando. Teremos
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que apresentar algurn resuitado, ate urn documento. Eie foi deixado urn pouco
de lado, mas agora está sendo retomado. Nesse documento, ficava
comprovado que o Brasil deveria ampiiar a esforco no sentido de destinar a
educacão, peio menos ate a ano de 2003, 5,5% do FIB, mas não é isso que
estamos vendo, especialmente por pane do Governo Federal. 0 próprio
Ministério está sofrendo codes incrIveis, aos quais se associa a recessão
econOmica. Portanto, isso gera reflexos na arrecadacão e ate no saiário-
educação. Deputado Anderson Adauto, começamos corn uma previsão de
cota estadual de salário-educacão para 1999 de R$118.000.000,00. A nossa
previsão hoje é de R$98.000.000,00. 0 Estado deverá ter menos
R$20.000.000,00, por causa da recessão econômica. Então, são coisas que
deveriarn ser colocadas. Não sel se respondi tadas as suas perguntas, mas
penso que as abordei de maneira geral.

Prorrogação da Reunião
o Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Para que se conciva a

debate, a Presidência prorroga a reunião por mais 30 minutos, porque as 14
horas teremos que iniciar a reunião ordinária. Corn a palavra, o Deputado
Antonio Carlos Andrada.

o Deputado AntOnio Carlos Andrada - Sr. Secretário, é urna satisfacao
rnuito grande poder té-la, aqui, neste Pienário, trazendo as esciarecirnentos
iniciais do Governo, nurna demonstracãa de abertura, de espirito
dernocrático. Isso é muita impontante, sobretudo quando envolve a educacao.

Gostaria, apenas, de fazer três colocaçOes, para a sua avaliação. A
primeira é corn relaçao a questão saiariai. For diversas vezes, a senhor citou
que a vaiorizacão do profissional do ensino passa peia questao salariai.
Faiou, tambérn, que já ha a objetivo de se corneçar a discutir urn piano de
cargos e salãrios para podermos aprofundar nessa questão. Mas, sabernos
que tudo issa demanda tempo, são processos iongos, cornpiexos, que
envoivem uma discussão rnais profunda e que isso pode acarretar atrasos,
sern decisOes. Sabemos que a dificuidade salarial é de ontem, não é de hoje.
E urna coisa que vem se acumulando no tempo. Gostaria de saber se jO
existe aiguma questão interna na Secretaria, aiguma decisão, aigurn piano
para uma saida emergenciai do probiema. 0 servidor tern a probierna hoje,
amanhã. Sabernos que a afiicão é do momenta. Então, gostaria que a senhor
nos dissesse se ha aigurn estudo imediato corn retacão a isso, principairnente
depois das deciaraçOes do Governador pubhcadas, hoje, pela imprensa, onde
diz que é a favor, inclusive, do gatliho, ja levando em conta que a inflacão
está começando a voitar. Diante desse quadra, quai é a posicão da
Secretaria?
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A segunda é quanta a uma colocação feita pelo eminente Prof. Boson,

durante a sua sabatina na Cornissão Especial que analisou a indicação de
seu name para a reitoria da UEMG. Naquela acasião, fizemos uma colocação
sabre a questão da rnudança, da Secretaria de Ciência e Tecnoiogia para a
Secretaria da Educação, da vincuiaçOo da Universidade. Anteriorrnente, a
senhar faiou sabre essa questão, mas gastaria de trazer aqui urna sugestão,
au seja, uma tentativa de vincuiação dupia: as duas Secretarias. Sabemos
que uma universidade sern a pesquisa, sem a extensão, nãa é universidade.
Então, para garantir esse espaço, que a Secretaria estude essa dupla
vincuiação das Secretarias corn a UEMG. E também corn reiaçãa ao
processo de absorçao. 0 ilustre Reitor disse, em urna entrevista publicada
peia imprensa, que a processo de absorção deverá ser mais lento, deverá ser
reestudado e refeito. Isso causa certas aflicOes no interior, porque a
expectativa de que essas unidades fossem vincuiadas a Universidade era
muita grande, no que diz respeita a absorção e ate ao ensino gratuito. E urna
questãa que ha rnuita se discute no interior. Então, a caiocação de que esse
processo vai ser lento também traz aigurnas afliçOes. Par issa, gastaria que a
senhor fizesse algurn comentária a respeita.

Par fim, dentra dessa Otica mais imediata, no que fai colacado cam relação
0 nucleação e municipalizaçao - e falo cam muita tranqüilidade a esse
respeito parque, ernbara tendo sido mernbro do Governo anterior, fui urn dos
grandes crIticos cam reiação ao processo e a forma corn que foram feitas as
nucleaçoes e rnunicipaiizaçoes -, sabemos que é urn pracessa que vai
demandar urn estudo rnais campieto, é urna questãa carnpiexa, que nOa vai
ser resalvida de urna hora para autra. Mas, existern nucieaçOes e
municipaiizaçoes que são absurdas, que não tern coma se sustentar.
Portanto, gastaria de saber se a Secretaria tern urn piano irnediato para
enfrentar essas questOes ernergencials.

o SecretOria Muriiio Hingel - Agradeço ao Deputada AntOnio Carlos
Andrada, da nossa querida Barbacena. Não ha estudo na Secretaria sabre
meihoria saiarial dos prafessores, parque a Estada passa par dificuldades
conhecidas e recanhecidas. Estamos associando essa questão ao piano de
carreira. Isso demandarO aigurn tempo, rnas, sendo atimista, acho que, em
rneados do ana, em junha, julha au agasto, já terernos isso definida.
Pretendemos ter urn estudo bern feito para ser encaminhado a Assembiéia no
final de abril, inIcia de maio. Não sei a tempo que a Assernbiéia necessitará.
Acredito que todos as Deputados se ernpenharão para que a tempo seja a
mais curto possivel. Não temos coma tratar da matéria dissociada de alga
mais arnplo.

ii
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Tanto é assim que ate o Governo anterior, quando concedeu urn pequeno

aumento ao professor, o fez sob a forma de prO-labore. Não o incorporou ao
salário porque tinha consciência de que o problema tinha outras dimensöes.
Não adiantaria acenarrnos corn urn pró-labore que no respondesse a
questöes como promoçâo, rnérito, distribuicão de aulas, condicoes para
assumi-las, questoes dos inspetores, supervisores, orientadores, servicais,
bibliotecários, pessoal das secretarias, porque entendemos que todos tern de
ser envoividos nesse piano.

Quanto a UEMG, you apenas dizer duas coisas: náo posso interferir nurna
area que ainda não está ligada a Secretaria da Educaçäo. Penso que o fato
de as universidades ficarern ligadas a Secretaria da Educação nâo as
afastará da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Nao podemos nos esquecer
de que, no fundo, a universidade goza do instituto da autonomia. Então, a
vinculaçáo e ténue. Tanto e assim que estarnos querendo criar urn grupo de
trabalho para estudar a capacitacâo, a formacäo do professor, por meio de
uma portaria conjunta. E rnesrno que a UEMG estivesse vinculada a
Secretaria da Educação, o Reitor teria de assinar corn o Secretário. 0
Secretário não tern autoridade para interferir na autonomia da universidade
que se exerce em rnatéria administrativa, pedagógica e financeira. A questão
da absorção tarnbém nào tern uma resposta rápida, porque não ternos dois
regimes, já que quem atua na universidade é estatutário. E ternos o regime
das fundaçöes, nas quais se aplica a CLT, regime celetista. Como fazer a
absorção? 0 senhor irnagina que não é possIvel em termos tao simples. Nem
sei se ela é possIvel. A meu ver, ela é inconstitucional, uma vez que o
ingresso no servico pCiblico so se dá por concurso e prova de titulos. Quem
está Ia na fundaçäo nao poderia ser aproveitado na UEMG, a não ser que
esta abrisse os concursos correspondentes. Entâo, tern de ser estudada urna
forma, urn modelo, e isso é uma preocupacão grande do Reitor Gérson Boson
e de muitos Deputados, a não ser que a UEMG seja urn modelo novo ainda
não existente no Brash. Será universidade? Sim, mas no rnodelo novo.
Inclusive, terá de considerar uma evidéncia. Estou procurando ser muito
transparente. Se não temos recursos para a educação infantil e para o ensino
rnédio, é dificil irnaginar que na UEMG os alunos tenham gratuidade total.

Quanto a nucleação e a municipalizaçào, o que está sendo possivel rever,
em Barbacena, inclusive está sendo revisto. Agora, municipalizaçäo é para o
futuro. Näo da para mudar o que está em andamento porque, como já disse,
o recurso correspondente ao aluno municipalizado já vah para os cofres do
rnunicipio. Em nucleacão, o que está sendo possivel melhorar e corrigir
estarnos fazendo, embora o ano letivo tenha iniciado.
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o Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - Corn a palavra, o Deputado

Adelmo Carneiro Leão.
o Deputado Adelmo Carneiro Leào - Sr. Presidente, Sr. Secretário, dernais

convidados, inichalmente quero me associar a todos os parlarnentares que ja
manifestararn sua consciêricia e visäo de que a escoiha do Secretário MurIllo
Hingel para a Secretaria da Educaçao nos dá urn novo alento e uma
esperança de que poderernos dar urn salto de qualidade na construçäo do
processo educacional em Minas Gerais. Em primeiro lugar, gostaria, em
nome dos principios constitucionais da adrninistraçao püblica, que, ao final do
diagnOstico da análhse realizada na Secretaria da Educaçao, o senhor
pudesse oferecer náo so a nOs, Deputados, mas a popuiaçao de Minas
Gerais o que se fez corn os 45% dos recursos aplicados na educacão, e o
que ternos corn essas distorçöes, principalmente os recursos do Banco
Mundial, os recursos do Tesouro, os recursos originarios de eventuais
destinacaes de outras fontes, como foram aplicados, e como o atual Governo,
o atual Secretario esta fazendo para economizar esses recursos, no sentido
de que possarn ser destinados para valorizaçao, verdadeiramente, da
educacão. isso é urna questao irnportante que nao esta acabada. Considero
de fundamental valor esse documento que estamos recebendo, mas parece-
me que existe muita coisa a mais que deve ser revelado. Náo ha intuito de
retaliaçâo contra governantes anteriores, mas respeito a adrninistraçào
piibiica e ac, povo mineiro.

Outra questão que merece ser tratada no processo da educaçao é essa
dicotomia que existe no ensino ptiblico e no privado. Acho que é preciso
estabelecer urn conceito de educaçào para o Estado de Minas Gerais, em
que a iniciativa privada possa ser parceira desse novo conceito, o que h6 de
born na iniciativa privada possa ser também aproveitado pelo setor pUblico.
Nao da para conviverrnos corn urna dicotornia que favorece Os interesses das
elites dominantes deste Pals. Urn ensino privado rnais barato, mais acessivel,
em nIveis primarlo e secundario, sendo custeado pela classe media ou pelas
elites, e depois o ensino püblico de nIvel superior sendo gratuito e não sO
acessivel as elites dorninantes.

Outra parte que considero importante é a avaliacao. 0 sistema de avaliaçào
está plenamente desenvolvido? Como professor, sempre tive dificuldades e
sempre verifiquei, nas análises dos rnaiores especialistas, que a questao de
avaliaçäo e de grande dificuldade. E preciso evoluir, avançar no sentido de
estabelecermos urn sisterna de avaliaçào que possa rnedir a construcao da
cidadania do ser, mais do que sO do saber. E uma medida rnaior, nao é urna
rnedida sO de uma prova de conhecirnento. Alias, porque 0 conhecirnento
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disponIvel, hoje, para que as pessoas possam incorporar, é preciso limitar e
näo ampliar, tantas sáo as estruturas e as formas de conhecimento. Acho que
vale a pena debruçar sobre essa questão. Para encerrar, diria que as idéias
aplicadas no Governo anterior foram muito interessantes, em todos os setores
da saüde, da educação, da seguranca, mas foram mal aplicadas. Mas quero
destacar a questão do Acertando o Passo na questäo da educacâo. E uma
bela idéia, mas quando aplicada corn o objetivo de restringir, de lirnitar,
extraordinariamente, o conhecirnento ofertado, acelerar o passo nessa lôgica
de urna pessoa que já tern dificuldades no sisterna normal ser submetida a
urn sistema especial, para reduzir o seu conteUdo de informacão. Isso, na
realidade, e distorcer, de maneira perversa, o processo de promoçâo
humana. A realidade é condenar esses jovens a uma situação de
subcidadania.

O Secretário Murllio Hingel - Muito obrigado, Deputado Adelrno Carneiro
Leão, que, sendo professor, fez colocacöes em linguagem de professor. Não
que os outros não tenharn feito colocacöes adequadas, mas percebe-se
quem é professor e quem não e, mas que se interessa por educacão.

Acho interessante sua idéia de, no encerramento deste momento inicial,
publicarmos, para conhecimento da populacão de Minas Gerais e do Brasil, o
livro branco. Ele nâo é nada branco, mas é o nome que se dá ao estudo
contendo a apreciação completa sobre a situacão da Secretaria da Educacäo,
como nós a encontramos do ponto de vista administrativo, financeiro e
pedagógico.

O senhor ate me permitiu lembrar urn item que não cheguei a rnencionar
antes, mas que mostra uma outra forma de distorcão. Estarnos pagando
contas, o interessante é que estamos renegociando cada conta a ser paga.
Os credores, especialmente aqueles que tern valores maiores a receber,
estão concedendo descontos a Secretaria. Podemos dar várias
interpretacöes sobre o porquê de eles poderem conceder descontos a
Secretaria. Eles aceitaram, e assinam documento concordando em receber
de 20% a 25% menos. Pode-se falar, portanto, de algum superfaturamento, o
que, alias, e rnuito comum, pois o Estado é rnau pagador e as pessoas
costumam colocar valores acima do normal, porque não tern expectativa de
receber a tempo e a hora.

Gostei da sua colocacao sobre o ensino pUblico e o privado. Na verdade,
num pals onde se fala tanto de privatizacão, inclusive, agora, também no
campo da saüde, de repente vamos assistir a privatizacão invadindo o campo
da educacào. Alias, essa é a politica neoliberal. Tenho ouvido coisas
espantosas, nesse particular, corn as quais temos de ter muito cuidado.
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Soube, por exemplo, que a Coca-Cola se ofereceu para financiar
determifladas acöes educativas no Estado de São Paulo, desde que os
alunos das escolas estaduais desse Estado usassern uma camiseta dizendo
"beba coca-cola". Essa é outra forma de privatizaçâo.

O fundo da parceria, da participaçâo, está ernbutindo urna questão
inaceitável pelo verdadeiro educador, penso eu. Na verdade, muitos
empresários quando querem aproximar-se da area de educaçäo, estão
pensando nesse tipo de retorno, fazer da educação urn "outdoor" das suas
açöes. Isso está rnuito de acordo com 0 modelo que anda vigendo neste Pals.
Então, é muito importante essa distinção.

O senhor Ievantou também, de ]eve, uma questao que nos interessa muito,
trata-se da rede püblica de ensino superior, especlairnente a rede superior.
Minas tern a mais importante rede federal de ensino superior, tern 12
instituiçöes de ensino superior. Tenho conversado corn os reitores e diretores,
pois queremos fazer uma parceria corn eles. A parceria que queremos fazer
corn eles é sobre a valorizaçao da escola püblica, especialmente do ensino
médio, pela introdução de novos processos de ingresso no ensino superior,
nessas instituiçöes.

Enquanto for mantido o farnoso vestibular, estaremos cornetendo a falha
que o senhor mencionou. 0 aluno frequenta o 10 e o 20 graus na escola
püblica, não paga nada, e depois nâo é bern sucedido no vestibular, porque
não tern acesso aos cursinhos preparatórios para o vestibular. Não preciso
dar os nornes desses cursinhos preparatórios, verdadeiras excrescências do
sistema educacional brasileiro. Estamos fazendo esse tipo de trabalho. Acho
que vai agradar ao senhor uma aproxirnaçâo para examinar corno as
universidades podem medir o desernpenho do aluno, não através de urn
concurso de provas, como o vestibular, mas pelo seu desempenho durante o
ensino médio, fazendo uma aproxirnação com as escolas püblicas. A
avaliaçao do aluno é absolutamente indispensável, assim corno a do
professor, do diretor, da escola e do sisterna. Como acabei de dizer, a
avaliaçao tern de ser interna. Mas todos nós estamos convencidos de que,
em alguns momentos, a avaliação deve ser externa.

Sobre a aplicaçao dos recursos, evidenternente, é preciso corrigir
distorçoes do ponto de vista de informaçâo. Na verdade, hoje o Brasil aplica
muito pouco em educaçâo em relaçào ao PIB. E aplicará menos enquanto
estiverrnos em recessão econôrnica. E claro que os reflexos de toda essa
situação sobre a educaçao são imensos. Irnaginern o FEF, o salário-
educaçao, todos perdendo recursos. 0 FEF corta 20% da educação. Na
verdade, a Constituiçao estabelece que o Governo Federal tern de aplicar
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18% na educaçao, mas aplica 13,4%, porque retém 20% dos impostos e das
taxas que vai aplicar nâo se sabe como. E preciso uma luta de toda a
sociedade. Ontem, vimos urn exemplo bonito dos portadores de deficiência,
na Praça da Liberdade, reclamando contra os cortes em programas para
idosos e para portadores de deficiência. E lamentável que isso ocorra em
relação a esse grupo social.

o Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Corn a palavra, a Deputada
Maria Tereza Lara.

A Deputada Maria Tereza Lara - Nossos cumprimentos ao Secretário da
Educação Muriiio Hingel e a sua equipe, em sua maioria composta por
mulheres. 0 papel da muiher na educação é de fundamental importância. Sou
professora aposentada da rede estadual e fui Diretora. Quando ouvimos o
Secretário, ha quatro horas, falando corn tanto entusiasmo, cresce muito
nossa esperança. Quero falar sobre o seu interesse em ouvir as bases. Qual
foi o erro grave do Governo anterior, no que diz respeito ao 2 1 grau? De
acordo corn dados de que dispomos, o nimero de vagas para o 2° grau foi
ampliado. Mas seu erro grave foi não ouvir as comunidades escolares. Como
disse o Deputado Adelmo Carneiro Leão, esse projeto tern muitos aspectos
positivos. Mas, percorrerido várias cidades de Minas Gerais, deparamos corn
situaçöes terrIveis, que não temos tempo para relatar. Isso ocorreu porque a
implantaçâo se deu de cima para baixo. Tanto na municipalização quanto na
nucleaçäo, existem problemas gravissimos. Quero cumprimentá-!o por, na
medida do possivel, estar revendo essas situaçöes.

Na época, ouvimos o Secretário Adjunto dizer que estava acabando corn os
cursos técnicos, porque não tinham qualidade. Fizemos várias consideraçaes
e refiexöes corn as comunidades. Se nossa cabeça dói, não podemos cortá-
a; ternos de encontrar urn tratamento para eliminar a dor. E born que estejam
sendo revistas as reivindicaçoes das cornunidades sobre a volta dos cursos
técnicos para 2 0 grau. Quero crer que a Secretaria tenha uma equipe de
estudos corn participaçao do Sind-UTE e das cornunidades, porque assirn
poderernos avançar corn relação aos cursos técnicos. Como o senhor
afirmou, enquanto fechamos as portas das escolas püblicas para os cursos
técnicos, o ensino particular está-se abrindo para eles, o que significa que 0
curso técnico é importante para a população brasileira.

Corn relação a e!eição direta, cornungo corn essas idélas. Mesmo que haja
revisão nos critérios, e de surna importãncia, e queremos a participação das
comunidades. Sabernos que alguns elementos da nossa categoria tern
problernas, rnas são a minoria. A grande maioria dos funcionários püblicos,
principalrnente dos educadores e dos professores, veste a carnisa, tanto que
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tern se assegurado a educação por anos a fio, neste Pals, corn urn minirno de
rivestimento, corno o senhor falou, como o indice do PIB aplicado na
educacão . São esses funcionários, então, desde a equipe da Secretaria como
também OS profissionais que estão Ia. Então gostaria de deixar apenas essas
consideracães e reforcando a idéia de que, esse Governo, como o senhor
tern feito, continue, na Educacão, ouvindo as cornunidades. Nossa esperanca
e de que se mude radicalmente esse quadro, porque ternos muita gente
inteligente, que quer para este Pals, corno o senhor tern dernonstrado, desde
a epoca do Ministério, uma Educacão corn a qualidade devida. Jarnais
podernoS aceitar esse projeto neo-liberal, esse projeto econôrnico de
entreguismo do nosso Governo Federal.

o Secretário Murilio Hinge! - Muito obrigado a Deputada. Estava
perguntando ao Deputado Anderson Adauto se a Deputada foi Prefeita de
Betim. Fui inforrnado de que foi sua irma. Corn ela estive Ia em Betirn, na
inauguracão do CAIC, e pude constatar o trabaiho muito born que fazia na
area educacional. Sim, audiências as bases. E por ai que temos que
trabalhar. Temos que nos dispor a ouvir, a receber sugestöes, opiniöes,
criticas e apolos. E fundamental. Dal a idéia que rnencionarnos de
transformar o Forum Mineiro de Educação nurn fórurn permanente. Quer
dizer, periodicarnente, estarlarnos percorrendo o Estado, em reuniöes
regionais, para ouvir as bases sobre o que fazer. Estou seguro de que
algumas questöes de nucleacão e de municipalização que se tornararn
graves não aconteceriam se as bases tivessem sido ouvidas. Essa audiência
e tao importante, Deputada, que a assoclo aos cursos técnicos, porque nOs já
reabrirnos os cursos técnicos em várias comunidades de Minas Gerais. Vou
citar pelo rnenos cinco delas, que me lembro de irnediato: Unal, Patos de
Minas, Lima Duarte, Belo Horizonte e BrasOpolis. Essas são as de que me
lembro, porque as cornunidades se organizaram, se rnobilizaram e vieram
pleitear. No caso de Unal, por exemplo, não sei se ha algurn Deputado
daquela regiäo, achei fantástica a participação da comunidade, porque se
organizou em urn conselho que vai apolar a escola. E urna escola
agrotecnica, agropecuária, e a comunidade vai resolver problemas, por
exernp!o, de corno os alunos vão chegar a escola. Todos os municIpios da
região se envolverarn, e foi urn trabaiho rnagnifico, nesse particular.
Acreditamos que, no decorrer de 1999, estaremos discutindo outros cursos
técnicos. Não se trata de fechar e, sirn de melhorar. Alguns deles tinham
condiçöes.

Voltando a Unal, ternos urna escola agropecuaria que é praticamente auto-
suficiente. Os alunos podem ficar internos, e h6 alimentação e acomodação
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para eles; tern tudo a sua disposicao. Uma escola magnifica, que foi
construida pelo Projeto Noroeste, que foi gerido pela RURALMINAS e que o
Estado estava abandonando. Se näo me engano, foi urn investimento de
US$15.000.000,00. Ele foi feito para aquela escola, e a Secretaria estava
desativando. Dizem ate que corn a finalidade de entregar o prédio a urn grupo
privado que estava se instalando em Unal para montar faculdades. Então, 16
se transformaria em uma faculdade agropecuária. Seria a questao da
privatizacão do patrimônio pUblico. Isso não custaria nada a essa associacão.
Pode-se chegar ao mesmo objetivo sem que haja esse passo.

Obrigado pelo apoio a id6ia da eleicäo, embora tenhamos usado pouco
essa palavra, para nao criar conflitos corn decisôes superiores no campo
judiciário. Mas, certamente, o diretor tern que ser representante da
comunidade. E, se alguns diretores tern falhado, nâo vamos generalizar. A
rnaior parte dos diretores e dos professores vestern a camisa da educaçâo.
Os que nào vestem passam uma idéia errada e dão a impressão de que as
coisas näo funcionarn, quando, na verdade, trata-se de excecoes, e nao de
regras.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, eminente Ministro e
Secretário, dignas educadoras, como membro da Comissão de Educacao
desta Case, parabenizo V. Exa, que está dando para Os Deputados e para o
ptbIico mineiro uma verdadeira aula da educação mineira. E, sei, já deve
estar cansado.

V. Exa., que ja se tornou, sem düvida, a grande sementeiro da Educacao no
Brasil, vem, agora, enriquecer a trabaiho mineiro. Tenho acompanhado o seu
dia-a-dia na Secretaria de Educacâo de Minas Gerais e estou certo de que
sua competéncia e a de toda a sua equipe restabelecerá a Educacäo em
nassa Estado.

Peco a Deus que abencoe o trabalho de vocés, e esteja certo de que a
Comissão de Educaçâo de: Ia Casa estará a disposicão, tantas vezes
quentas forem necessaries, pare trabaihar junto corn a Secretaria, nurna
parceria firme a favor do povo mineiro.

Havia elaborado inümeras perguntas, mas V. Exa., corn elegàncie e
brilhantismo, trouxe a esta Casa todos os esciarecimentos necessários.
Assim sendo, so me resta desejar-Ihe boa sorte. Tenho certeza de que seu
trabaiho será coroado de êxito.

0 Secretário MurIlio Hinge! - Censado, sim - estamos aqui ha quase 5 horas
- , mas professor agUenta. Já dei de 8 a 10 aulas por die, de pé. Felizmente,
estou aqui sentado, corn muito conforto.

Agradeco ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva as referOncias que fez a minha
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pessoa. Saiba que näo temos a menor dUvida do apaia da Assembléia e do
GovernadOr ao nosso trabaiho. E, vejam, é preciso insistir em que nasso
Governador, homern extraordinário diante de tantas dificuldades, sempre
considerou, onde esteve, a educacào em primeira lugar. Embora também
cansado, antem me recebeu, e a encontrei bem-disposto e anirnado. Sal de 16
corn a coraçao mais leve, assim como you sair daqui, pois é gratificante
saber-se apoiado na construçäo de urna nova educacão pare a Estado.

Alias, colocamos na Carta dos Educadores Mineiros a id6ia de construçâo
conjunta do sistema mineiro de educaçaa, que, no fundo, é a expressão que
sintetiza todes as possibilidades e virtuosidades que foram levantadas aqui:
urn sistema corn a cara de Minas Gerais, que estimule nossa histOria, nossa
cultura, nossa geografia, nosso rnodo de ser, nassas valores, especialmente
na linha da cidadanie e do "ser". Que cada urn seja estimulado a desenvolver
suas potencialidades e näo seja apenas urn nOmero num quadro estetIstica,
como tantas vezes acantece em nosso Pals.

O Sr. Presidente - 0 Deputada Sebastião Navarro Vieira é a Oltimo
Deputado inscrito. A Presidéncia gastaria que, logo apás a nobre Secretário
responder as perguntas do Deputada Sebestião Navarro Vieira, epraveitasse
pare fazer as consideracaes finais. Corn a palavra, a Deputado Sebastião
Navarro Vieira.

O Deputada Sebestiào Navarro Vieira - Sr. Secretário, quero cumprimentá-
a por sue presence nesta Case, onde demonstre ter autoridede, inteligência e
a competência de quern conhece a seu mister.

Sr. Secretário, hoje V. Exa. me deu uma certa tranquilidade, no que diz
respeito a eleiço ou ao envolvimento da comunidade na escoihe de
Diretores. Cheguei a terner e a ficar assustedo par achar que estávamos
regredindo e muito, quando tive oportunidade de ver, no passado, urna
eficiente Diretora perder a seu cargo porque a Prefeito, nurne eleiçäo de
alunos, näo saiu esco!hido pare ser peraninfo, e a Prefeito culpou a Diretora,
que era ligada ao Governo do Estado.

Quendo veja, no atuel Governo, em outre Secretaria, pessoas sendo
transferidas parque a Secretário recebeu a denUncia de urn Vereador de que
certo funcionário nâo havia camperecido a passe do Secretária, quendo vejo
a forma indiscriminada corn que foram substituldes as superintendencias de
ensino no interior, sem uma evelieção prévia de sua eficiéncia e cornpetência,
cheguel a temer que isso também ocorresse corn as Diretores escolares. V.
Exa. nos dá essa certeze de que a envolvirnento da comunidade ha de
prevalecer.

No caso de Diretore demitide citado par V. Exa., pelo que vi na irnprense,
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ela estava cobrando por uma decisão da comunidade. A comunidade havia
decidido que cada urn pagasse, se não me engano, R$5,00. Instada pelo
Poder Judiciário, deixou de cobrar, mas a comunidade fez questão de
continuar pagando. 0 Governo a demitiu do cargo de Diretora escolar. Isso é
urn desestIrnulo ao envolvimento da comunidade, a sua participacão na
escola.

Outra questão que gostana de levantar é sobre a educaçao infantil. E
Iouvável essa posição do Estado, faz parte do prograrna de campanha do
Governador Itamar Franco que o Estado assuma, participe da educacão pré-
escolar, da educacão infantil.

Sabemos que a municipalização levou muitos municipios a dificuldades. V.
Exa. propöe urna parceria. Para tranquilidade dos nossos Prefeitos que estão
sofrendo por falta de recursos, como o Estado está, a partir de quando, a
partir de Clue faixa etária será possivel essa parceria? Qual o mecanismo? 0
Prefeito deve procurar a Secretaria? V. Exa. poderia nos dar esse
esciarecimento?

Para encerrar as minhas perguntas, Secretário, concluo corn urna afirmativa
de V. Exa: a de que falar em nUmeros e percentuais é muito arriscado.
Sabemos que a carga tributária efetiva de 1997, dado concreto, foi de 34% do
PIB. A União despende 18% da sua arrecadacão; Estados e municIpios, 24%.
V. Exa. afirma que somente 3% do FIB, são alocados na educação. Esses
nUmeros são verdadeiros? Ou a carga tributária não foi de 34% do PIB, ou o
investimento não e tão-somente de 3%? Esse investimento de 3% é so das
escolas pOblicas, não envolve na avaliação, na proporcão do PIB brasileiro,
as escolas particulares, que são tantas e tao combatidas neste Pals, mesmo
em Minas, corn diversas universidades particulares pagas e que estão
crescendo cada vez mais? Nos 3% da conta que V. Exa. realizou está
incluida a escola particular?

Para terminar, Sr. Secretário, uma pergunta que não é minha. 0 Deputado
Miguel Martini, que já participou deste debate, solicita que faça a seguinte
pergunta: é possivel mudar o processo de municipalizaçâo do ensino
fundamental? 0 que aconteceu em Uberlãndia a esse respeito? Muito
obrigado por sua atenção e os meus cumprimentos por sua brilhante
participacão nesta Casa do povo.

0 Secretário Murilio Hingel - Agradeco as patavras do Deputado Sebastião
Navarro Vieira. Corn re!ação a gestão democrática da escola, reafirmamos o
principio de aperfeicoar o modelo, ate porque esse é urn processo em
andarnento em todo o Brasil. São usados vários critérios, e não se chegou
ainda ao ideal. Mas, se não chegarmos ao ideal, queremos nos aproxirnar

dele, aperfeiçoando o processo de escoiha da direção pela comunidade. 1017
No caso de Vespasiano, não houve arbitrariedade nern desrespeito

escolha da Diretora. Ela desrespeitou o Ministério Püblico, a Constituiçao e a
legislacão estadual. E, quando 0 problema chegou a Secretaria, ela foi
admoestada. Foi-lhe dito que não poderia seguir naquela linha. Se a
comunidade queria contribuir, seria possIvel. E a parte voluntária, ninguém é
contra. Ha muitas escolas em que a comunidade contribui corn R$2,00,
R$5,00, de acordo corn a sua possibilidade Mas naquela escola foi
estabelecido como se fosse uma obrigaçao, e isso não é constitucional.

Na verdade, temos al uma outra questão, que é a do desrespeito ao Poder
Judiciário e a autoridade da Secretaria. Queremos trabalhar corn a
comunidade, mas, estabelecidas as regras, estas tern de ser cumpridas.
Talvez haja alguma deturpação do episódio em si. A Diretora foi exonerada
porque - repito -, se não o fosse, seria presa. Essa era a questâo que estava
colocada, porque vi 0 processo, Ii coma a Diretora se manifestou, e ela
assinou as seus depoimentos. Então, ela não podia nem alegar que não havia
dito a que constava do processo.

Sobre a educaçao infantil, Deputado, a idéia é negociar corn as municipios.
Vamos esperar ainda urn pouco, porque estamos montando urn esquema
para discutir corn Os municipios e corn outros especialistas a melhor a se
fazer. Em todo caso, quando a senhor pergunta sobre a idade, já ternos uma
opinião, que não é apenas minha, mas de todos que se interessam pela
educação infantil e pela pré-escola. E começar a atendimento pelas crianças
de 6 anos; depois, de 5 e 6; e, onde for possivel, de 4, 5 e 6 anos. Mas sem
cansiderar a criança de 6 anos, como alguns estão pretendendo, matriculada
no ensino fundamental. Alguns estão querendo transformar a ensino
fundamental em ensino de nove anos, talvez ate para usar as recursos do
FUNDEF. Não acharnos isso adequado, porque, no nosso entendirnento - e
acho que as minhas cornpanheiras e as meus campanheiros concordarn corn
isso -, a criança ate as 6 anos nãa deve ser submetida 20 ensino sistemática,
que é prOprio do ensino fundamental. Tanto e assirn que chamarnos de pré-
escola a atendirnento as crianças de 4 a 6 anos, ou seja, é antes da escola. E
ainda uma fase de brinquedo, de desenvolvirnento de habilidades, de
resposta a curiasidades, não é a ensino propriamente dito. Mas vamos
carneçar corn a idade de 6 anos, para preparar rnelhor as crianças para a
ensino fundamental.

Depois, onde for possIvel, a idade de 5 e 6 ou ate de 4, 5 e 6 anos. Vamos
estudar como resolver o problema em cada rnunicipio e em cada situaçao.
Acho que vamos ter "n" soluçoes ouvindo as bases. Talvez, em urn caso, a
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Estado conceda urn espaco; ern outro caso, o Estado conceda o pessoal, os
professores; em outro caso, o municIplo ajude corn a administração ou a
cornunidade contribua de alguma forma. Acho que terernos muitas solucöes
diferenciadas para a educaçào infantil, que, como o senhor disse, é urn
compromisso do Governador - e urn cornpromisso do qual ele não abre mao.
Acharnos que a parceria será a grande alternativa.

Reafirmo os dados sobre o PIB. Quando estávarnos no MEC, constatamos
que o Brasil investia em educação 3,9% do PIB. Acho que, hoje, está
investindo rnenos de 3,9%. Entáo, estou separando, o senhor veja bern, o PIB
de disposiçöes constitucionais sobre percentuais a serem aplicados em
educaçäo: 18% do Governo Federal e 25%, no minirno, de cada Estado ou
municipio. Não é esse o nümero corn o qual estamos trabalhando. 0 FIB é o
conjunto da riqueza nacional. De toda a riqueza nacionat, ficam 3,9% para a
educação. Esse nümero inclui a participaçào da iniciativa privada.

O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Secretário, não queria apartear o
senhor, mas a carga tributária brasileira efetiva fol de 34% do PIB. Todos os
impostos arrecadados representararn 34% do FIB.

O Secretário MurIlio Hingel - Não. Eu não conheço o documento a que o
senhor se refere. 0 senhor ira encontrar inümeras publicacöes, artigos e
trabalhos que vâo repetir o que eu estou dizendo aqul. Esse é urn dado real.
Os organismos internacionais rnedem o esforço dos paises em matéria de
educação exatamente em funçào do PIB, e não pelo que diz a Constituiçâo ou
a carga tributária, que, realrnente, é pesada em nosso Pals.

Quero concluir, porque realmente urn espaco foi-me dado para isso,
agradecendo muito a atencão e reafirrnando essa expectativa de urn trabaiho
conjunto, harmonioso e produtivo. Foi para rnim urna satisfação estar aqui
nessas 5 horas. Fol cansativo, mas deixo a tribuna satisfeito corn o espaco
que me permitiu fazer as colocaçöes que fiz, e, acima de tudo, estou satisfeito
corn a participacâo dos Deputados. A sua participacão, as suas questöes, as
suas perguntas denotarn que a Assembléia Legislativa de Minas Gerais pode
orgulhar-se de ser constituida por pessoas de várias Iinhas partidárias e de
pensamento diverso, rnas aqui ha urn consenso. Esse consenso é o de que a
educação tern que estar em primeiro lugar. E não ha düvida alguma de que
essa é a abertura, esse é o caminho que ternos de seguir. Podemos,
portanto, ter divergências sobre urn enfoque ou outro, sobre urna ênfase ou
outra, mas nos aproximarnos corn a rnensagem de que a grande missão de
nossa época, a grande missão do século XXI é a educacão. Como disse 0

Reitor da UFMG, uma educacão boa, de boa qualidade para todos, durante
todo o tempo, especialmente em Minas Gerais. Muito obrigado.
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O Sr. Presidente - A Presidência agradece a honrosa presença do Dr.

MurIlio Hingel, que, corn seus esclarecimentos, enriqueceu os debates e
possibilitou aos parlamentares urn nielhor entendirnento das atuals condiçöes
da Secretaria da Educação quanto aos aspectos relativos a situaçào
flnanceira do Estado. A Presidéncia agradece a Secretária Adjunta, as
Subsecretárias, ao Reitor da UEMG, enfim, a todos os colaboradores diretos
do Secretário, que participaram desta reuniao.

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

encerra a reuniao, convocando os Deputados para a reuniao ordinária de logo
mais, as 14 horas, corn a ordern do dia já publicada, bern como para a
reunião extraordinária também de hoje, as 20 horas, nos termos do edital de
convocacão. Levanta-se a reuniào.

AlA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA EM 24/3/99
Presidéncia do Deputado Rêrnolo Aloise

Sumário: Comparecirnento - Falta de "quorum".
Cornparecimento

- Corn parecem os Deputados:
Dilzon Melo - Adelmo Carneiro Lebo - Agostinho Silveira - Alberto Bejani -

Arlen Santiago - Bilac Pinto - César de Mesquita - Dimas Rodrigues - Dinis
Pinheiro - Elaine Matozinhos - Glycon Terra Pinto - HeIy Tarqüinio - Joao
Batista de Oliveira - Joäo Pinto Ribeiro - José Alves Viana - José Henrique -
Luiz Fernando - Luiz Menezes - Márcio Cunha - Maria José Haueisen - Miguel
Martini - Olinto Godinho - Rémolo Aloise - Ronaldo Canabrava - Washington
Rodrigues.

Falta de "Quorum"
0 Sr. Presidente (Deputado Rémolo Aloise) - As 9hl5min, a lista de

comparecirnento nâo registra a existéncia de nUmero regimental. A
Presidéncia deixa de abrir a reuniâo, por falta de "quorum", e convoca Os
Deputados para a ordinária de logo mais, as 14 horas, corn a ordern do dia já
publicada, e para a extraordinária de hoje, as 20 horas, nos termos do edital
de convocaçao.
ATA DA ia REUNIAO ESPECIAL DA COMISSAO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE A INDICAçA0 DOS TITULARES DAS SEGUINTES
ENTIDADES: FUNDAçAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS -
FHEMIG -, FuNDAçA0 EZEQUIEL DIAS - FUNED - E CENTRO DE
HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS -
HEMOMINAS
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As quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia onze de marco de mil
novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Cornissöes os
Deputados Jorge Eduardo de Oliveira, Carlos Pimenta e Elmo Braz, membros
da supracitada Comissão. Havendo nümero regimental, o Presidente "ad
hoc", Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, declara aberta a reunião e
cornunica que não ha ata a ser lida por se tratar da primeira reunião da
Comissão. 0 Presidente informa que a reuniào se destina a eleger o
Presidente e o Vice-Presidente e a designar o relator. A segur, a Presidéncia
determina a distribuiçào das cédutas de votaçãO, devidamente rubricadas, e
convida o Deputado Carlos Pirnenta para atuar como escrutinador.
Recothidas as cédulas, verifica-se que foram eleitos para Presidente e Vice-
Presidente Os Deputados Jorge Eduardo de Oliveira e Carlos Pimenta,
respectivamente, ambos corn trés votos. 0 Deputado Jorge Eduardo de
Oliveira dá posse ao Deputado Carlos Pirnenta, que agradece a escolha de
seu nome e, por sua vez, dá posse ao Presidente. 0 Presidente eleito,
Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, designa corno relator da matéria o
Deputado Marcelo Gonçalves. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidéncia agradece a presenca dos partamentares, convoca os mernbros
da Comissâo para a próxima reunião extraordinária, dia 23, terça-feira, as 15
horas, corn a finalidade de argüir os indicados para os cargos dos órgãos
rnencionados, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Cornissöes, 23 de marco de 1999.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Carlos Pimenta - Elmo Braz -

Marcelo Gonçalves - Sebastião Navarro Vieira.
ATA DA 2a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE TURISMO,

INDUSTRIA E COMERCIO
As quinze horas do dia dezesseis de marco de mil novecentos e noventa e

nove, comparecem na Sala das Comissöes os Deputados Elbe Brandão,
Alberto Bejani, Alencar da Silveira JOnior e George Hilton, membros da
supracitada Cornissão. Havendo nümero regimental, a Presidente, Deputada
Elbe Brandão, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovacão de
requerimento do Deputado George Hilton, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos rnernbros presentes.
A Presidéncia inforrna que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta. Esgotada a matéria destinada a 1 1 Parte da Reunião, a
Presidente passa a 2a Fase da Ordern do Dia, compreendendo a discussão e
a votação de proposicöes que dispensam a apreciacão do Plenário da
Assembléia. Submetidos a votação, são aprovados os Requerimentos nos
23/99, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 38, 39 e 40/99, do Deputado Joâo
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Batista de Oliveira, e 47/99, do Deputado Paulo Piau. A seguir, a Presidente
passa a 3' Fase da Ordern do Dia, compreendendo a discussão e a votação
de propoSiçöeS da Comissão. São aprovados dois requerirnentos, o primeiro,
de autoria do Deputado Anderson Adauto, que solicita seja convidado o Sr.
Seffan Bogdan Salej, Presidente da FIEMG, para que possa esclarecer se
sua apreensãO quanto a que "Os investimentos püblicos e privados em Minas
estão sob forte ameaca diante da instabilidade pot Itico-econômica pelo qual o
Estado passa" se refere a condução da politica-econôrnica praticada pelo
Governo Federal ou pelo Governo de Minas; o segundo, de autoria do
Deputado Alberto Bejani, solicita seja convidado representante da Mercedes-
Benz do Brasil S. A. corn a finalidade de esciarecer os benefIcios concedidos
pelo Governo para sua instalacao em Minas Gerais e a possibilidade ou não
da transferéncia da fábrica para outro Estado. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidéncia agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a prOxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissöes, 23 de marco de 1999.
Elbe Brandão, Presidente - Alencar da Silveira Junior - Márcio Cunha -

Alberto Bejani.
ATA DA 2a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR
As quinze horas e quarenta e cinco rninutos do dia dezesseis de marco de

mil novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissôes os
Deputados João Paulo, Antonio Andrade, Bené Guedes e Elaine Matozinhos,
membros da supracitada Comissão. Encontra-se presente, também, o
Deputado Arlen Santiago. Havendo nümero regimental, o Presidente,
Deputado Joâo Paulo, dectara aberta a reunião e, em virtude da aprovacao
de requerimento da Deputada Elaine Matozinhos, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros
presentes. A Presidéncia informa que a reunião se destina a realizar
audiéncia püblica corn representantes da Caixa Econômica Federal - CEF-
MG - e da Associação dos Mutuários do Sistema Financeiro da Habitacão -
ASMUT -, para discutir os problemas que afligem os mutuários,
especialmente os que levam a inadimpléncia. A Presidéncia informa aos
Deputados e aos demais participantes que serão ouvidos nesta reunião Os
Srs. Eduardo Roberto Aquino da Silva, Gerente de Mercado, representante do
Sr. Homero Ferreira Diniz, Superintendente da CEF-MG; Marcos Rafael
Campos de Medeiros, Secretário da ASMUT. A Presidéncia registra a
presenca dos convidados e dos Srs. Umberto Parma Machado, Maria
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Nazareth Magalháes e Clóvis Marcelo Dias Bueno. Passa-se 6 3 Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposicöes da
Comissäo. A Deputada Elaine Matozinhos procede a leitura do requerimento
de autoria do Deputado Arlen Santiago, em que solicita sejam ouvidos na
Comissão os Srs. Homero Ferreira Diniz e Flávio Loures, representantes da
CEF-MG, para discorrerem sobre a decisäo de suspender o contrato de
prestacão de servicos celebrado entre a CEF-MG e as casas lotéricas, o qual
tern por finalidade o recebimento das contas de água, iuz e telefone.
Submetido a votacão, é o requerimento aprovado. Em seguida, o Presidente
passa a palavra ao Deputado Bené Guedes para que explique o objetivo da
reunião. Logo após, concede a palavra aos convidados para que facarn a sua
exposição e respondam as perguntas forrnuladas pelos Deputados presentes,
conforme consta nas notas taquigráficas. Após os debates, o Deputado João
Paulo passa a Presidência ao Deputado AntOnio Andrade e, em seguida,
solicita a Deputada Elaine Matozinhos que proceda a leitura de seu
requerimento, em que solicita seja feita audiência pUblica desta Comissào
para discutir os reflexos da falëncia da ENCOL, decretada hoje pelo Juizo da
Comarca de Goiânia-GO, relativamente aos adquirentes de im6veis daquela
empresa, que, conforme anunciado, somam 42 mu. Requer, ainda, sejam
convidados para o evento representantes da OAB-MG e dos consumidores
mineiros lesados pela empresa. Submetido a votação, é o requerimento
aprovado. 0 Deputado João Paulo reassume a direção dos trabathos e tece
as Oltimas consideracöes sobre o assunto em tela. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidéncia agradece a presenca dos convidados e dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a prôxima reunião
ordinária, deterrnina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das ComissOes, 23 de marco de 1999.
Joâo Paulo, Presidente - Bené Guedes - Elaine Matozinhos.

ATA DA 2 a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL DA SECA NO
NORTE DE MINAS

As dezesste horas e dez minutos do dia dezesseis de rnarço de mil
novecentos e noventa e nove, cornparecem na Sala das CornissOes os
Deputados Dimas Rodrigues, Agostinho Silveira e Carlos Pimenta, membros
da supracitada CornissOo. Havendo niimero regimental, o Presidente,
Deputado Dimas Rodrigues, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovacao de requerimento do Deputado Agostinho Silveira, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos mernbros presentes. A Presidéncia esciarece que a finalidade da
reuniäo 6 ouvir o Ten.-CeI. PM James Ferreira Santos, Secretário Executivo
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da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil - CEDEC-, convida-o para tomar
assento a mesa e, em seguida, passa-Ihe a palavra para que faça seu
pronunciamento inicial. Na fase dos debates, os trés Deputados presentes
fazem questionamentos ao convidado, que, após respondê-los, tece suas
consideracoes finais. A Presidéncia agradece ao convidado os valiosos
subsidios prestados a ComissOo e suspende a reuniâo por 3 minutos, para
que Os parlamentares possam despedir-se do convidado. Reabertos os
trabalhos, o Presidente passa a fase de discussâo e votaçäo de proposiçOes
da Comissáo. 0 Deputado Agostinho Silveira, corn a palavra, apresenta
requerimento em que pede seja solicitado ao Secretário Executivo do CEDEC
cOpia do registro de ocorréncias de fenOmenos observados na regiOo de
abrangéncia da SUDENE em Minas Gerais, em especial, aqueles ligados a
seca. Colocado em votaçOo, é o requerimento aprovado. 0 Deputado Dimas
Rodrigues passa a Presidência ao Vice-Presidente, Deputado Agostinho
Silveira, para que possa apresentar requerirnento, em que solicita seja
realizada audiência piblica desta Comissäo corn a Comissäo de Politica
Agropecuária e Agroindustrial, no dia 19 de marco, no MunicIpio de JanaUba.
Colocado em votaçOo, é aprovado o requerimento. 0 Deputado Agostinho
Silveira retorna a Presidência ao Deputado Dimas Rodrigues, e este informa
que o inteiro teor da reunião consta nas notas taquigráficas. Curnprida a
finalidade da reuniâo, o Presidente agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da ComissOo para a próxima reunião ordinária,
determina a Iavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das ComissOes, 23 de marco de 1999.
Dimas Rodrigues, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Carlos Pimenta - João

Batista de Oliveira - José Alves Viana.
ATA DA 1  REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE

CONSTITuIçAO E JUSTIA
As dezesste horas do dia dezesste de marco de mil novecentos e noventa e

nove, comparecem na Sala das ComissOes os Deputados Ermano Batista,
AntOnio Julio, Agostinho Silveira, Eduardo Daladier, Paulo Piau e Rogerio
Correia, membros da supracitada Comissäo. Havendo nOmero regimental, o
Presidente, Deputado Ermano Batista, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovaçOo de requerimento do Deputado Eduardo Daladier, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita
pelos rnembros presentes. 0 Presidente informa que a reuniao se destina a
apreciar matéria constante na pauta. Nos termos regimentais, a Presidência
acusa o recebirnento das proposiçOes a seguir citadas, para as quais
designou os respectivos relatores: Projetos de Lei n°s 74, 101 e 131/99,
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Deputado Adelmo Carneiro Leao; 133, 136 e 137/99, Deputado Paulo Piau;
132 e 135/99, Deputado Eduardo Daladier; 97 e 126/99, Deputado Irani
Barbosa; 91, 93, 130 e 138/99, Deputado AntOnio Jilio; Projetos de Lei n°s
100 e 134/99 e Projeto de Lei Complementar n o 4/99, Deputado Agostinho
Silveira. Passa-se a fase de discussâo e votacão de pareceres sobre
proposicOes sujeitas a apreciaçào do Plenário. Submetidos a discussäo e
votaçao, cada urn por sua vez, säo aprovados Os pareceres que concluem
pela constitucinalidade, pela juridicidade e pela legalidade dos Projetos de Lei
n°s 4/99 na forma do Substituivo n°1 e 15/99 corn as Emendas n°s 1 e 2
(relator: Deputado Agostinho Silveira) e 139/99 (relator: Deputado Irani
Barbosa) e o parecer que conclui pela inconstitucionalidade, pela ilegalidade e
pela antijuridicidade do Projeto de Lei n° 17/99 (relator: Deputado Irani
Barbosa), recebendo este Ultimo voto contrário do Deputado Rogério Correia.
o Projeto de Lei n° 19/99, que recebeu parecer do relator, Deputado Irani
Barbosa, pela inconstitucinalidade, ilegalidade e antijuridicidade, foi rejeitado.
Nos termos regirnentais, a Presidência designa o Deputado AntOnio JOlio
novo relator da matéria. 0 Projeto de Lei n° 22/99 teve sua apreciação adiada
em virtude de pedido de prazo regimental pelo relator. Nos termos
regimentais, a PresidOncia deterrnina o envio do Projeto de Lei n° 17/99 ao
Plenário, para inclusão do parecer em ordem do dia. Cumprida a finalidade da
reunião, a PresidOncia agradece a presenca dos paramentares, convoca os
membros da Comissäo para a próxirna reuniâo ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabaihos.

Sala das ComissOes, 23 de marco de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Eduardo Daladier - Paulo Piau - Irani Barbosa.

ATA DA i a REUNIAO ORDINARIA DA CPI DA CARTEIRA DE HABILITAçAO
As dez horas e quinze minutos do dia dezoito de marco de mil novecentos e

noventa e nove, comparecem na Sala das ComissOes os Deputados João
Leite, Alberto Bejani, Ivo José, José Alves Viana e Márcio Cunha, membros
da supracitada ComissOo. Registra-se, ainda, a presenca dos Deputados
Durval Angelo, Mauro Lobo, Wanderley Avila, João Paulo, Miguel Martini,
Washington Rodrigues, Chico Rafael, Márcio Kangussu, Ermano Batista e
Antonio JUlio. Havendo nUrnero regimental, o Presidente, Deputado João
Leite, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovacão de requerimento
do Deputado Márcio Cunha, dispensa a leitura da ata da reuniáo anterior, a
qual e dada por aprovada e e subscrita pelos membros presentes. 0
Presidente informa que a reuniao se destina a ouvir o depoimento do Sr.
Oracy Rodrigues e a discutir e votar proposicOes da Comissâo. A Presidéncia
presta esclarecimentos sobre o funcionamento das comissOes parlamentares
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de inquérito, qualifica o depoente e passa a este a palavra para que faca as
consideracOes inicials. A seguir, os membros da Comissão fazem seus
questionamentos, conforme consta nas notas taquigraficas. Passa-se a fase
de discussao e votacão de proposiçOes da Comissão. 0 Presidente passa a
palavra ao Deputado Durval Angelo, que encaminha a Comissäo uma série
de reportagens do jornal "Diário do Rio Doce" sobre fraudes na emissão de
carteiras de habilitaçäo naquela regiâo; urn dossié sobre o Dr. Jair Hélio da
Silva, ex-Delegado de Trânsito da Comarca de Santa Luzia; e denUncias da
região Oeste de Minas, enviadas por uma professora primária. Em seguida, o
Deputado Ivo José apresenta requerimentos em que solicita: ao DETRAN-
MG, informaçOes sobre a estrutura orgânica desse órgâo, corn os respectivos
cargos de diretoria e chefia, bern como o nome de seus ocupantes nos
Ultimos dos anos; ao Secretário da Segurança PUblica, o afastamento das
funçOes que exercem, de imediato, de todos os servidores do órgào sobre os
quais pesam suspeitas de envolvimento no esquema de venda de carteiras;
ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, uma auditoria financeira e
contábil no DETRAN-MG, corn apresentaçâo de relatário no prazo de 60 dias;
a convocação dos Srs. Jairo Léis, ex-diretor do DETRAN-MG, AntOnio
Moraes, Corregedor de Policia Civil, e Bráulio Stivanini JUnior, Chefe da
Divisão de Habilitaçâo e Controle do Condutor do Detran, para prestarem
depoimento a esta Comissâo; ao Diretor do DETRAN do Estado do Rio
Grande do Sul, o fornecimento de dados relativos ac, funcionamento desse
órgão, em especial os relativos a emissâo de carteiras de habilitacao; ao
DENATRAN, a instauraçOo de auditoria no DETRAN-MG, para apuracào de
irregularidades nos procedimentos relativos a emissâo de carteiras de
habilitacao por esse Orgão; ao Presidente da Assembléia Legislativa, a
viabilizaçâo da continuaçao e da permanência dos servicos de segurança e
garantia de vida ao Sr. Oracy Rodrigues, ate o término dos trabalhos desta
OP. Com a palavra, o Deputado Alberto Bejani apresenta requerimentos em
que solicita ao Ministério PUblico a designação de urn Promotor de Justica
para acompanhar os trabalhos da Comissâo, e a convocaçOo dos Srs. Elias
Vitorino e Paulo Marcontes, sOcios proprietérios da Auto-escoa Santa Luzia,
para prestarem esclarecirnentos a OP. Submetidos a votacao, cada urn por
sua vez, são aprovados os requerimentos. Cumprida a finalidade da reunião,
a PresidOncia agradece a presença dos parlamentares, convoca Os membros
da Oomissão para a próxirna reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das OomissOes, 24 de marco de 1999.
João Leite, Presidente - Alberto Bejani - Christiano CanOdo - José Alves
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Viana - Miguel Martini - Márcio Cunha.

ATA DA 2a REUNIAO ESPECIAL DA COMISSAO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR

As quinze horas e quinze minutos do dia vinte e trés de marco de mu
novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissôes os
Deputados Joäo Paulo, Elaine Matozinhos e Bené Guedes, membros da
supracitada Comissão. Encontra-se presente, também, o Deputado Arlen
Santiago. Havendo nümero regimental, o Presidente, Deputado Joáo Paulo,
declara aberta a reuniào e, em virtude da aprovação de requerimento da
Deputada Elaine Matozinhos, dispensa a leitura da ata da reunio anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros presentes. A seguir,
Presidéncia informa que a reunião se destina a eleger o Vice-Presidente da
Comissào, e logo apOs, determina a distribuiçao das cédulas de votaçao,
designando para atuar como escrutinador o Deputado Bené Guedes.
Recolhidas as cédulas e apurados os votos, é eleita Vice-Presidente a
Deputada Elaine Matozinhos, com trés votes. Ato continuo, o Presidente
proclama eleita e empossa a Vice-Presidente, que agradece a confiança nela
depositada. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissães, 23 de marco de 1999.
Elaine Matozinhos, Presidente - Bené Guedes.

TRAMrIAcA0 DE PROPOSIcOES
PARECER PARA TURNO UN 100 DA MENSAGEM No 7/99

Comissäo Especial para Emitir Parecer sobre a Indicaçao dos Titulares das
Seguintes Entidades: Fundaçäo Hospitalar do Estado de Minas Gerais -
FHEMIG -, Fundação Ezequiel Dias - FUNED - e Fundaçâo Centro de

Hematologia e Hemoterapia do Estado de Minas Gerais - HEMOMINAS
RelatOrio

Por meio da Mensagem n o 7/99, que obedece a Emenda no 26, de 1997,
que modificou o art. 62, XXIII, "d", da Constituicao do Estado, o Governador
enviou a esta Casa, para exame, os nomes dos Srs. João Baptista Magro
Filho, Francisco Panadés Rubió e Anna Barbara Carneiro Freitas Proietti,
para ocupar respectivamente os cargos de direção da Fundaçao Hospitalar
do Estado de Minas Gerais - FHEMIG -, Fundacão Ezequiel Dias - FUNED - e
da Fundacào Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Minas
Gerais - HEMOMINAS.
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Institulda esta Cornissao Especial, nos termos do art. 111, I, "c', c/co § 10

do art. 146 do Regimento Interno, cabe-nos emitir parecer a respeito das
referidas indicaçöes.

Além de os indicados terem sido
Cornissão examiriou 0 cumprirnento
ocupação dos cargos.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação dos indicados para ocupar

os cargos de direçâo das seguintes entidades: Fundacão Hospitalar do
Estado de Minas Gerais - FHEMIG: Joâo Baptista Magro Filho; Fundaçào
Ezequiel Dias - FUNED: Francisco Panadés RubiO; e Centro de Hematologia
e Hemoterapia do Estado - HEMOMINAS: Anna Barbara Carneiro Freitas
Pro ietti.

Sala das Comissães, 23 de marco de 1999.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Marcelo Gonçalves, relator -

Antonio Carlos Andrada - Sebastiäo Navarro Vieira.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 26/99

Comissào de Saüde
Relatório

De autoria do Deputado César de Mesquita, o projeto de lei em tela visa a
declarar de utilidade püblica a !nstituiçâo das Servas de Maria Ministras dos
Enfermos, corn sede no MunicIpio de DivinOpolus.

A matéria foi objeto de exame preliminar na Comissâo de Constituiçao e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na
forma proposta.

Vern agora o projeto a esta Comissão, para deliberaçao conclusiva,
conforme dispöe o art. 103, I, 'a", do Regimento Interno.

Fundarnentacao
A entidade referida presta importantes serviços ao Municipio de Divinópolis.

Assistindo gratuitamente doentes de quaquer classe ou condiçao social,
presta-lhes, em conformidade corn as prescriçöes rnédicas, os cuidados de
que necessitam.

Assirn, pela generosidade e dedicaçao corn que realiza o seu trabalho,
torna-se a instituiçao rnerecedora do tItulo declaratório de utilidade püblica.

Conciusão
Diante do exposto, opinarnos pela aprovaçâo do Projeto de Lei no 26/99 nos

terrnos em que foi apresentado.
Sala das CornissOes, de de 1999.
Christiano Canédo, relator.

submetidos a argüiçäo pUblica, esta
dos demais critérios exigidos para a
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PARECER PARA TURNO LJNICO DO PROJETO DE LEI N o 35/99

Comissão de Constituição e Justica
Relatôrio

De autoria do Deputado Eduardo Brandão, o projeto de lei em epigrafe
objetiva declarar de utilidade püblica a Fundacao Pró-Sade de Ribeirão das
Neves, com sede no MunicIpio de Ribeirão das Neves.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 27/2/99, vem o projeto a esta
Comssão para ser examinado preliminarmente, nos termos do disposto no
art. 188, c/c o art. 102, In, "a", do Regimento Interno.

Fundamentacão
A proposicão encontra-se corretamente instruIda corn os docurnentos

indispensáveis a declaração de utilidade püblica, regulada pela Lei n o 12.972,
de 27/7/98.

Examinados tais documentos, constatamos que a referida entidade tern
personalidade jurIdica, está em funcionamento ha mais de dois anos, e sua
diretoria é composta por pessoas idôneas e que não recebem remuneração
pelo exercIcio de seus cargos.

Conclusão
Em face do aduzido, concluimos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei no 35/99 na forma original.
Sala das Comissöes, 23 de marco de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - Irani Barbosa (voto

contrário) - Adelmo Carneiro Leâo.
PARECER PARA TURNO CJNICO DO PROJETO DE LEI N O 60/99

Comissão de Constituição e Justica
RelatOrio

0 projeto de lei em epigrafe, do Deputado João Leite, visa a declarar de
utilidade piiblica a Fundacão Oasis, corn sede no Municipio de Belo
Horizonte.

A requerimento do próprio autor, o projeto foi desarquivado, em
conformidade corn o disposto no art. 180, § 2 0, do Regimento Interno, e, a
seguir, encaminhado a esta Comissão para que sejam exarninados seus
aspectos juridicos, constitucionais e legais, nos termos do art. 188, c/c o art.
102, III, "a", do mesmo diploma.

Fundamentacão
De acordo corn o art. 1 1 da Lei no 12.972, de 1217/98, os requisitos para que

as sociedades civis 'em funcionamento no Estado sejam declaradas de
utilidade püblica são: ter personalidade juridica; estar em funcionarnento ha
mais de dois anos; não remunerar os cargos de sua direcão e ter como
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Diretores pessoas idOneas.

Feito 0 exame da documentação que instrui os autos do processo, observa-
se sua adequacão as exigências mencionadas, razão pela qual não
vislumbrarnos óbice a aprovacão do projeto.

Conclusão
Diante do exposto, concluImos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei no 60/99 na forma apresentada.
Sala das ComissOes, 23 de marco de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Irani Barbosa, relator - Adelmo Carneiro Leão -

Paulo Piau.
PARECER PARA TURNO ILJNICO DO PROJETO DE LEI N o 83/99

Comissão de Constituição e Justiça
Relatário

0 Projeto de Lei n o 83/99, do Deputado Sebastião Costa, visa a declarar de
utilidade püblica o Lar Divina Providëncia, corn sede no Municipio de
Carangola.

Publicado no "Diário do Legislativo", vem o projeto a esta Comissão para
ser examinado prelirninarmente, conforme o disposto no art. 188, c/c o art.
102, lii, "a", do Regimento lnterno.

Fundamentacão
A proposição encontra-se corretamente instru Ida corn os documentos

indispensáveis a declaração de utilidade pUblica, prevista na Lei n o 12.972, de
27/7/98, que regula a matéria.

Constatamos que a entidade mencionada tern personalidade juridica, está
em funcionamento ha rnais de dois anos, e sua diretoria é composta por
pessoas idôneas e que não recebem remuneracão pelo exercicio de suas
funcoes.

Entretanto, faz-se necessãria a retificação do name da entidade, pelo que
apresentarnos emenda ao art. 1 O da proposicão.

Conclusão
Pelas razöes expostas, conclulmos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei no 83/99 corn a Ernenda no i, redigida a seguir.
EMENDA N O 1

Suprirna-se, no art. 1°, a expressão "Repouso dos Idosos".
Sala das Cornissães, 23 de marco de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - Irani Barbosa - Adelmo

Carneiro Leão.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJ ETO DE LEI N O 122/99

Comissão de Constituição e Justica
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que não lhes sejam vedadas por esta Constituicao" depreendese que ao
legislador estadual compete dispor sobre a instituicao de data comemorativa

Não vislumbramos portanto, qualquer Obice de natureza constitucional e
legal que se interponha a pretensão consubstanciada na proposicao sob
comento.

Conciusão
Em face do aduzido, conclujmos pela juridicidade, pela constitucjonaljdade

e pela legalidade do Projeto de Lei n o 123/99 na forma apresentada
Sala das Comissöes, 23 de marco de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - Irani Barbosa - Adelmo

Carneiro Leão.

PARECER PARA TURNO LJNICO DO PROJ ETO DE LEI NO 125/99
Comissão de Constituicao e Justiça

RelatOrio
De autoria do Deputado José Milton, o projeto de lei em tela visa a declarar

de utilidade pUblica a Associacao dos Municipios da Microrregiao do Alto
Paraopeba - AMALPA -, corn sede no Municiplo de Conselheiro Lafalete.

Publicada em 11/3/99, veio a matéria a esta Comissâo para exame
preliminar, conforme dispãe o art. 188, c/c o art. 102, lit, "a", do Regimento
!nterno.

Fundamentacao
A referida entidade constitulda e em funcionamento ha mais de dais anos,

tern personalidade juridica, e sua diretoria é formada par pessoas idôneas,
que nada recebem pelos cargos que ocupam.

Constatamos, pois, que ela atende aos requisitos constantes na lei que
disciplina a processo declaratOrio de utilidade püblica de entidades.

Conclusäo
Pelas	 razöes 	 aludidas, 	 conclumos 	 pela 	 juridicidade 	 pela

constitucianalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 125/99 na forma
original.

Sala das Comissöes, 23 de marco de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Irani Barbosa -Paulo Piau.

PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 10/99
Comissäo de Constituicao e Justiça

Reiatórjo
De autoria do Deputado Dilzon Melo, a projeta de lei em epIgrafe tern par

objetivo autarizar a Poder Executivo a fazer daação de imOvel de propriedade
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Relatório

De autoria do Deputado Washington Rodrigues, o projeto de lei em tela visa
a declarar de utilidade pUblica a Associação Galpão, com sede no MunicIpio
de Belo Horizonte.

o projeto foi desarquivado, nos termos do art. 180, § 30, do Regimento
Interno. Publicado, vem a esta Comissão para exame preliminar, segundo
prevê o art. 188, c/co art. 102, III, "a", do mencionado diploma.

Fundamentacäo
A matéria e regulada pela Lei n° 12.972, de 27/7/98, que estabelece os

requisitos indispensáveis a declaracão de utilidade piblica, as quais, no caso,
foram plenamente atendidos, conforme atesta a documentaçâo juntada ao
processo.

Verifica-se, portanto, que a aludida instituicäo tern personalidade juridica,
funciona ha rnais de dois anos, e sua diretoria é composta por pessoas
idOneas e que não recebem remuneração pelo exercicio dos cargos.

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

legalidade do Projeto de Lei n° 122/99 na forma proposta.
Sala das Comissöes, 23 de marco de 1999.
Errnano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - Adelmo Carneiro Leào -

Irani Barbosa.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 123/99

Comissão de Constituicäo e Justica
RelatOrio

De iniciativa do Deputado Carlos Pimenta, o projeto de lei em epIgrafe tern
por objetivo instituir o Dia da Familia Mineira, a ser comemorado no dia 9 de
agosto.

Desarquivada, a proposição foi publicada, estando sujeita a tramitaçâo em
turno Unico, cabendo a esta Comissão apreciá-la quanto aos aspectos
jurIdico, constitucional e legal, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, Ill, "a",
do Regimento Interno.

Fundamentacão
O exame da competência de rnernbro do parlamento estadual para

deflagrar o processo legislativo de matéria atinente a instituição de data
comernorativa deve levar em conta o que dispöe a Carta Federal.

Reportando-nos ao art. 22 desse diploma, que classifica as matérias 	 C:

sujeitas estritarnente ao ato legislatório no âmbito federal, constata-se que a
medida tratada na proposiçào em causa não se inclui no rol daquelas.

De outra parte, recorrendo-nos ao § 1 1 do art. 25 da mesma Constituição,
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do Estado ao Municlpio de Varginha.

A proposicão fol publicada em 20/2/99 e, a seguir, encaminhada a esta
Cornissäo. Compete-nos, agora, examiná-la preliminarmente quanto aos
aspectos juridico, coristitucional e legal, nos termos do art. 102, III, "a", do
Regimento Lnterno.

Fundamentaçâo
o imOvel objeto da proposição é parte de urn terreno corn area de 8

alqueires mineiros, doado ao Estado pelo Municlpio de Varginha, onde
atualmente funciona o Educandário Olegário Maclet.

Efetivamente, da totatidade do im6vel, metade é de propriedade do
Municiplo de Varginha, e a outra rnetade pertence ao Estado, P01 doacao do
próprio municipio.

Sendo o imOvel de propriedade do Estado, para ser alienado deve estar em
conformidade corn os preceitos constitucionais e adrninistrativos que regem a
matéria.

No campo dos preceitos de natureza constitucional, devemos atentar ao
estatuido peto art. 18 da Constituicão Estadual, que sujeita esse tipo de
negOcio jurIdico a autorização deste Legislativo. No campo dos preceitos de
natureza administrativa, é necessário observarmos o que dispoe o art. 17 da
Lei no 8.666, de 21/6/93. Tat dispositivo exige corno requisito de validade para
alienaçao de imOvel do Estado a existência de interesse pUblico devidamente
justificado, o que, no caso, está plenamente atendido, visto que a medida
assegurará a implementaçao do Centro de Tratarnento e Recuperacão de
AlcoOtatras, Toxicômanos e Doentes Mentais no MunicIpio de Varginha.

Além disso, a Secretaria da Educaco, a qual o bern está afeto, conclulu
pela convenléncia e oportunidade da sua transferéncia ao dominio do antigo
doador.

Assirn sendo, o projeto de lei em tela atende as exigências da legislacão em
vigor, não havendo Obice a alienaçäo do irnOvel.

Apesar de bern instruldo o projeto, cabe-nos apresentar emenda para
adequá-lo as condicôes de efetivação da transferéncia do referido imóvel.

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

legalidade do Projeto de Lei n° 10/99 no 10 turno, corn a Ernenda n° 1, a
seguir redigida.

EMENDA N O 1
D&-se ao art. 2° a seguinte redaçáo:
"Art. 20 - 0 imóvel reverterá ao patrirnônio do Estado se, findo o prazo de

três anos contados da lavratura da escritura püblica de doacao, não the tiver
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sido dada a destinaçao prevista no artigo anterior.".

Sala das Comissöes, 23 de marco de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Eduardo Daladier, relator - Agostinho Silveira -

Adelmo Carneiro Leào - Paulo Piau - Irani Barbosa.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 19/99

(Nova Redação, nos Termos do Art. 138, § 30, do Regirnento Interno)
Comissão de Constituiçao e Justiça

Relatôrio
De autoria da Bancada do PT, tendo corno primeiro signatário o Deputado

Rogério Correia, a proposiçao em análise dispãe sobre a renegociaçao do
acordo da divida do Estado de Minas Gerais autorizado pelas Leis n° 12.422,
de 1996, en° 12.731, de 1997.

Pubticado no "Diário do Legislativo" de 20/2199, fol o projeto distribuldo a
esta Comissão para ser submetido a exarne preliminar quanto a sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art.
102, III, "a", do Regimento Inferno.

Fundamentaçao
A proposição tern por objetivo autorizar, previarnente, o Poder Executivo a

realizar a renegociaçao do acordo n 2 004/98/STN/COAFI, firmado entre o
Estado e a União, observadas as seguintes condiçöes: garantia do pacto
federativo, corn a preservaçao da autonomia do Estado; não-reduçâo dos
recursos destinados as areas sociais; garantia do repasse, pela União, dos
recursos constitucionalniente previstos e garantia da prestação de serviços
püblicos universals e de boa qualidade.

A proposição pretende, outrossim, estabelecer urn lirnite máximo de
desembolso de 3% do total da receita tiquida corrente para pagamento da
dIvida.

Por fim, o art. 40 do projeto prevê que o contrato proveniente da
renegociaçao deverá ser aprovado por esta Casa.

Evidencia-se que a proposiçâo, em verdade, pretende estabelecer
princIpios e limites que deverào ser observados pelo Estado, caso este e a
União se disponham a renegociar a dIvida.

A Constituiçao Estadual estabelece, em seu art. 90, inciso XVIII, ser de
cornpetência privativa do Governador do Estado "contrair empréstimo externo
ou interno e fazer operaçao ou acordo externo de qualquer natureza, apOs
autorizaçào da Assembléja Legislativa, observados os paràrnetros de
endividarnento regulados em lei, dentro dos principios da Const!tuição da
Repü blica".

Por outro lado, o art. 61, IV, da Carta mineira, estatul que cabe a

E
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Assembléia Legislativa, corn a sançâo do Governador, dispor sobre dIvida
pCiblica, abertura e operacão de crédito.

Quanto a inauguraçäo do processo legislativo, a matéria de que trata a
proposicâo não se inclui entre aquelas de iniciativa privativa previstas no art.
66 da Constituicão do Estado.

Dessa forma, não vislumbramoS Obice de natureza juridico-conStitUcioflal a
tramitacão do projeto.

Conclusão
Em face do exposto, concluImos pela juridicidade, constitucionandade e

legalidade do Projeto de Lei n°19/99.
Sala das Cornissöes, 23 de marco de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Adelmo Carneiro Leào, relator - Eduardo

Daladier - Paulo Piau - Agostinho Silveira - Paulo Piau.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 25/99

Comissâo de Constituicão e Justica
Relatório

A proposicão em tela, da Deputada Maria José Haueisen, objetiva a
proibicäo do abastecimendo de velculos em postos de combustIveiS, por meio
de bombas de auto-atendimefltO.

Publicado em 23/2/99, foi o projeto distribuldo a esta Comissão, nos termos
do art. 188, c/co art. 102, III, 'a", do Regimento Interno, para receber parecer
quanto aos aspectos de sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

FundamentacãO
A proposiçäo em epIgrafe, ao vedar a instituiçâo do sistema de auto-

atendimento nos postos de distribuicão de combustivel do Estado, procura
preservar os ernpregos gerados por esse ramo de negócio, conforme consta
na sua fundamentacäo.

Avaliando a matéria sob a ótica da distribuicão de combustvel, deparamOs
corn a Medida Provisória n o 1.761-9, de 11/2199, que dispöe sobre a
fiscalizacão das atividades relativas ao abastecimeflto nacional de
cornbustIveis, de que trata a Lei n o 9.478, de 6/8/97, a qua] estabelece
sancöes administrativas e dâ outras providéncias.

Segundo os termos da mencionada lei, o abastecimentO nacional de
combustiveis e considerado serviço de utilidade piblica e abrange não
apenas as atividades de producão, importação, exportacao, refino,
beneficiamentO, tratamento, processamentO transporte, transferência,
armazenagem, estocagem, distribuicãO, revenda e comercializacàO de
petróleo, seus derivados básicos e produtos, gas natural e condensado, como
também a distribuiçâo, a revenda e a comercializacãO de álcool etilico
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combustive[.

Observa-se, desse modo, que as normas relativas a distribuiçáo de
combustIvel, que se processa por meio dos postos de revenda ao
consumidor, devem ser expedidas pela Agência Nacional do PetrOleo - ANP.

Por outro lado, a adoçäo de procedimentos e critérios relativos aos
equipamentos utilizados pelos postos para o fornecimento de combustIvel ao
destinatário final, atribuindo-se exclusivamente aos empregados desses
estabelecimentos a funçao de manuseá-los, caracteriza intervençao estatal
nas atividades econômicas desempenhadas pelo setor privado.

Numa avaliaçäo da proposta sob a Otica do disciplinamento das atividades
privadas, faz-se necessário buscar na Constituiçâo Federal os fundamentos
que permeiam a relaçào entre o poder pUblico e o particular.

Conforme estatui a Constituiçâo da RepUblica, em seu art. 170, a ordem
econãmica funda-se na valorizacao do trabalho humano e na livre iniciativa.
Além disso, a Carta Magna consagra, entre os principios basilares da ordem
econãmica, a Iivre concorréncia e a propriedade privada, ao lado de outros
como a reducao das desigualdades regionais e sociais e a busca do pleno
emprego. 0 art. 174 do mesmo Diploma Legal, no que concerne a atividade
econãmica, atribui ao Estado as funcoes de fiscalizacao, incentivo e
planejamento, sendo este indicativo para o setor privado. Além disso, a Carta
Magna, em seu art. 173, §4°, prevê a intervençâo estatal visando a coibir o
abuso do poder econOmico.

A Iivre iniciativa significa a autonomia da vontade como fator determinante
para as opcoes que faz o agente particular no campo profissional. Liberdade
de iniciativa consiste igualmente na autodeterminacao para explorar
determinada atividade econômica.

Ha que se concilfarem, portanto, os vários princIpios constitucionais, de
maneira que nenhum deles venha sobrepor-se aos demais. Isso significa que,
Se, por urn lado, cabe ao Estado adotar medidas que assegurem a
valorizacao do trabalho humano, por outro, náo Ihe é dado intervir na atuaçâo
do empresariado de modo a comprometer o Iivre exercicio de suas atividades.

Sob esse prisma, percebe-se que a proposicao em tela se mostra
incompativel corn os princIpios constitucionais que asseguram o livre
exercicio das atividades privadas, pois, ao propor tal intervençao, viria a
comprometer o desempenho das empresas prestadoras dos servicos de
venda de combustiveis.

Cumpre lembrar, ainda, que a simples proibiçáo da utilizacao de tecnologia
como forma de impedir que essa venha a substituir o trabalho humano, como
se tenta fazer desde o incio da revolucao industrial, nunca provou ser medida



^-V
1036

eficaz para garantir 0 pleno emprego, pelo contrário, revela urn alto conteiido
ideológico e utápico. Tal medida, levada a extremo, produz retrocesso
cientifico e social. 0 que dizer, então, de todos esses equipamentos
tecnológicos postos a disposicão da humanidade, que vêm substituindo
gradualmente o trabalbo hurnano? Seria, então, a caso de proibir a utihzação
de computadores ou vedar qualquer automacão dos instrumentos utitizados
nas fábricas? Não cremos ser essa a solucão para o grande problema do
desemprego, que, sem dUvida algurna, vem afligindo toda a humanidade e
exige dos governos do mundo inteiro uma açao imediata para minirnizar as
seus terrIveis efeitos.

Em que pese ao objetivo da proposta de preservar empregos numa época
de grave crise social, entendemos que a iniciativa parlamentar náo se
coaduna corn os princIpios constitucionais e legais que regem a matéria,
razáo que nos leva a nos manifestarmos contrariamente a sua trarnitacão.

Conclusão
Em face do exposto, concluimos pela antijuridicidade, incoristitucionalidade

e Ilegatidade do Projeto de Lei n o 25/99.
Sala das ComissOes, 23 de marco de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Eduardo Daladier, relator - Agostinho Silveira -

Adelmo Carneiro Leão - Irani Barbosa - Paulo Piau.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N O 28/99

Comissào de Constituicão e Justiça
RelatOrio

O Projeto de Lei no 28/99, da Deputada Maria José Haueisen, declara a
cachoeira do Tombo da Fumaca, localizada no rio Jequitinhonha, no
MunicIpia de Salto da Divisa, patrimOnio paisagistico e turistico do Estado de
Minas Gerais.

O projeto foi publicado no "Diana do Legislativo" de 24/2/99, tramita em dois
turnos e fol distribuido as Comissães de Constituiçào e Justica, de Meio
Ambiente e Recursos Naturais e de Turismo, lndüstnia e Comércio, para
receber parecer, nos termos regimentais, cabendo a esta Comissâo a exame
preliminar de constitucionatidade.

Fundamentacão
A proteçâo ao patrimônio histôrico, cultural, artistico, tunistico e paisagistico

situa-se no campo da campetência legislativa concorrente entre a União, Os
Estados e o Distrito Federal, em obediência aos comandos previstos na
Constituiçào Federal (art. 24, VII) e na Carta Estadual (alinea "g" do inciso XV
do art. 10).

Em matéria de legislacao concorrente, a União compete apenas a
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elaboração de normas gerais, a serem observadas pelos Estados e pelo
Distrito Federal, nos termos do § 10 do art. 24 da Constituiçao Federal.

0 Estado de Minas Gerais dispoe, portanto, de prerrogativa legal para editar
normas iurIdicas suplementares, visando a preservacao do acervo, nos
diversos enfoques anteriormente enumerados, dentro dos seus Jimites
territoriais, desde que tais regras nào contrariem 0 disposto na legislaçaofederal que trata dessa questao.

Quanto a deflagracao do processo legistativo, a matéria nâo se situa entre
aquelas de iniciativa privativa, enumeradas no art. 66 da Constituiçao mineira,
podendo, pois, ser proposta por integrantes do Poder Legislativo, nos termos
do "caput" do art. 65 do mesmo diploma legal.

Cabe salientar, ainda, que urn dos propósitos do projeto é 0 de proteger a
paisagem natural da cachoeira, conforme se depreende do tear do art. 2 0 da
proposiçâo. Consoante o disposto no art. 23, III, da Carta Magna, constitui
competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
municipios "proteger as documentos, as obras e outros bens de valor
histOrico, artIstico e cultural, Os monumentos as paisagens naturais notáveis
e os sitios arqueologicos".

Peta prática de atos concretos é que se assegura a proteçâo estatal aos
monumentos e paisagens naturais, pois essa protecäo constituj nâo apenas
uma prerrogativa do poder piiblico, mas também urn dever para corn a
coletividade, conforme se depreende do conteCjdo do art. 209 da Constituiçao
do Estado. Essa abrigaçao, atribulda pelo Jegistador constituinte ao poder
pübtico, nâo exclui, obviamente, a participaçao do cidadao e das entidades
privadas na defesa desse patrimônjo. Alias, poder-se-ia afirmar que a
conjugaçao de esforços entre o setor pCiblica e o particular constitui o rneia
mais eficiente e seguro para alcançar tal desiderata.

Conclusáo
Em face do exposto, conclumnios pela juridicidade, const jtucionaljdade elegalidade do Projeto de Lei no 28/99.
Sala das Camissöes, 23 de marco de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Paula Piau, relator - Irani Barbosa - Agostinha

Silveira - Adelmo Carneira Leào - Eduardo Daladjer.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 29/99

Comissão de Constituiçao e Justiça
Relatório

O projeto de lei em epIgrafe, do Deputado Márcio Kangussu, objetiva alteran
a Lei n o 11.085, de 1993, que cria a Fundo SOMMA, destinado a financiar a
implementaçao do Prognama de Saneamenta Ambiental, Organizaçao e
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Modernizaçâo dos MunicIpios do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências.

Publicado em 25/2/99, foi o projeto distribuido a esta cornissão para receber
parecer quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
nos termos do disposto no art. 188, c/c o art. 102, IH, "a", do Regimento
I nterno.

Fundamentaçao
A proposta parlamentar pretende alterar disposicöes constantes na Lei no

11.085, de 1993, que instituiu o Fundo SOMMA, proporcionando maior prazo
para amortizacâo dos financiamentos a serem concedidos aos municIpios do
Estado, corn recursos provenientes do citado fundo.

Dispöe, ainda, o projeto, sobre a reduço dos juros incidentes sobre Os
financiarnentos, que passarâo a ter corno limite superior o percentual de 7,5%
ao ano, al inclulda a remuneraçào do agente financeiro.

Segundo Os termos da fundamentaçao, a necessidade de ajuste das contas
püblicas não é imperativa apenas para a União e os Estados, mas abrange,
também, os municipios que passarn por uma situaçäo de recursos escassos,
comprornetendo também os servicos essenciais que devern ser ofertados a
população.

A alteraçâo pretendida, corn efeito, objetiva criar melhores condicoes para
pagarnento das dIvidas oriundas dos financiamentos, trazendo rnaior alivio
para os administradores pUblicos, uma vez que corn a aprovaçâo do projeto
ha a possibilidade de obtençao de recursos a juros menores, para a
implementaçâo de programas de saneamento ambiental, organizacáo e
modernizaçâo dos rnunicIpios.

o art. 61 da Constituicao mineira é claro acerca da cornpetência desta Casa
Legisfativa, a quern cabe dispor sobre todas as matérias de competéncia do
Estado.

A instituiçao de fundos de qualquer natureza deve ser precedida da
cornpetente autorizaçào legislativa, o que se infere do texto do art. 161, IX, do
referido texto constitucional. Nesse contexto, também se insere o
estabelecimento dos parârnetros para a gestâo dos recursos carreados ao
fundo, como a fixaçáo da taxa de juros anuais e a delirnitaçáo dos prazos
para pagamento dos financiamentos, conforrne proposta constante no projeto
sob análise.

Por outro lado, náo se vislumbra qualquer vedaçao para que se instaure 0
processo legislativo por rneio da iniciativa parlarnentar, o que nos leva a
concluir pela inexistência de qualquer vedaçao, de ordem juridica,
constitucional ou legal para a tram itaçao do projeto em tela.
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Conclusäo

Em face do exposto, concluirnos pela juridicidade, constitucionalidade e
legalidade do Projeto de Lei no 29/99.

Sala das Cornissães, 23 de marco de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - Agostinho Silveira -

Adelmo Carneiro Leão - Eduardo Daladier - Irani Barbosa.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 32/99

Cornissâo de Constituiçao e Justiça
RelatOrio

De autoria da Deputada Maria José Haueisen, o projeto de lei em epigrafe
torna obrigatoria a divulgaçáo pelo Estado, através do diário oficial, de
informaçaes sobre veiculos apreendidos pelas autoridades policiais, sob
suspeita de furto ou roubo.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 26/2/99, o projeto foi distribuido a
esta Cornissão para exame preliminar sobre a constitucionalidade,
juridicidade e legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentaçao
O objetivo da proposição em tela é instituir a obrigatoriedade de o Estado

divulgar, no diário oficial e em sistemas informatizados de comunicaçào de
dados, inforrnaçoes sobre velculos apreendidos, dando maior transparência
as acöes das autoridades policlais encarregadas da recuperaçâo e da guarda
dos veIculos furtados ou roubados.

Aspecto de vital importAncia constante na proposiçao é a exigéncia de que
tais informaçoes sejam feitas trimestralmente, o que em muito beneficiaria os
proprietários, permitindo-lhes recuperar seus veiculos mais rapidamente e
reduzindo os onus do acautelamento.

A medida proposta é respaldada pelo art. 37 da ConstituiçOo Federal, que
estabelece o princIpio da publicidade, entre outros.

Quanto a iniciativa, a ConstituiçOo mineira permite ao parlamentar a
deflagraçao do processo legislativo, pois a matéria näo está arrolada pelo art.
66 da mencionada Carta como sendo de iniciativa privativa de qualquer Orgão
ou Poder.

Em seu art. 2 1, o projeto refere-se a hasta páblica dos veIculos nao
reclamados em trés anos, estatuindo que o produto do leilão será repartido,
em partes iguais, entre o Estado e o municipio, critério também observado na
repartiçOo da receita do IPVA e do produto da arrecadaçäo de multas de
trOnsito.

Entretanto, entendemos que o prazo estipulado 6 muito dilatado, pois, na
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maioria das vezes, tais velculos permanecem anos ao ar livre, o que Ihes
causa grandes estragos, resultando ate mesmo em sua inutilizacào.

Finalmente, no paragrafo ünico do art. 2 0, está estabelecido que, quando o
velculo a ser leiloado tiver sido emplacado em outro Estado, ou, ainda, se não
for possivel identificar o local de emplacamento, a divisäo do produto da hasta
se dará corn o municIpio onde ocorrer a apreensão.

Quando se tratar de velculo emplacado em municipio de outro Estado da
Federaçao ou em Minas Gerais, deve continuar havendo prévia comunicacão
da apreensáo ao proprietário, para viabilizar a sua recuperaçâo.

Conclusào
Diante do exposto, concluimos pela juridicidade, pela constitucionalidade e

pela legalidade do Projeto de Lei n° 32/99 corn a Emenda n° 1, a seguir
redigida.

EMENDA N O 1
Dé-se ao art. 20 a seguinte redação:
"Art. 2° - Os velculos não reclamados por seus proprietários no prazo de 1

(urn) ano contado da data da publicacáo a que se refere o art. 1 0 serão
levados a hasta püblica, repartindo-se a produto do leilão, igualmente, entre a
Estado e o rnunicipio de emplacamento do veIculo.

Parágrafo ünico - Quando não for possIvel a identificacão do local de
emplacamento do veiculo apreendido, o produto do Ieilão de que trata este
artigo sera repartido, igualmente, entre o Estado e o municIpia onde ocorreu a
apreensão.".

Sala das Corn issöes, 23 de marco de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Irani Barbosa -

Paulo Piau - Eduardo Daladier - Adelmo Carneiro Leão.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N o 34/99

Cornissão de Constituicão e Justica
Relatório

De autoria do Deputado Carlos Pirnenta, a praposiçào em exame visa a
instituir a garantia do controle, pelos Orgaos pUblicos do Estado, do nivel de
aflatoxinas em alimentos destinados ao consumo humano.

Publicado em 26/2/99, foi o projeto distribuldo a esta Comissâo para ser
submetido a exame quanto a sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento
I nterno.

Fundamentacão
0 projeto em análise objetiva obrigar as órgãos piiblicos que lidam corn

ahmentos "in natura", principalmente aqueles forrnulados a base de milho,

1041
feijâo, amendoirn, soja, girassol ou sementes de algodão, a garantir a controle
do nIvel de aflatoxina (substância tóxica gerada pelo mofo), de acordo corn as
parâmetros estabelecidos pela Comissäo Nacional de Normas e Padröes
para Alimentos.

A preocupacão corn os efeitos da aflatoxina nos alimentos, dentro dos
limites supartáveis, é evidenciada pelo fato de que a medicâo dos nIveis
dessa substância está prevista, no âmbito federal, pela Resalucào n° 34/76,
da Comissão acirna referida, norma essa complementada pela Resoluçáa n°
56/94, do MERCOSUL.

O art. 20 do projeto procura estabelecer as mecanismos de controle para a
fiet curnprimento da norma, tais como a exigéncia da apresentacâa, pela
fornecedor escothido no processo de aquisição dos produtos, de laudo de
exame laboratorial atestando a adequaçào exigida, permitindo-Ihe a
realizaçao da contraprava.

O art. 4 0, por sua vez, dispöe sabre as penalidades impostas ao infrator,
entre as quais constam advertência, multa e suspensäo, destinando-se o
valor arrecadado por meio das multas ao Programa de Urgência e
Emergência da Secretaria de Estado da SaUde.

Já a art. 70 prevê que as despesas de respansabilidade do poder pUblico
decorrentes desta lei correrão por conta de dotacöes consignadas no
arçarnenta do Estado.

Corn efeito, nota-se que a propasiçaa em tela é de relevante interesse
social , porquanto procura proteger a saUde da população.

O art. 186 da Constituicâo mineira estabelece que a saáde é direito de
todos, e a assistência a ela é dever do Estado, assegurada mediante polIticas
sociais e ecanômicas que visern a eiiminaçâo do risco de doencas e de outros
agravos e aa acesso universal e igualitário as açoes e aos servicas para sua
prornoçâo, proteçao e recuperação.

Harmonizando-se cam esse dispasitiva, a parágrafo Unico do art. 187 da
rnesma Constituição estabelece que as referidas acöes e serviças serão
executados pelo pader püblico e, complementarrnente, par pessaa fIsica au
jurIdica de direito privada.

O prajeta, quanta a iniciativa, nãa encantra ôbice de natureza canstitucional,
par não se encantrar a rnatéria entre aquelas privativas do Governador do
Estada, relacionadas no inciso Ill do art. 66 da Canstituiçäo Estadual.

Canclusao
Diante do exposto, conclulmos pela juridicidade, pela constitucianalidade e

pela legalidade do Projeto de Lei n° 34/99.
Sala das Comissöes, 23 de marco de 1999.
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Ermano Batista, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Eduardo

Daladier - Paulo Piau - Irani Barbosa - Agostinho Silveira.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N O 40/99

Comissão de Constituicáo e Justica
RelatOrio

De autoria do Deputado José Alves Viana, o Projeto de Lei n° 40/99 autoriza
a negociacão do valor de parcelas remuneratórias dos servidores a que se
refere a Lei n° 10.470, de 15/4/91.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 27/2/99, o projeto foi distribuldo as
comissöes competentes para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o
art. 102, do Regimento Interno.

Preliminarmente, cumpre a esta Comissäo o exarne da matéria quanto aos
aspectos constitucionais e legais, o qual fundamentarnos nos seguintes
termos.

Fundamentacão
A proposicào tern por escopo autorizar negociacão entre o Poder Executivo

e os ex-servidores da extinta MinasCaixa absorvidos pelo Estado, nos termos
da Lei n° 10.470, de 1991, e pertencentes ao Quadro Especial de Pessoal do
Tribunal de Contas do Estado, para fins de novo cálculo das parcelas
remuneratOrias pagas a tItulo de vantagem pessoal conforme o disposto no
art. 10, § 30, dessa lei.

Estabelece a proposicão que, na negociacáo, serão observados os rnesmos
indices e critérios de reajustamento de vencirnentos concedidos ao
funcionalismo e aplicados ate agosto de 1994, deduzindo-se do valor
reajustado o equivalente a majoração efetivamente ocorrida no vencirnento
bãsico dos servidores.

Corn o advento da Lei n° 11.510, de 1994, que dispãe sobre a conversão
ern URVs das tabelas de vencirnentos e soldos dos servidores püblicos do
Poder Executivo e dá outras providéncias, e do Decreto n° 36.014, de 1994,
que estabeleceu as referidas tabelas, constantes ern seus anexos, parte da
vantagem pessoal percebida pelos servidores de que trata a proposicão foi
incorporada ao se definir o valor de sua rernuneracão, correspondente ao
valor fixado para o simbolo de vencimento de servidor do Quadro EspecIfico
de Provirnento Efetivo do Poder Executivo.

Assim, por rneio da proposiçâo em tela, objetiva-se a revisão dessa
sistemática, de modo a restabelecer, a partir de agosto de 1994, os valores
relativos a vantagern pessoal e sobre eles se aplicarern, entâo, os reajustes
previstos na legislacäo especifica.

Por outro lado, a negociacão sornente ocorrerá mediante renUncia expressa
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do servidor ao direito sobre que tiver fundado açâo ajuizada e ao direito de,
no futuro, ajuizar acäo sob o mesmo fundamento.

Ressalte-se que, nos termos do art. 269, V, do COdigo de Processo Civil,
extingue-se o processo corn julgamento de mérito quando o autor renuncia ao
direito sobre que se funda a ação.

Finalmente, deterrnina o projeto que o novo cálculo das parcelas
remuneratórias somente produzirá efeitos para os servidores a partir da data
da assinatura do acordo e não poderá resultar em remuneraçâo superior a
definida em lei para o cargo de Secretário Adjunto de Estado.

Por força do disposto no art. 66, III, "b', da Constituiçao Estadual, a fixação
da rernuneraçâo de cargos e funcoes pUblicos da administração pUblica,
autárquica e fundacional é matéria de iniciativa privativa do Governador do
Estado. A propósito, remuneração é a soma do vencimento e de vantagens
pecuniárias concedidas aos servidores ptiblicos.

Entretanto, por se tratar de proposiçâo autorizativa, de caráter nâo
impositivo, não encontramos Obice a sua tramitação nesta Casa.

Ademais, cumpre ressaltar o principio da legalidade, pelo qual todo ato
administrativo deve se pautar.

Conclusâo
Pelas	 razöes 	 aduzidas, 	 concluirnos 	 pela 	 juridicidade, 	 pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 40/99.
Sala das Cornissöes, 23 de marco de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Eduardo

Daladier - Paulo Piau - Agostinho Silveira - Irani Barbosa.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI No 47/99

Comissâo de Constituiçao e Justica
RelatOrio

O Projeto de Lei n° 47/99, desarquivado a requerimento do Deputado
Adelmo Carneiro Leao, institui o controle e a fiscalizaçäo da produçao, do
transporte, da comercializaçao e da distribuiçao de medicamentos no Estado
e dá outras providências.

Publicada no "Diário Legislativo" de 3/3/99, foi a proposiçâo distribuida a
esta Comissâo para receber parecer quanto aos aspectos de
constitucionalidade, juridicidade e legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art.
102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentaçao
A proposição em análise foi inspirada nos trabalhos realizados pela CPI

destinada a apurar a questao dos medicamentos falsificados, que tanta
afliçao trouxe a sociedade.
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O projeto tern P01 objetivo buscar formas de impedir a falsificação das
drogas e garantir a sua qualidade, desde o momento da producão ate o da
distribuição. Os temas a que se refere são tratados de forma detalhada, de
maneira a garantir ao aplicador da lei as condicOes necessárias para corrigir
as distorçôes em toda a cadeia prod utor-consu mid or.

Consoante os termos da proposição, a aquisicão de medicamentos pelos
Orgãos piblicos, além dos requisitos já constantes na legislacão vigente,
estará condicionada a apresentacão da licenca sanitária estadual ou
municipal; a comprovação da autorizacão de funcionamento da empresa
participante da Iicitação; a comprovacão de autorizacão especial, quando for
o caso, bern como a apresentacão de certificado de boas práticas de
fabricação e controle, por linha de produção e produtos, e de certificado de
registro de produto, ambos emitidos pela Secretaria de Vigilãncia Sanitária do
Ministério da Saüde, ou de cópia da sua publicação no "Diário Oficial da
União".

No que diz respeito especificamente as prescricöes envotvendo o
procedimento licitatório, cumpre assinalar que tais disposiçöes devem estar
em sintonia corn a Lei Federal n° 8.666, de 1993, corn as modificaçöes
introduzidas pela Lei Federal no 8.883, de 1994, que contém normas gerais
sobre contratação e licitação.

A proposicão procura estabelecer critérios gerais que busquem dar major
protecão a saUde da populacão. Nesse sentido, ela encontra respaldo no art.
23 da Constituição da RepCiblica, que assim dispöe:

"Art. 23 - E competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municipios:

II - cuidar da saüde e assistência püblica, da protecão e garantia das
pessoas portadoras de deficiência;" (grifo nosso).

No dizer do Prof. Celso Bastos, "não se trata de competência legislativa,
mas na verdade de imposição de onus consistente na prestacão de servicos
e atividades". 0 mesmo jurista acrescenta: "Mesmo no cumprimento dessas
tarefas, os Estados não estarão imunes a obediência de uma legislacão que,
sob generosa perspectiva de estabelecer uma cooperacão, na verdade fixará
normas de maneira impositiva para todas as unidades da Federação"
("Comentários a Constituicão do Brasil". São Paulo: Saraiva, 3 v. Tomo I,
1992).

Da mesma forma, o art. 24, XII, do mencionado texto constitucional também
prevé, expressamente, a competéncia concorrente da União, dos Estados e
do Distrito Federal para legislar sobre protecão e defesa da saüde.
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Assim, no que tange a matéria em referência, o Estado membro dispOe de

prerrogativa constitucional não so para editar normas juridicas relativas a
sa(ide püblica mas também para praticar os atos concretos corn vistas a
efetivação das medidas legais.

Por outro ]ado, a Lei Federal n° 8.080, de 1990, no art. 6 0 , VI e VII, dispOe
que estão incluIdos no campo de atuacão do Sistema Unico de Saüde - SUS -
a formulação da polItica de medicamentos, equipamentos imunobiológicos e
outros insumos de interesse para a saUde e a participação na sua producao e
o controle e a fiscalizacão de produtos e substãncias de interesse para a
saUde.

Conclusão
Pelas razOes aduzidas, conclulmos pela constitucionalidade, juridicidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 47/99.
Sala das ComissOes, 23 de marco de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Irani Barbosa, relator - Agostinho Silveira -

Adelmo Carneiro Leão - Paulo Piau.
PARECER PARA 0 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N o 49/99

Corn issão de Constituicão e Justica
Relatório

O Projeto de Lei n° 49/99, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, tern como
objetivo instituir a Politica Estadual de Medicamentos e dar outras
providéncias.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 3/3/99, foi a proposição distribuIda a
esta Comissão para receber parecer quanto aos aspectos de
constitucionalidade, juridicidade e legalidade, nos termos do art. 188, c/co art.
102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentaçao
O projeto em análise estabelece, entre outras, as seguintes diretrizes: a

implantação, o desenvolvimento e a coordenação do sistema estadual de
vigilãncia farmaceutica; a implantação e execuçao da assisténcia
farrnacêutica, por meio de programas de atendimento as nosologias
prevalentes e de grande impacto epidemiolOgico; o estabelecimento de
norrnas que assegurem a qualidade dos medicamentos na producão, no
transporte e na distribuição; o desenvolvimento e a otimizacão tecnologica da
produção de medicamentos; a orientacão e o assessorarnento técnico e
administrativo aos municIpios na aquisicão de medicamentos essenciais.

O projeto sugere, ainda, a articulacão do Estado corn Orgãos do poder
pUblico e organizacOes não governamentais ligados a ciência, a tecnologia e
a defesa da comunidade, conselhos de saUde e entidades aflns, corn
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objetivo de implantar a polltica de med icamentos.
Diz a Carta polItica de 1988: "a saüde é direito de todos e dever do Estado"

(art. 196); "sao de relevância püblica as açöes e serviços de saüde" (art. 197).
Essas acöes e servicos integram urna rede regionalizada e hierarquizada e
consttuem urn sisterna 6nico. A esse sistema, por sua vez, compete, além de
outras atribuiçoes, controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e
substâncias de interesse para a satde e participar da produçâo de
medicamentos; executar as acöes de vigiláncia sanitária e epidemiolOgica
(incisos I e II do art. 200 do mesmo Diploma Legal). Os arts. 186 a 188 e 190
da Constituiçao rnineira reproduzem o cornando da Carta Magna em relação
ao sisterna de sa0de, estabelecendo a regionalizaçâo das acöes a ele
relativas, no que diz respeito a cornpeténcia do Estado (art. 188, II).

Já a Lei Federal no 8.080, de 1990, que institui o Sisterna Unico de SaUde e
dispöe sobre as condicoes para a prornoçào, a proteção e a recuperação da
saüde, a organizaçào e o funcionarnento dos serviços, estabelece, em seu
art. 6°, VI, corno campo de atuaçâo do SUS "a forrnulaçáo da poiltica de
med icamentos de interesse da saüde".

No âmbito federal, vale ressaltar que o Ministério da Saüde, por meio da
Portaria n o 3.916, de 1998, instituiu a Polltica Nacional de Medicamentos. Sua
finalidade é garantir a seguranca, a eficácia e a qualidade dos medicarnentos,
a promoçâo do uso racionai e o acesso da populaçào aos medicamentos
essenciais. Essa polItica tern como base os princIpios e as diretrizes do SUS
e exige, para sua implementação, a definicao de pianos, prograrnas e
atividades especIficas nas esferas federal, estadual e municipal.

E importante ressaltar que a legislaçâo estabelece diretrizes e define as
prioridades no que diz respeito as norrnas referentes a inspeçäo, controle e
garantia de qualidade, seleçâo, aquisiçâo, distribuiçäo e uso racional de
medicarnentos, desenvolvirnento de recursos humanos e desenvolvimento
cientifico e tecnolOgico.

Deve-se reconhecer que o processo para garantir a qualidade, a segurança
e a eficácia dos medicarnentos, objetivo da polItica em foco, fundamenta-se
no cumprimento da legislaçào sanitária a ser estabelecida no Codigo Sanitário
Estadual. As acoes e os servicos de vigiléncia devem ser urn dos pontos
essenciais de toda polItica de rnedicamentos, cabendo atentar para o fato de
que eles serão gradualrnente descentralizados e transferidos para a
responsabilidade dos Executivos Estadual e Municipal, corn excecáo dos
registros de medicamentos e da autorizacao para funcionamento de
empresas, acöes indelegáveis do gestor federal.

Assirn sendo, consoante os arts. 24, inciso XII, da Constituiçao Federal e
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10, inciso XV, "m", da Constituiçao mineira, entendernos que o Estado tern
plena legitirnidade para legislar sobre a matéria em exarne.

Entretanto, para solucionar urn grave problema envolvendo a inutilizaçao de
medicamentos na rede püblica estadual, em razão de sua perda de validade,
apresentamos, na conclusâo de nosso parecer, a Emenda no 1.

Conclusao
Pelas razöes aduzidas, concluImos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei no 49/99 corn a Emenda no 1, a seguir
apresentada.

EMENDA No 1
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - 0 Poder Executivo manterá, de forma centralizada, cadastro

atualizado do estoque de medicamentos de cada unidade de saüde do
Estado.

§ 1°- 0 cadastro a que se refere o "caput" deste artigo conterá, entre outras
inforrnaçoes, o name genérico do medicarnento, o norne comercial, o lote, a
nome do fabricante e do fornecedor, a nUrnero de unidades em estoque e seu
prazo de validade.

§ 2° - A cada trés rneses, será publicada, no órgão oficial dos Poderes do
Estado, relaçâo dos medicarnentos cujo prazo de validade expire nos noventa
dias seguintes a data da publicação e que possarn ser cedidos a outras
unidades.

§ 30 - Sob pena de crime de responsabilidade, ficam as responsáveis pelas
unidades que mantenham estoque de rnedicamento obrigados a fazer as
cornunicaçoes devidas para Os fins previstos neste artigo.".

Sala das Comissôes, 23 de marco de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Irani Barbosa -

Adelmo Carneiro Leâo - Paulo Piau.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 75/99

Corn ssäo de Constituiçao e Justiça
RelatOrio

De autoria do Deputado Rogério Correia, a Projeto de Lei n o 75/99 tern por
objetivo acrescentar inciso ao art. 82 e dar nova redaçao ao art. 85 da Lei no
9.444, de 25/11/87.

Publicada em 6/3/99, veio a rnatéria a esta Comissäo, nos termos do art.
188, c/c a art. 102, III, "a", do Regirnento Interno, para exarne preliminar de
juridicidade, constitucionafidade e legalidade.

Fundarnentação
As Iicitaçoes e as contratos celebrados pela adrninistraçao püblica sao

a
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regulados pela Lei Federal n o 8.666, de 1993, a qual estabelece, no seu art.
71, a responsabilidade do contratado pelos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execucâo do contrato.

Os § 1" e 21 do mesmo dispositivo legal, corn a redacão dada pela Lei no
9.032, de 1995, preceituam que a inadimplência do contratado corn referência
aos mencionados encargos não transfere para a administracão a
responsabilidade pelo seu pagamento, a excecão dos encargos
previdenciários pelos quais a administração responde solidanamente corn o
contratado, nos termos do art. 31 da Lei n o 8.212, de 24/7/91.

Em Minas Gerais, a Lei no 9.444, de 1987, que dispöe sobre as licitaçöes e
os contratos da administracäo centralizada e autárquica do Estado, embora
anterior a lei federal de normas gerais, continua em vigor, salvo naquilo em
que esteja em dissonância corn a norma superior.

O art. 85 dessa lei trata tambérn da responsabilidade do contratado pelos
encargos trabaihistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da
execuçáo do contrato, estabelecendo que cláusula contratual expressa em
contrário poderá isentar o contratado de tais responsabilidades. Admite,
ainda, que a administraçâo, a qualquer tempo, exija a comprovaçäo do
cumprimento dos encargos como condiçao do pagarnento de seus créditos.

O § 1 0 do citado art. 85, todavia, isenta a administração da responsabilidade
pelo pagamento de quaisquer encargos, em descompasso corn a lei federal,
que admite a responsabilidade solidária da administracão em relaçào 205
encargos previdenciários.

O Projeto de Lei no 75/99, ora analisado, dá nova redação ao referido art.
85, prornovendo a sua adequaçáo ao ordenarnento federal, resguardando,
por outro tado, os interesses do Estado. E de se ressattar que, embora a lei
federal estabeleca a responsabitidade solidária da administracào táo-somente
quanto aos encargos previdenciários, nossos tribunais tern-se manifestado de
forma diversa, sob a alegacào de que o beneficiário da prestação laboral é
igualmente responsável em face dos empregados encarregados da execução
dos serviços contratados.

Em vista disso, faz-se mister que o Estado promova uma intensa
fiscatizacão quanto ao cumprimento dos encargos trabathistas e
previdenciários decorrentes da execução de suas contrataçöes, evitando,
assim, arcar corn os sérios prejuizos advindos de urn possIvel
inadimplemento contratuat. Para tanto, o projeto em teta propoe a inctusào de
dispositivo no mencionado estatuto estadual condicionando o pagamento das
faturas a comprovacâo, pelo contratado, do regular cumprimento de suas
obrigaçöes trabal histas e previdenciárias.
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Além disso, a proposicão acrescenta dispositivo ao art. 82 do estatuto

mencionado, prevendo a responsabilização dos agentes fiscalizadores no
caso de omissâo ou de inforrnaçao inexata quanto ao cumprimento dos ditos
encargos pelos contratados.

As alteraçöes propostas possibilitarão, sem divida, que haja uma
fiscalizaçao mais efetiva em relação ao fiel cumprimento dos encargos
trabaihistas, fiscais e comerciais por parte dos que contratam corn o Estado,
facilitando a aplicacão das sançöes previstas na legislaçào pertinente caso
esses contratantes não curnpram corn as suas obrigacöes.

A matéria encontra-se inserida entre aquelas de competência do Estado, e
a iniciativa para a sua defiagracão não está reservada a nenhum Orgäo ou
Poder.

Conclusão
Pelo exposto, conclulmos peta juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei no 75/99.
Sala das Comissöes, 23 de marco de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Adelmo Carneiro

Leâo - Paulo Piau - Irani Barbosa.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N O 78/99

Comissâo de Constituiçäo e Justica
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Marcelo Gonçalves, tern como
objetivo limitar ao rnáxirno de 2% o percentual a ser aplicado a tItulo de multa
de mora decorrente do nao-pagamento da conta mensal de água e coleta de
esgoto, servicos esses prestados peta COPASA-MG.

Pubticada em 6/3/99, foi a proposição distribuida a esta Comissâo para
receber parecer quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e
legalidade, na forma do art. 102, HI, "a", do Regimento Interno.

Fundamentaçáo
O projeto em epigrafe tern por objetivo impor a empresa concessionária do

serviço püblico de água e coleta de esgoto o lirnite máximo de 2% para a
multa decorrente da mora no pagamento da conta mensal.

Em primeiro tugar, é preciso anatisar o projeto quanto a competência do
ente federado para legislar sobre o tema. Trata-se de uma verdadeira retaçào
de consumo, já que, de urn ado, figura urna ernpresa responsável pela
prestaçâo de urn serviço pUbtico, de forma remunerada, e, do outro, está
aquete que a remunera, no caso, 0 consumidor. Assirn sendo, a matéria se
enquadra no disposto nos arts. 2 0 e 30 da Lei Federal n o 8.078, de 11/9/90,
que contém o Codigo de Defesa do Consurnidor.
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Diante disso, torna-se aplicável a espécie o art. 24, V, da Constituicão

Federal, que delegou aos entes federados a prerrogativa de legislar
concorrentemente corn a Uniào em matéria envolvendo producão e consumo.

0 mesmo Diploma Legal, em seu art. 170, V, inseriu no rol dos principios
norteadores da ordem econOmica a defesa do consumidor. For ültirno, ainda
no campo constitucional, é oportuno lembrar que a Carta mineira, de igual
modo, dispöe, em seu art. 10, XV, "e", ser da cornpetência do Estado legislar
sobre prod uçáo e consumo.

Já o citado Código, em seu art. 52, § 1 0 , corn a redaçào que Ihe foi dada
pela Lei Federal no 9.298, de 1 018196, estabelece que as rnultas de rnora
decorrentes do inadimplemento de obrigacão em seu termo nao poderão ser
superiores a 2% do valor da prestacão. Não ha düvida, pois, de que o projeto
de lei em tela está em plena consonância corn esse Código, que é
plenamente aplicável as reacöes entre os consumidores e a concessionária
dos servicos püblicos mencionados.

Diante dos permissivos legais e constitucionais supracitados, não
encontramos ãbice a tramitação da matéria nesta Casa.

Conclusào
Pelas razães aduzidas, conclulmos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei no 78/99 no 10 turno.
Sala das Comissães, 23 de marco de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - Adelmo Carneiro Leão -

Irani Barbosa.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 105/99

Comissao de Constituiçao e Justica
RelatOrio

De autoria do Deputado João Batista de Oliveira, o projeto de lei em
epigrafe torna püblicos os documentos dos arquivos do Departamento de
Ordem PolItica e Social - DOPS - relativos ao periodo de 1964 a 1985.

Publicada em 11/3/99, a proposição foi distribu Ida, para exame preliminar, a
esta Comissâo, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento
Interno.

Fu ndamentação
0 projeto em exame resulta do desarquivamento do Projeto de Lei no

309/95, também do Deputado João Batista de Oliveira, o qual, na legislatura
passada, chegou a ser aprovado em 10 turno, na forma do Substitutivo no 1,
desta Comissào.

Examinando novamente a maténia, acreditamos que se mantém os motivos
pelos quais a Comissäo entendeu ser necessária a apresentacao de
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substitutivo a proposição. Sâo razöes de ordem técnica, uma vez que o
projeto, nos seus aspectos gerais, está de acordo corn o disposto na Lei no
11.726, de 3/12/94, que dispöe sobre a polItica cultural do Estado de Minas
Gerais, e corn o que estabelece a Lei Federal no 8.159, de 8/1/91, que
norrnatiza a polItica nacional de arquivos piiblicos e privados.

Assim, referendarnos os termos do parecer emitido por esta Comissào
quando da tramitaçào do Projeto de Lei no 309/95: "Entretanto, corn relação a
técnica legislativa, a referida proposição carece de alguns reparos. Além da
supressao do art. 2 0, que repete o contetdo do art. 10 e desce a
particularidades incompatIveis corn a concisão da norma juridica, ha que se
modificar a redação da ernenta e do referido art. 10, de forma a propiciar-Ihes
rnaior precisäo e objetividade".

Alérn dessas ressalvas, acreditamos que outras se fazem necessárias.
Deve-se destacar o fato de que o periodo delirnitado na proposiçào näo
abrange todo o tempo de atividade do extinto DOPS. Na sua forma rnais
conhecida, esse Departarnento foi estruturado em 1956, por rneio da Lei no
1.455, de 12/5/56, que transforrnou em Secretaria de Segurança PUblica a
antiga Chefia de Poilcia. Naquele mesmo ano, por rneio do Decreto no 5.027,
de 18/6, foi aprovado o regulamento do DOPS, o qual, no art. 9 1, descreve
corn precisäo as atribuiçoes da secào de arquivos. Por outro lado, lembramos
que a extinçäo juridica do DOPS somente acontece quando da prornulgaçâo
da Constituiçao do Estado, em 21/9/89, nos termos do art. 15 do Ato das
Disposicaes Constitucionais TransitOrias da Carta mineira. Esses fatos
justificarn, no nosso entender, a alteraçao das datas que delimitam o perlodo
de producão dos documentos a serem divulgados, rnesrno porque a Lei no
10.360, de 21/12/90, ao dispor, em seu art. 1 0, sobre a transferéncia para o
Arquivo PUblico Mineiro da documentaçào do extinto DOPS nao faz nenhurna
referência a delimitaçâo de perIodo, o que nos permite inferir que toda a
docurnentacäo produzida no DOPS deve encontrar-se arquivada naquela
instituição, nos termos da lei.

Finalmente, por ser medida de cunho pedagOgico e para facilitar a
compreensäo da legislação, evitando-se divergéncia quando de sua
interpretação, acreditamos ser necessária a remissão as normas que, no
âmbito federal e no estadual, regulamentam a divulgacâo de docurnentos sob
a guarda do poder püblico.

Conclusâo
Em face do exposto, concluimos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n o 105/99 na forma do Substitutivo no 1, que
apresentamos a seguir.
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SUBSTITUTIVO No 1
Assegura o livre acesso aos documentos dos arquivos do extinto

Departamento de Ordem Politica e Social - DOPS -, relativos ao periodo
compreendido entre 1956 e 1989.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - E livre o acesso as informacoes contidas nos documentos, inclusive

os microfilmados, constantes nos arquivos do extinto Departamento de
Ordem PolItica e Social - DOPS -, relativos ao perlodo compreendido entre
1956 e 1989.

Paragrafo Unico - 0 acesso aos docurnentos a que se refere este artigo
obedecerá ao disposto na Lei no 11.726, de 3 de dezembro de 1994, e na Lei
Federal no 8.159, de 8 de janeiro de 1991, especialmente no que se refere as
restriçöes legalmente definidas.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçào
Art. 3° - Revogam-se as disposicöes em contrário.
Sala das Cornissöes, 23 de marco de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Irani Barbosa, relator - Paulo Piau - Adelmo

Carneiro Leáo.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 120/99

Comissão de Constituiçáo e Justica
RelatOrio

O projeto de lei em epIgrafe, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, nos termos
do art. 180, § 30, do Regimento Interno, reabre o prazo para inscriçâo no
Programa de Desligamento Voluntário - PDV -, instituldo pela Lei n o 12.280,
de 1 0/8/96, e dá outras providéncias.

Publicada em 11/3/99, a proposicão foi distribulda a esta Comissão para
exame preliminar, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, Ill, "a", do Regimento
Interno.

Fu ndamenta cáo
O projeto de lei em exame, que resulta do desarquivamento do Projeto de

Lei no 1.522/97, do Deputado José Bonifácio, dispãe sobre a reabertura do
prazo para a inscrição de servidor estadual no PDV.

Para o correto entendimento da matéria em seus aspectos juridicos e
constitucionais, faz-se necessário relembrar as discussöes anteriormente
ocorridas nesta Casa, quando da tramitação do projeto de lei que deu origem
ao programa mencionado.

Em prirneiro lugar, deve-se ressaltar o fato de que a Constituição da
Repblica, no seu art. 169, estabelece que a despesa com pessoal ativo e
inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municipios não
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poderá exceder as limites estabelecidos em lei complernentar.

Regulamentando a mencionado dispositivo, a Lei Complementar no 82, de
27/3/95, também conhecida coma Lei Rita Camata, estipula, em seu art. 111,

que as citadas despesas náa poderão exceder a 60% das receitas correntes
liquidas, deduzidos as valores das transferéncias por participaçöes,
constitucionais e legais, dos municIpias na arrecadaçao de tributos de
competência dos Estados.

Urna das maneiras de se reduzirem as despesas corn pessoal, sem que se
recorra a demissão de servidores, é a criaçãa de programas de desligamento
voluntário, nos quais, observados as dispositivos legais que são criados para
regulamentar a fato especifico, permite-se a redução de quadros de forma 0
menos traumática passive!. Corn esse propósito, em 19/9/95, a então
Deputado José Bonifácio apresentou a Projeto de Lei n o 469/95, que
procurava regulamentar a matéria. Naquela ocasião, a Comissão de
Constituiçao e Justiça, silenciando-se sobre a possIvel vIcio de iniciativa,
cancluiu peta constitucianalidade da proposiçãa, em face do disposto no art.
61, IV, da Constituiçao mineira, que, segundo o parecer então ernitido "coloca
entre as atribuiçoes da Assembléia Legislativa dispar acerca do servidor
pUblico da adrninistraçao direta, autárquica e fundacional, seu regime juridico
ünico, a pravirnento de cargos, a estabilidade e a aposentadoria de civil e a
reforma e a transferência de militar para a inatividade".

A iniciativa do Deputado José Bonifácio teve a grande mérito de trazer para
a agenda ptblica do Estado a prablema, provocando a atividade do Poder
Executivo, que, par sua vez, encaminhou ao Poder Legislativo, em 14/6/96, a
Projeto de Lei no 856/96, que, nos termas regimentais, foi anexado ao Projeto
de Lei no 469/95. Assim, qualquer discussão sabre posslveis vicias de
iniciativa no tratamento da matéria foi afastada ainda na sua fase de
tramitação. Deve-se ressaltar, ainda, que esse fato constitui urn excelente
exemplo da cooperaçàa entre as Poderes do Estado quando se faz
necessária a busca de soluçoes para problemas que afligem a todos as
m i neiros.

O prajeto de lei ora em exame é apresentado em urn cantexto bastante
semelhante ao que deu origem ao PDV, dal a remissão aos seus precedentes
nesta Casa. As despesas corn pessoal de praticamente todos as Estado da
Federacao situam-se acima dos lirnites previstas na Lei Complernentar no 82,
de 1995. A simples demissão de servidores, medida que certarnente viria a
agravar ainda mais a quadra de desemprego existente, corn pesadas
repercussöes na sociedade em geral, não nos parece ser uma opçao viável.
Assim sendo, a reabertura da passibilidade de desligarnento voluntário
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apresenta-se como uma das formas de conciliaço entre o necessário
reequilIbrio das contas püblicas e o respeito aos direitos dos servidores.

A matéria em exame e de competéncia do Poder Legislativo, ao qual é dada
a faculdade de inserir no programa das politicas pCiblicas os temas que julga
serem oportunos e relevantes para o Estado.

No que se refere a iniciativa no processo legislativo, o projeto não encontra
óbces, visto que não se trata, no caso, de alteraçao do regime juridico dos
servidores, mas sim de reabertura de prazo previsto em lei. Dessa forma,
uma vez aprovada a matéria, caber! ao Poder Executivo a execução dos atos
administrativos necessários a aplicacao da lei, respeitado o seu poder
discricionário de agir.

Finalmente, dado que esta Comissao deve se ater apenas aos aspectos de
sua competência, que se restringem ao exame da juridicidade, da
constitucionalidade e da legalidade das proposiçöes, não procuraremos,
nesta ocasiao, apresentar modificacoes substantivas ao contetido da
proposição em exame. Lembramos, no entanto, que o reexame das
condiçoes para o desligamento voluntário, em conjunto corn o Poder
Executivo, deve ser objeto de discussão nas comissães competentes, uma
vez que a realidade atual, ainda que apresente aspectos semeihantes, nao é
necessariamente idêntica aquela da época do projeto original.

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

legalidade do Projeto de Lei n o 120/99.
Sala das Comissöes, 23 de marco de 1999.
Errnano Batista, Presidente - Adelmo Carneiro Leào, relator - Paulo Piau -

Irani Barbosa.

coMuNlcAçOEs DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
coMuNlcAçAo

- 0 Sr. Presidente despachou, em 23/3/99, a seguinte comunicacão:
Do Deputado Bilac Pinto, dando ciência a Casa do falecimento da

Marta de Araüjo Koeler, ocorrido em 15/3/99, no MunicIpio de Itanhandu
Ciente. Oficie-se.)

BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 26 DE MARO DE 1999

ATAS

ATA DA 14a REUNIAO ORDINARIA, EM 24/3/99
Presidéncia dos Deputados Anderson Adauto, José Braga, Gil Pereira e

Márcio Cunha
Sumário: Comparecimento - Abertura - Questâo de ordem - 1a Parte: P

Fase (Expediente): Atas - Correspondencia: Mensagem n o 12/99 (encamiriha
o Projeto de Lei n o 172/99), do Governador do Estado - OfIcios - 2a Fase
(Grande Expediente): Apresentaçao de Proposiçöes: Propostas de Emenda a
Constituicão n os 8 e 9/99 - Projetos de Lei n

o
s 173 e 174/99 - Requerimentos

n
o
s 102 a 105/99 - Requerimentos da Comissão de Fiscalizaçâo Financeira,

da Deputada Maria Tereza Lara e outras e dos Deputados Wanderley Avila,
Alvaro AntOnio, Fábio Avelar, Dimas Rodrigues, Maria José Haueisen,
Eduardo Daladier (2), Mauro Lobo, José Henrique e Marco Regis e outros -
ComunicacOes: ComunicaçOes da Comissâo de Assuntos Municipais e dos
Deputados Alberto Pinto Coelho, Joâo Pinto Ribeiro, Márcio Cunha, Alencar
da Silveira Junior, Mauri Torres, Gil Pereira e Maria Olivia - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados Maria José Haueisen, Joäo Pinto Ribeiro,
Jorge Eduardo de Oliveira e João Paulo - 2a Parte (Ordem do Dia): 1  Fase:
Abertura de InscricOes - Designaçào de ComissOes: Comissäo Especial para
Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda a Constituiçâo no 7/99 - Leitura
de ComunicaçOes - Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos
Deputados Marco Regis e outros, José Henrique, Mauro Lobo, Eduardo
Daladier (2), Maria José Haueisen, Dimas Rodrigues, Fábio Avelar, Alvaro
AntOnio e Wanderley Avila; deferimento - Votaçâo de Pareceres: Parecer da
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a lndicaçao dos Titulares das
Seguintes Entidades: Instituto Mineiro de Gestào de Aguas - IGAM -, Instituto
Estadual de Florestas - IEF - e Fundacão Estadual do Meio Ambiente - FEAM
-; questOes de ordem; votaçäo da indicação do titular do cargo de Diretor-
Geral do IGAM; aprovaçäo; questão de ordem; votacäo da indicaçao do titular
do cargo de Diretor-Gera! do IEF; aprovaçao; votaçâo da indicaçâo do titular
do cargo de Presidente da FEAM; aprovação - Parecer da Comissào Especial
para Emitir Parecer sobre a lndicação dos Titulares das Seguintes Entidades:
Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais -
IPSM - e Instituto de Previdéncia dos Servidores do Estado de Minas Gerais -
IPSEMG -; votaçao da indicação do titular do cargo de Diretor-Geral do IPSM;
aprovação; votaçao da indicação do titular do cargo de Presidente do
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PSEMG; aprovaçäo; declaraçães de voto; questáo de ordem - Requerimento
do Deputado Carlos Pimenta; deferimento; discurso do Deputado Ermano
Batista - Questão de ordem; chamada para recomposiçào de "quorum";
existéncia de nmero regimental para discussäo - 2' Fase: Discussâo de
Proposiçöes: Discusso, em turno Cinico, do Veto Total a Proposicâo de Lei
Complementar n° 54; discurso do Deputado Hely TarqüInio; questão de
ordem - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Anderson Adauto - José Braga - Dilzon Melo - Gil Pereira - Adelino de

Carvalho - Adelmo Carneiro Leáo - Agostinho Patrüs - Agostinho Silveira -
AIlton Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Junior
- Alvaro Antãnio - Ambrôsio Pinto - Amilcar Martins - Antonio Andrade -
AntOnio Carlos Andrada - Antonio Julio - AntOnio Roberto - Arlen Santiago -
Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - César de Mesquita - Chico
Rafael - Christiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis
Pinheiro - Djalma Diniz - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo
Daladier - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandâo - Elmo Braz -
Ermano Batista - Fábio Avelar - George Hilton - Glycon Terra Pinto - Hely
TarquInio - rani Barbosa - Ivo José - João Batista de Oliveira - João Paulo -
Joâo Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Alves Viana - José
Henrique - José Milton - Luiz Fernando - Luiz Menezes - Marcelo Goncalves -
Márcio Cunha - Márcio Kangussu - 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 - Sebastiáo Costa - Sebastião Navarro Vieira -
Wanderley Avila - Washington Rodrigues.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado José Braga) - As 14hl5min, a lista de

comparecimento registra a existência de nümero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabalhos.

Questão de Ordem
O Deputado Antonio Carlos Andrada - Sr. Presidente, solicito verificaçäo de

"quorum".
O Sr. Presidente - A abertura da reuniào dá-se pela lista de presença, e

nela constam os nomes de 26 Deputados. Corn a palavra, o Sr. 20-Secret6rio,
para proceder a leitura das atas das duas reuniOes anteriores.

i a Parte
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P Fase (Expediente)

Atas
- A Deputada Maria José Haueisen, 2 a Secret6ria "ad hoc", procede a leitura

das atas das duas reuniOes anteriores, que sâo aprovadas sem restriçOes.
Correspondência

- 0 Deputado Márcio Cunha, 1 1-Secretário "ad hoc", lé a seguinte
correspond ência:

"MENSAGEM N O 12/99*
Belo Horizonte, 18 de marco de 1999.
Senhor Presidente,
Encaminho, para o obsequio da valiosa atencão de Vossa Excelência, o

projeto de lei anexo, que revoga os artigos 70, 23, 24 e inciso I do artigo 16 da
Lei n° 9.381/86, referente a melhoria da condiçäo no desempenho do trabalho
docente.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência a expressäo do meu alto
apreço.

Itamar Franco, Governador do Estado de Minas Gerais.
Exposiçao de Motivos

Ao propormos a revogação dos artigos 70, 23, 24 e inciso I do artigo 16 da
Lei n° 9.381/86, tivemos por objetivo a meihoria da condiçào no desempenho
do trabalho docente e a ampliaçâo da oferta de emprego, considerando que:

1 - A atividade docente exige do professor urn esforço maior, haja vista que
este profissional tern direito a aposentadoria especial, corn tempo reduzido de
serviço.

Cumprindo carga horária ampliada, obviamente sua condiçao fisica fica
mais comprometida e, consequentemente, a qualidade do trabalho por ele
desenvolvido sofre os reflexos desse desgaste.

2 - Existe urn nOmero expressivo de profissionais do magistério, habilitados,
que não conseguem ingressar no mercado de trabalho na rede estadual de
ensino.

Tal fato decorre, principalmente, da possibilidade aberta aos detentores de
cargos efetivos de ampliacao da carga horária, ate o dobro, ocupando, dessa
forma, vagas correspondentes a dois cargos.

Assim, temos, hoje, no Estado 1.350 professores em dobra de turno e 3.090
professores corn ampliaçâo de carga horária mediante aulas facultativas,
correspondendo a 1.350 cargos nas quatro series iniciais do ensino
fundamental, 3.090 cargos no ensino medic, e quatro series flnais do ensino
fundamental,

lsto permitiria a absorção de 4.040 novos professores, sendo 1.350 no nivel
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inicial da carrreira.
3 - Ao propormos a adocão da medida objeto deste projeto de lei, fazemos,

ainda, as seguintes observaçoes:
- o professor que assume dobra de turno ou aulas facultativas percebe 0

dobro do seu vencimento básico, sobre ele incidindo todos os direitos e
vantagens já adquiridos, correspondentes ao seu cargo efetivo;

- conforme o disposto no artigo 34 da Lei n o 9.381/86, ao aposentar-se o
professor terá os proventos taxados sobre o equivalente a major media
quinqüenal das horas de trabalho assumidas, o que significa a possibilidade
de, com urn cargo, obter aposentadoria corn proventos correspondentes a
dois cargos.

Isto representa expressivo onus aos cofres püblicos, pois significa a
obtençao de uma segunda aposentadoria corn apenas 5 (cinco) anos de
docência.

- Corn esta perspectiva, muitos dirigentes de escola omitem vagas e se
recusam a receber funcionários removidos, para assegurarem aos docentes
efetivos de sua escola a continuidade da extensão de sua carga horária.

- Observe-se ainda que, em situacão de afastamento do servidor que tenha
dobra de turno ou aulas facultativas, ha que se fazer designacão de dois
substitutos. Assim, por urn cargo, paga-se o correspondente a quatro
vencimentos.

Pelo exposto, esperamos contar corn o apoio dos ilustres Deputados para a
rápida transformação deste projeto em norma de direito positivo, dada a sua
relevância do ponto de vista social e econOmico.

PROJETO DE LEI N o 172/99
Revoga os artigos 70 , 1 16, 23 e 24 da Lei n o 9.381, de 18 de dezembro de

1986, que contém o Quadro de Pessoal das Unidades Estaduais de Ensino.
O povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu,

em seu nome, sanciono a seguinte lei:
Art. 10 - Ficam revogados os artigos 70, 23 e 24 e o inciso I do artigo 16,

todos da Lei no 9.381, de 18 de dezernbro de 1986.
Art. 20 - As aulas facultativas e as dobras de turno atribuldas ate a data da

publicacao desta lei ficam asseguradas ate 31 de dezembro de 1999.
Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 40 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
ta mar Franco, Governador do Estado de Minas Gerais."
- Publicado, vai o projeto as CornissOes de Justica, de Adrninistração

Püblica e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c
o art. 102, do Regimento Interno.
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* - Publicado de acordo corn o texto original.

OFICIOS
Do Sr. Amarildo Cruz, Presidente da Câmara Municipal de Vespasiano,

solicitando seja-Ihe encaminhada listagern dos critérios exigidos para
emancipação distrital.

De Presidentes de sindicatos, associaçOes e movimentos de trabalhadores,
manifestando seu repUdio a atitude do Estado de reduzir o âmbito de atuação
da Secretaria da Habitação e da Companhia de Habitacão do Estado de
Minas Gerais - COHAB-MG. (- A Comissão de Administração Püblica.)

2a Fase (Grande Expediente)
Apresentaçâo de Proposicoes

O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - 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:
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITuIçAO No 8/99

Acrescenta dispositivo ao art. 98 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - 0 art. 98 da Constituição do Estado fica acrescido do seguinte

inciso XI I:
"Art. 98- ..........
XII - A eleição, pela totalidade dos rnagistrados vitalicios em exercIcio, em

escrutmnio secreto, dos ocupantes dos cargos de direçäo dos Tribunais de
Justica, de Alcada e de Justica Militar, para mandato de dois anos, proibida a
reeleição e considerando-se inelegIvel quern houver exercido, por qualquer
tempo, dois destes cargos.".

Art. 20 - A Lei de Organização e Divisão Judiciárias disciplinará a matéria.
Art. 30 - Esta emenda a Constituição entra em vigor na data de sua

publicação.
Sala das ReuniOes, 18 de marco de 1999.
Ambrósio Pinto - José Braga - Alberto Pinto Coelho - João Pinto Ribeiro -

Elaine Matozinhos - Rogério Correia - José Alves Viana - Carlos Pimenta -
AntOnio Julio - Christiano Canêdo - Elmo Braz - Márcio Kangussu - Arlen
Santiago - Bilac Pinto - Sebastião Costa - João Leite - Paulo Pettersen - AIlton
Vilela - Antonio Andrade - Agostinho Silveira - Amilcar Martins - Rémolo Aloise
- Ronaldo Canabrava - Luiz Fernando - Olinto Godinho - Bené Guedes -
Antonio Genaro - Mauri Torres - Sebastião Navarro Vieira - Maria Tereza Lara
- Djalma Diniz - Maria Olivia - AntOnio Roberto - José Henrique - Luiz
Menezes - Marco Regis - Newton de Morais - Dinis Pinheiro - AntOnio Carlos
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Andrada - Adelino de Carvaiho - Alberto Bejani - César de Mesquita - Gil
Pereira - Elbe Brandão - Ermano Batista - Irani Barbosa - Hely Tarquinio -
Mauro Lobo - Márcio Cunha - Dalmo Ribeiro Silva - Washington Rodrigues -
Paulo Piau - João Batista de Oliveira.

Justificacão: A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
sintonizada corn os sentimentos de mudanca que animam a sociedade
brasileira e que atingem todos os órgãos do poder püblico, não pode ficar
omissa quanto a questão da democracia no Judiciário.

Corn efeito, a imprensa tern divulgado pesquisas feitas junto a magistratura
brasileira, segundo as quais rnais de 75% dos magistrados são favoráveis as
eleiçöes diretas para os cargos de direcão dos tribunais, sendo que entre os
membros dos Tribunais Superiores cerca de 68% se manifesta nesse sentido.

Como se ye, mesmo na cipuIa em Brasilia, o desejo da democratização é
majoritário, encontrando-se mais resisténcia nos Estados, talvez porque ha
muitos anos vem sendo privilegiada a antiguidade em detrimento do mérito e
das liderancas vocacionadas.

No Estado de São Paulo, proposta semeihante foi apresentada e aprovada,
tendo sido esse o primeiro Estado da Federacão a estender o direito de voto
a todos os magistrados na escoiha dos integrantes do Conselho Superior da
Magistratura.

Na justificação da Proposta de Emenda a Constituicão n° 5/97, seu autor,
Deputado Campos Machado, defende a iniciativa corn as seguintes palavras:
"0 Presidente do Tribunal de Justica é o Chefe do Poder Judiciário do Estado,
não apenas do Tribunal. Assirn, todos os órgão daquete Poder, Juizes e
Desembargadores, que não se vinculam por relacão de subordinacão
hierarquica, mas apenas por escalonamento de instâncias, tern interesse na
participacão de escoiha de seu dirigente rnáximo".

Face aos motivos expostos, conto corn o apoio dos nobres colegas para a
aprovação da presente proposta, que traduz urna das mais antigas
aspiracoes da rnagistratura.

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

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIçAO N° 9/99
Dá nova redaçao ao inciso II do art. 30 do Ato das Disposicöes

Constitucionais TransitOrias da Constituicão do Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - 0 inciso II do art. 30 do Ato das Disposiçöes Constitucionais

TransitOrias da Constituicão do Estado de Minas Gerais passa a ter a
seguinte redação:
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"Art. 30 - ..........

II - tenha, na data da prornulgação da Constituição da RepUblica, mil e
oitocentos dias ou mais de serviço em órgão da administraçao direta, em
autarquia ou em fundação püblica estadual.".

Art. 20 - Esta emenda a Constituiçao entra em vigor na data da sua
publicação.

Sala das Reuniöes, de marco de 1999.
Wanderley Avila - Dalmo Ribeiro Silva - Ermano Batista - Maria Olivia -

Diniz Pinheiro - Hely TarquInio - Alberto Bejani - Amilcar Martins - Luiz
Fernando - Carlos Pimenta - Mauri Torres - Paulo Piau - Bilac Pinto -
Sebastião Costa - Agostinho Silveira - Elbe Brandão - Rémolo Aloise - Glycon
Terra Pinto - Alberto Pinto Coelho - AIlton Vilela - César de Mesquita -
Sebastião Navarro Vieira - Antonio Carlos Andrada - Mauro Lobo - Fábio
Avelar - Márcio Kangussu - Washington Rodrigues.

Justificaçao: Em que pese a respeitável intenção do legislador constituinte
que, ao editar o art. 30 do Ato das Disposiçoes Constitucionais Transitórias da
Constituiçao Estadual, procurou tornar operacional o benefIcio da estabilidade
constitucional, o fato e que a expressão "serviço continuado" acabou por
inviabilizar o supracitado benefIcio.

Com efeito, na atual redação do inciso II do art. 30 do Ato das Disposiçoes
Constitucionais da Carta mineira está assim expresso: "II - tenha, na data da
prornulgação da Constituição da Repüblica, cinco anos ou ma/s de serviço
continuado em órgão da administração direta, em autarquia ou em fundação
püblica estadual". (Grifo nosso.)

Consoante se enfatizou, a expressão "serviço continuado" prejudicou o
funcionalismo de um modo geral e, de modo especial, causou prejuizos
irreparaveis a professores e serviçais contratados cujos contratos foram
interrompidos pelos recessos escolares dos anos de 1983 a 1988.

Essa interrupção acabou por inviabilizar, para professores e serviçais, a
possibilidade de conquistarern a tao sonhada estabilidade constitucional.

Na verdade, o qualificativo "continuado" é uma pedra no caminho do sofrido
seryidor pCblico estadual.

E importante enfatizar que os contratos foram interrompidos injustamente,
sem que fosse dada aos servidores a garantia do direito as férias pelo
periodo trabalhado.

0 Estado de Minas Gerais, nesse episódio, agiu de forma imperial,
impondo, de forma unilateral, sua vontade e decisáo.

Esta proposta de emenda a Constituiçao tem, pois, o objetivo de possibilitar
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que o benefIcio da estabilidade constitucional produza efeitos práticos e deixe
de ser urn sonho inatingIvel para professores e servicais contratados. Para
isso, nossa proposta substitui a expressão "cinco anos ou mais de servico
continuado" por "mil e oitocentos dias ou mais de servico".

Pela justiça e pela oportunidade desta proposta, esperamos contar corn 0
apoio de nossos pares a sua aprovacão.

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

PROJETO DE LEI N o 173/99
Declara de utilidade pUblica o Ho Shin Sul Tae Kwon Do Clube, corn sede

no Municipio de Barbacena.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Fica declarado de utilidade ptiblica o Ho Shin Sul Tae Kwon Do

Clube, corn sede no MunicIpio de Barbacena.
Art. 2 0 - Esta lei entra ern vigor na data de sua publicacao.
Art. 3 0 - Revogarn-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Reuniöes, 18 de marco de 1999.
Edson Rezende
Justificaçâo: 0 Ho Shin Sul Tae Kwon Do Clube é uma entidade civil sern

fins lucrativos, que tern por objetivo promover o aperfeiçoamento hurnano por
rneio da prática esportiva do tae kwon do, modalidade desportiva reconhecida
mundialmente, que proporciona ao ser humano o conhecimento de suas
potencialidades interiores, a auto confianca, a auto-estima e a capacidade de
concentraçao e reflexäo.

Busca desenvolver na comunidade as bases de urna conduta social ética,
honesta e solidária, prornovendo campanhas de conscientizacão dos
problemas sociais existentes, sernpre no afà de obter resuttados que
transforrnem as pessoas ern cidadäos cientes de sua responsabilidade frente
ao futuro que se almeja alcançar.

Além do exposto, a entidade apresenta os requisitos legais para ser
deciarada de utilidade püblica, razão por que esperamos a anuência dos
nobres colegas ao tItulo declaratário proposto.

- Publicado, vai o projeto as Comissães de Justica, para exame pretiminar,
e de Educacao, para deliberacào, nos terrnos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regirnento Interno.

PROJETO DE LEI N o 174/99
Extingue o Instituto de Previdência do Legislativo do Estado de Minas

Gerais - IPLEMG - e dá outras providéncias.
A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

1063
Art. 1° - Fica extinto o Instituto de Previdência do Legislativo do Estado de

Minas Gerais - IPLEMG -, criado pela Lei n o 6.258, de 13 de dezernbro de
1973, sendo sucedido em todos os direitos e obrigaçoes pelo Estado de
Minas Gerais, por intermédio da Assernbléia Legislativa, a qual assurnirá,
mediante recursos orçamentários prOprios, a concessão e a manutençâo dos
beneficios, inclusive assistência rnédico-hospitalar, na forma estabelecida
nesta lei, ficando preservados os direitos adquiridos as aposentadorias
concedidas e as pensöes concedidas e a conceder.

Art. 20 - A liquidaçao do IPLEMG terá inicio corn a posse do respectivo
liquidante e será conclu Ida no prazo de doze meses.

Parágrafo ünico - Caberá ao liquidante, norneado pela Mesa da Assembléia
Legislativa, administrar o patrimônio do Instituto, recolher ao Tesouro do
Estado os saldos bancários ao final subsistentes e transferir para a
Assernbléia Legislativa o acervo patrimonial.

Art. 30 - 0 Deputado Estadual poderá inscrever-se como segurado do Piano
de Seguridade Social dos Pariarnentares, mediante requerirnento
apresentado no prazo rnáxirno de sessenta dias da data de pubiicação desta
lei.

Parágrafo ünico - Aplica-se ao segurado facultativo o disposto no "caput"
deste artigo.

Art. 40 - 0 Deputado Estadual que requerer a sua inclusâo no Piano de
Seguridade Social dos Parlarnentares fará jus a aposentadoria:

- corn proventos correspondentes a totalidade do valor obtido na forma do
parágrafo nico:

a) por invalidez permanente, quando esta ocorrer durante o exercIcio do
mandato e decorrer de acidente, moléstia profissional ou doenca grave,
contagiosa ou incurável, especificadas em lei;

b) aos trinta e cinco anos de exercicio de rnandato e sessenta anos de
dade;

II - corn proventos proporcionais na razão de urn trinta e cinco avos por ano
de exercicio de mandato:

a) por invalidez permanente, nos casos náo previstos na ailnea "a" do inciso
I, hipOtese em que os proventos nâo serao inferiores a vinte e seis por cento
do subsidio fixado para os Deputados;

b) aos trinta e cinco anos de contribuiçáo para qualquer regime de
previdência e aos sessenta anos de idade.

Art. 5° - Em caso de mode do segurado, seus dependentes perceberão
pensao correspondente ao valor dos proventos da aposentadoria que o
segurado recebia ou a que teria direito.
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§ 1° - 0 valor da pensão näo poderá ser inferior a treze por cento do
subsidio fixado para os membros do Legisiativo Estadual.

§ 21 - Nào será devida pensão ao dependente do segurado que tiver
faiecido posteriormente ao canceiamento de sua inscriçao.

Art. 6° - Ao segurado do Piano de Seguridade Social dos Parlamentares
será prestada assisténcia médico-hospitalar, nos termos do regulamento.

Art. 71 - A Assembléia Legislativa ressarcirá, no prazo de sessenta dias
contados da data do requerimento, as contribuiçães recoihidas pelo segurado
ao IPLEMG, atualizadas pelos Indices de remuneraçáo da caderneta de
poupanca, nas seguintes condiçoes:

I - aos Deputados não inscritos no Piano de Seguridade Social dos
Pariamentares que o requererem;

II - aos segurados facultativos não inscritos no Piano de Seguridade Social
dos Parlarnentares que o requererem;

Iii - aos beneficiários que optem, mediante requerimento, pelo
ressarcimento, em detrimento do beneficio a que tenham adquirido direito,
desde que tal direito ainda não tenha sido exercido.

Art. 80 - Para os fins do disposto nesta lei considerar-se-á:
- tempo de contribuiçáo aquele reconhecido pelos sistemas de previdéncia

social do serviço pOblico, civil ou militar, e da atividade privada, rural e urbana;
ii - tempo de exercicio de mandato aqueie de contribuiçâo ao Piano de

Seguridade Social dos Parlamentares, ao IPLEMG ou resuitante de
averbaçao na forma do disposto no art. 80.

§ 1° - A apuraçäo do tempo de exercIcio de mandato e do tempo de
contribuiçao será feito em dias, que serâo convertidos em anos, considerado
o ano como trezentos e sessenta e cinco dias.

§ 2° - Para a concessâo dos beneficios do Piano de Seguridade Social dos
Parlamentares serão desconsiderados os perlodos de tempo excedentes a
tnnta e cinco anos, bem corno os concomitantes ou já considerados para a
concessâo de outro beneficio, em quaiquer regime de previdência social.

Art. 9° - Para fins de contagem de tempo de exercIcio de mandato é
facuitada ao segurado a averbaçäo do tempo correspondente a mandatos
eletivos federais, estaduais e municipais.

§ 1° - A averbação somente produzirá efeitos após o recoihimento das
contribuiçoes ao Piano de Seguridade Social dos Pariamentares, diretamente
pelo interessado ou mediante repasse dos recursos correspondentes ao valor
das contribuiçôes, por entidade conveniada na forma do art. 10.

§ 2° - 0 valor do recoihimento a que se refere a paragrafo anterior
corresponderá a soma das contribuiçães previstas nos incisos I e II do art. 14
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e será caiculado tomando-se por base o subsidio dos membros do Legislativo
Estadual vigente a época do recoihimento.

Art. 10 - A Assembiéia Legisiativa do Estado de Minas Gerais poderá
celebrar convênios corn entidades federais, estaduais e municipais de
seguridade parlamentar para a impiantação do sistema de cornpensação
financeira das contribuiçães do segurado por tempo de exercIcio de mandato,
mediante repasse dos recursos correspondentes.

Art. 11 - 0 ex-segurado poderá reinscrever-se, quando titular de novo
mandato, bern como, ao compietar os requisitos exigidos para aposentadoria,
optar entre o piano instituido por esta lei e o regime de previdência social a
que estiver vinculado.

Parágrafo tnico - 0 segurado aposentado na forma desta lei terá revisto o
valor da aposentadoria ao término do exercicio de novo mandato, observado
O disposto no § 2° do art. 8°.

Art. 12 - Em nenhuma hipOtese o valor mensal dos beneficios a que se
refere esta lei poderá exceder o da remuneraçâo dos membros do Legislativo
Estaduai.

Art. 13 -. Os benefIcios previstos nesta lei serão atualizados na data e pelo
indice de reajuste da remuneraçâo mensal dos membros do Poder Legisiativo
Estadual.

Art. 14 - 0 Piano de Seguridade Social dos Pariamentares será custeado
corn o produto de contribuiçöes rnensais:

- dos segurados, incidentes sobre o subsidio mensal fixado para os
membros do Legisiativo Estaduai e caiculadas mediante apiicaçào de aliquota
igual a exigida dos servidores pübiicos civis estaduais para a custeio de suas
aposentadorias e pensöes;

II - da Assembléia Legisiativa, de valor igual a contribuiçao de cada
segurado, fixada no inciso anterior;

Ill - dos beneficiários das aposentadorias e pensöes, incidentes sobre o
valor que exceda o iimite máximo estabelecido para os beneficios do Regime
Geral de Previdéncia Social de que trata a Lei n o 8.213, de 24 de juiho de
1991, e caiculadas mediante a aplicaçâo da mesma aliquota a que se refere 0
inciso I;

IV - dos rendimentos resultantes da utilizaçao que se der ao acervo
patrimonial de que trata o parágrafo Onico do art. 20.

Art. 15 - Fica vedada a acumulaçäo de proventos da aposentadoria
concedida pelo piano previsto nesta lei corn Os de outro regime de
previdéncia social do servidor ptibiico civil ou militar, salvo se a soma deles
for inferior aos relativos a aposentadoria integral de que também cuida esta
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lei.

Art. 16 Compete a Mesa da Assembléia Legislativa organizar, coordenar e
dirigir os servicos assistenciais e de aposentadorias a que se refere esta lei.

Paragrafo Unico - As atribuicoes de que trata este artigo poderão ser
delegadas a uma comissão de servidores efetivos do quadro da Secretaria da
Assembiéia Legisiativa do Estado de Minas Gerais.

Art. 17 - 0 Deputado ou supiente em exercicio de mandato que não se
vincular ao piano instituldo por esta lei ou a outro regime de previdência
participará, obrigatoriamente, do Regime Gerai de Previdência Social a que
se refere a Lei n° 8.213, de 1991.

Art. 18 - A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais
regularnentará esta lei, mediante resoluçao, no prazo de sessenta dias da
data de sua publicaçáo.

Art. 19 - Esta lei entra em vigor na data de sua pubhcacão.
Art. 20 - Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Rérnolo Aloise
Justificação: 0 Instituto de Previdência dos Congressistas, ao qua[

competia a seguridade social dos membros do Senado e da Câmara Federal,
foi extinto em 30/10/97. 0 Piano de Seguridade Social dos Congressistas,
implantado a partir de então, tern demonstrado ser mais conveniente do que
urn órgão püblico, corn todo o seu apareihamento, para cumprir a mesma
final idade.

O projeto de lei que ora trazemos a apreciacão desta Casa visa a
concretizar no piano estadual a med Ida já ievada a efeito no piano federal.

E importante ressaitar que a proposição encontra-se em consonãncia corn a
Emenda a Constituicao n° 20, tamb(§m conhecida como Reforma
Previdenciária.

Os parâmetros constitucionais para a concessão de beneficios
previdenciários para os servidores pübiicos e os magistrados foram
transpostos de forma isonômica para o caso dos agentes politicos, o que nos
parece mais justo.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justiça, do Trabaiho e de
Fiscaiizacão Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
do Regimento lnterno.

REQUERIMENTOS
NO 102/99, do Deputado Giycon Terra Pinto, solicitando que esta Casa

manifeste seu repüdio a Escoia de Samba Vai-Vai pelo uso de simboios
nazistas no seu desfile de carnaval. (- A Corn issão de Educacao.)

N O 103/99, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, solicitando seja formulado

1067
apelo ao Ministro da Previdência e ao Presidente do INSS, corn vistas a que
permanecam em Uberaba as Gerências de Arrecadação e Fiscalização e a
Gerência Regional do Seguro Social e Procuradoria do INSS. (- A Cornissão
do Trabaiho.)

NO 104/99, do Deputado César de Mesquita, solicitando seja forrnulado
apelo ao Comandante-Geral da PMMG, corn vistas a que seja implantada no
Municipio de Araxá uma unidade de combate a incêndio do Corpo de
Bornbeiros. (- A Comissão de Direitos Humanos.)

N o 105/99, do Deputado Wanderley Avila, solicitando seja consignado nos
anais da Casa voto de congratulaçöes corn a Clube Atlético Mineiro pela
passagem de seus 91 anos. (- A Comissão de Educacao.)

Da Cornissão de Fiscalização Financeira, solicitando a reaiização de
serninário legislativo para se debater a questão das leis de planejarnento do
Estado, a prestação de contas do Governo e o orçamento participativo.

Da Deputada Maria Tereza Lara e outras, solicitando seja incluido
tratarnento especifico para o genera feminino em todos as documentos
produzidos e charnamentos feitos por esta Casa. (- Distribuldos a Mesa da
Assembléla.)

- São também encaminhados a Mesa requerimentos dos Deputados
Wanderley Avila, Alvaro Antonio, Fábio Avelar, Dimas Rodrigues, Maria José
Haueisen, Eduardo Daladier (2), Mauro Lobo, José Henrique e Marco Regis e
outros.

ComunicaçOes
- São também encarninhadas a Mesa comunicaçOes da Cornissão de

Assuntos Municipais e dos Deputados Alberto Pinto Coelho, João Pinto
Ribeiro, Marcia Cunha, Alencar da Silveira Junior, Mauri Torres, Gil Pereira e
Maria Olivia.

Oradores Inscritos
0 Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputada Maria José Haueisen.
A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

senhores das galerias, telespectadores do canal 11, a dia 22 foi a Dia Mundial
da Agua. Estamos vendo que não são apenas os oprirnidos que tern seu dia,
mas ate as elementos da natureza, que são indispensáveis a nossa
sobrevivência e ao nosso bem-estar, estãa também precisanda do seu dia,
para que sejarn defendidos. Sabernos que as pessoas podem ate viver alguns
dias sem alimentos sólidos, mas não conseguem viver corn a falta do liquido,
não conseguem viver sern a água, que tern de ser urn bern para todos.

Portanto, privatizar a água de consurno é atentar contra o bem-estar das
pessoas, sobretudo das pessoas rnais pabres. Sabernos que as empresas
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que visam ao lucro, mesmo quando administram urn bern que tern de ser urn
bern social, pouco estão se irnportando corn o bern-estar da população. E,
portanto, clever e obrigação do Estado zelar pela saUde e pelo bem-estar das
pessoas. Dal, ficarnos felizes pela resisténcia que esta Assernbléia
manifestou, já no ano passado, para que a COPASA não fosse privatizada. E
agora estarnos bern mais tranqUilos, diante da garantia do Governador do
Estado de que a COPASA não será privatizada.

A necessidade de água para todos nós e imensa, e gostaria de colocar para
os senhores dados referentes a água que existe no Planeta. Urn total de 70%
da superficie da Terra está coberta de água. E, desses 70%, 97,5% são de
água salgada. Dos 2,5% restantes, 70% estão localizados nas calotas
polares, isto e, nas geleiras. Sobra, portanto, merios de 1% de água doce no
rnurido, para a sobrevivéncia de mais de 5 bilhöes de pessoas. Esses dados
são, a nosso ver, impressionantes, daI a preocupação que todos nós ternos
que ter para que essa água, que representa menos de 1% para a
sobrevivéncia de 5 bilhöes de pessoas, seja preservada. E vejarn os
senhores que estamos trabalhando agora, mais do que nunca, numa
perspectiva de garantir o meio ambiente. De uns tempos para cá, corn
frequência, fala-se da irnportância do meio ambiente, da necessidade de
garantir a vegetação, não apenas a charnada seca verde, que estamos vendo
no Norte, no vale do Mucuri e no vale do Jequitinhonha, onde muitas vezes
está tudo verde, mas não ha umidade na terra, não ha água suficiente para
aquelas plantas, não ha alimentacao, não ha rnaneira de sobrevivéncia dos
animais.

0 Deputado Fábio Avelar (em aparte) - Quero cumprimentá-la pela
embrança do Dia Mundial da Agua, que comernoramos na segunda-feira
passada; naquela oportunidade, fiz urn pronunciamento, alertando para a
necessidade que hoje a humanidade tern de rever sua posição corn relaçao
ao rneio ambierite.

Desnecessário seria dizer da situacão dos nossos cursos de água,
totalrnente depredados, poluldos, destruidos, e da necessidade de todos Os
segmentos da sociedade resgatarem esse comprornisso corn o rneio
ambiente.

Apenas nesse aspecto que a senhora falou, esses 3% de água disponIvel
na face da Terra, sendo 1% de água doce e 2% nos pOlos, nas geleiras e
galehas, e sabemos que, realmente, corn a velocidade corn que a
humanidade cresce e degrada o meio arnbiente, isso não é suficiente para
atender a toda a humanidade. Dai a necessidade urgente de todos Os
segmentos da sociedade lutarem pela preservação do meio ambiente.
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Outro ponto de fundamental irnportância que a senhora levantou tarnbérn é

a questão da privatização da COPASA, e eu, como furicionário de carreira
daquela ernpresa ha 26 anos, sou testemunha da irnportãncia que ela tern
para a qualidade de vida da população. No nosso entendimento, o
saneamento deve ser urna responsabilidade do Governo, e ele não pode abrir
mao dessa responsabilidade, e por essa defesa, quero cumprimentá-la.

Quero aproveitar essa oportunidade para continuar dizendo que todos os
segmentos da sociedade belo-horizontina devern estar envolvidos corn essa
questão, para que se evite a municipalização do servico de água na Capital.

Tenho, em todas as oportunidades, levantado essa questao, para que a
sociedade debata corn responsabilidade esse assunto, porque, no meu
entendimento, essa medida poderá trazer sérios prejuIzos para a populacao
desta cidade.

Meus parabéns e rnuito obrigado pelo aparte.
A Deputada Maria José Haueisen - Muito obrigada, Deputado Fábio Avelar,

pela sua colocaçao, que enriquece o nosso Plenário, ajudando-me em rninha
fala. Acho importantIssimo que, sobretudo, aquilo que é indispensável para
nos jamais seja privatizado.

A água é urn bern indispensável. Sabemos que onde ha saneamento básico
para água, tratarnento, água potável, diminuern as doenças como dengue,
xistose, verminose, tifo, malaria, febre arnarela e tantas outras, transrnitidas
por água que não é saudável. Estamos vendo o seu empenho na Comissão,
da qual fazernos parte, e tenho certeza de que a humanidade, aos poucos,
vai trabaihar, cada vez rnais, para recuperar, inclusive, esse meio ambiente
tao destruldo e arrasado em nosso planeta. Sabernos que, cada vez mais, as
chuvas se tornarn escassas, e escutei outro dia uma colocaçao que me

z deixou preocupada: não é tanto a diminuiçao da queda de chuva
propriamente dita. A chuva que cai não fica na terra, por causa da erosão,
escorre facilmente para os cOrregos e rios e rapidarnente chega aos oceanos.

0 
Assim, perdernos aquela água que poderia umedecer urn pouco mais a terra.

E importante, para nós, que sejam valorizados, cada vez mais, esses locais
de preservação da mata Atlântica, das matas ciliares, da vegetação, para que0

possamos ter água em abundáncia.
Quero, na oportunidade, comentar duas visitas que fizemos na sernana

passada, também para tratar do problerna da água. Uma ao Projeto Jalba e0

outra a cidade de Janaüba.0

Foram momentos irnportantes para mirn.
Quero cumprimentar o Presidente da Comissão de PolItica Agropecuaria,

Deputado João Batista de Oliveira, e o Deputado Dimas Rodrigues,
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Presidente da comissáo de combate a seca no Node, Mucuri e Jequitinhonha.
Estivemos corn eles, juntarnente corn o Deputado Carlos Pimenta e o
Deputado Dalmo. Escutarnos muito, e aprendi dernais.

Aprendi corn os trabaihadores do Jaba, que estäo Ia nurna dificuldade
imensa por causa do problerna da água. A lavoura que eles tern precisa ser
irrigada. E eles tern que pagar a energia para a CEMIG. Vimos plantacoes de
arroz corn 60crn de altura secando, porque o trabalhador rural não teve
condicoes de pagar a energia que foi consurnida para puxar a água para a
irrigacáo. Esse projeto foi caro, foi feito para servir ao trabalhador; o
trabaihador é a razáo de ser do projeto. E esses trabaihadores, corn muita
dificuldade, mas corn muita garra e consciência, estão buscando nâo apenas
a sobrevivência, porque sobreviver é rnuito pouco para qualquer pessoa, rnas
buscando a vida para eles e suas farnIlias, para que náo sejam obrigados
tarnbém a vir rnorar nas cidades grandes, sofrendo e sendo vitimas da
violència.

Parabéns a ci da Seca, parabéns a Cornissão de Politica Agropecuária
por esse trabaiho que nos possibilitou conhecer de perto a situacão do Jaiba.

No dia seguinte, visitarnos a cidade de Janaüba. La contamos, de maneira
especial, corn a hospitalidade do Deputado Dimas Rodrigues, que é da cidade
e dela foi Prefeito. Ouvirnos vários Prefeitos do Node, colocacoes excelentes
e claras, de conteUdo rico. E rnais uma vez fiquei assombrada corn o
problema das farnosas barragens feitas pela COPASA. Das 132 que iarn ser
feitas no Jequitinhonha, apenas 70 foram construldas. Dessas 70, nào sei
quantas estäo funcionando.

No Node de Minas, outras tantas barragens nao tiverarn seu térrnino; poços
artesianos foram abertos rnas não chegaram a ser concluldos, faltando, as
vezes, a bomba de succâo. Entâo, todo o dinheiro aplicado foi desperdiçado.

Essas viagens que fizernos já tiverarn seus desdobrarnentos. A Cornissào
que visitou o Jalba, nas pessoas dos Deputados Joào Batista de Oliveira e
Dimas Rodrigues, conversou corn a Dra. Misabel Derzi sobre os problernas
daqueles que não podem pagar a conta da CEMIG e que estáo 16 sofrendo as
penürias de perder sua lavoura. As contas vão ser revistas e tarnbérn as
dIvidas que eles tern. Nada mais justo, urna vez que várias vezes os
banqueiros foram assistidos de maneira rápida e solicita, não ern contas de
R$200,00 ou R$300,00, mas em somas altas, para serern salvos da faléncia.
E mais do que justo que o pequeno e o rnédio produtor sejarn atendidos
tarnbém na sua necessidade.

0 Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Agradeco o aparte que me
foi concedido por V. Exa. Muito importante o seu pronunciamento, por
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focalizar bern o problerna da água, quando da nossa visita ao Projeto Jalba e
em Janaiiba. V. Exa. que tern urna larga experiência parlarnentar, traz a esta
Casa urn problerna de todos os rnineiros, sern düvida algurna.

Ontem mesrno já participarnos de reuniao da CPI da Seca, quando
pudemos, de perto, ouvir as autoridades da região, que trouxerarn e
buscaram soluçoes emergentes.

Parabenizo o irnpodante pronunciarnento de V. Exa. Ternos certeza de que,
nâo somente como dever da CPI da Seca, bern corno de todos os
parlarnentares, unidos os esforços cornuns, buscarernos soluçaes para o
Node de Minas. Parabéns, o pronunciamento de V. Exa. é rnuito impodante a
tônica do assunto.

A Deputada Maria José Haueisen - Obrigada Deputado, sua exposicão é
muito irnportante quando se refere a necessidade de união. Hoje, houve rnais
urna reuniâo para se discutirern problernas da seca e do FUNDERUR, e
dissernos que estamos vivendo urna crise. Ha urn ditado popular que diz: Na
casa que falta pâo, todos gritarn, e ninguérn tern razâo. Em Minas Gerais,
estamos vivendo urn problerna desses. E impodante que não fiquernos
buscando quern é da situacao e quern é da oposição. Agora, sou totalrnente
contra e agora, sou totalmente a favor. E preciso estarrnos todos nesse
rnovimento: Minas Unida Vence a Crise, para salvarmos o que for possIvel do
nosso Estado, para resolvermos nossas dificuldades e para crescerrnos
juntos.

0 Deputado Dimas Rodrigues (em apade)* - Agradeço a Deputada Maria
José Haueisen pelo aparte que nos concede. Gostaria de dizer que a
Deputada está coberta de razäo. Temos de nos preocupar corn o problema
da água, principalrnente nOs, Deputados do Node de Minas, que ternos de
defender e lutar por soluçoes duradouras. Ternos de acionar os Orgãos
competentes, como a CODEVASF, para que possarnos fazer, nessas regiöes
atingidas pela seca, grandes barragens. SO assirn, Deputada Maria José
Haueisen, sanaremos os problemas do pequeno, rnédio e grande produtor e
da regiâo em geral. Gostarlarnos de dizer que as duas reuniOes foram
importantissirnas, pois conseguirnos corn aquele povo, urna boa
documentaçào, para que essa comissao possa fazer urn born trabalho. Entâo,
ouvimos depoirnentos irnpodantIssimos, em Jalba e ern Janariba. 0 nosso
povo gostou bastante da presença da Deputada Maria José Haueisen, do
Deputado Dalrno Ribeiro Silva e também do Deputado Joào Batista de
Oliveira, que muito somou àquela viagern ao Projeto Jalba e a reuniäo de
JanaCiba. Ternos certeza de que, corn essas reuniöes conjuntas em Janatiba
e em Jaiba, teremos bons resultados e, se Deus quiser, muito sucesso. Muito
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obrigado, Deputada, pelo aparte que nos concedeu.
A Deputada Maria José Haueisen - Por nada, Deputado. Gostaria de

lembrá-los, mais uma vez, de que essa visita a Jaiba e a Janaüba já produziu
efeitos bons. As reuniOes de ontem foram muito boas. A visita feita pela
Procuradora Misabel Derzi já produziu seus efeitos. Hoje, como fruto tambérn
daquela reuniào, já se discutiu aqul o problema do FUNDERUR. 0 Deputado
Dimas Rodrigues fez uma exposiçâo importantissima. Náo podemos
continuar corn as obras emergenciais, que so feitas de afogadilhos e, muitas
vezes, como aconteceu corn o problema das barragens da COPASA, mal-
feitas. Entáo, voltaremos, depois, para continuarrnos a discussão, ern
comissão e nesta tribuna, do problema s6rio das barragens feitas no vale do
Jequitinhonha e no Node de Minas. Muito obrigada, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado João Pinto Ribeiro.
• Deputado Joáo Pinto Ribeiro - Sr. Presidente, Srs. Deputados, é uma

honra para rnim voltar a esta casa, patrimônio vivo da sabedoria e do
sentirnento progressista do povo rnineiro, modelo de dernocracia para o
Brasil.

Tenho para mim a alegria de urn reencontro, pois aqui trabaihel durante 16
anos no passado, quando tive a oportunidade feliz de conviver corn grandes
personalidades pUblicas, corn elas trocar inf]uências, e trabalhar para o bern
da populacão do nosso Estado.

Hoje, noto que a Assernbléia Legislativa de Minas se adaptou ao ritmo dos
tempos rnodernos, no entanto, percebo que a alma politica dos mineiros - rica
de bom-senso, arnadurecirnento e propósito construtivo - permanece no
ambiente e anima os novos representantes do povo, como sernpre.

Corneço o desempenho do novo rnandato corn a prudéncia que a
experiéncia adquirida me presenteou.

Estou aqui para trabaihar e ser ütil, contribuir para o bern das pessoas e
somar os meus esforcos, de corpo e alma, ao desempenho dos competentes
Deputados, tarnbém desejosos de honrar a dignidade deste cargo, que os
mineiros nos confiaram.

Tenho consciência de que a hora dificil que o Estado e o Pals atravessarn
reclarna de todos nós - trabalhadores do servico püblico de todos os nIveis -
uma elevaçáo de espirito, uma postura de boa-vontade e cooperação, a
pronta disposição para enfrentar os desafios e esquecer as diferenças, corn
altivez e idealismo.

Trago cornigo a riqueza de experiências extremarnente gratificantes,
conquistadas no periodo ern que atuei nos quadros adrninistrativos do
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Governo Estadual, durante as gestoes anteriores.

Por trés vezes convocado a prestar o rneu concurso na adrninistraçao
pUblica como Secretário de Estado, tive oportunidade de colocar em prática
rninhas idéias e realizar alguns dos mais caros sonhos de servir a
comunidade, especialrnente âquelas pessoas mais carentes, em cujo meio
minha vida se originou.

Agradeço a Sabedoria Divina, que iluminou meu caminho, quando me fez
direcionar o melhor dos meus esforços ao atendirnento das crianças e dos
jovens mais necessitados - os fllhos das familias pobres das vilas e favelas,
dos bairros distantes do centro urbano.

Durante o Governo Hélio Garcia, dirigindo a Secretaria de Estado de
Esportes, Lazer e Turismo, criei o Programa Curumim (curumirn - palavra
indigena que quer dizer crianca), corn uma equipe de colaboradores
sintonizados corn as melhores cabecas da area da educação em nosso Pals -
os criadores e implantadores do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Prograrna Cururnirn - 0 direito de ser criança! Urn projeto inédito, simples e
prático, foi idealizado para proporcionar a criança mais desprovida de
recursos urn conjunto de beneficios básicos ao seu desenvolvirnento integral,
através do esporte: merenda todos os dias, vestuário, calcado,
acornpanhamento escolar, e, principairnente, a oportunidade de ser feliz -
brincando e praticando esportes - sob os cuidados de monitores treinados
para Ihes dar atencào, carinho e educacao.

Sinto-me ernocionado ao relernbrar esses fatos para a nobre platéla que me
ouve, pois o Prograrna Cururnim cresceu e expandiu-se para vãrias partes do
Estado, auxiliando centenas de milhares de crianças e transformado-se ate
em modelo para outras regioes do Pals.

Para completar, o Programa Cururnim contribuiu para que o Governo de
Minas Gerais ganhasse o Prérnio "Criança e Paz - Experiência Educacional
Bern Sucedida', do Fundo das Nacoes Unidas para a lnfância - UNICEF -, em
1993.

Atualmente, o Programa está sendo desenvolvido pela Secretaria do
Trabalho, da Assisténcia Social, da Criança e do Adolescente.

Ainda na Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo, realizarnos uma açäo
dirigida as crianças portadoras de deficiência; o Programa MOCATU. Mocatu
é urn vocábulo tupi e sign ifica curar.

Corn esse prograrna, procuramos oferecer àquelas crianças e jovens 0
lazer e a recreação especial que sempre rnerecerarn, utilizando os espacos
ociosos, principalmente do Mineirinho, que fica junto ao Mineirào.

Após urn curto periodo na Secretaria da Criança e do Adolescente, fui
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novamente convidado a assumir o cargo de Secretário de Esportes, pelo
Governador Eduardo Azeredo.

Tive, a, a oportunidade de avançar urn pouco mais em meus projetos,
dedicando urn programa completo as criancas e adolescentes mais carentes,
o Programa Toriba.

"Toriba", na linguagem dos Indios, significa festa. No conceito das equipes
que me ajudaram a planejar e executar o programa, "toriba" seria como abrir
as portas da festa da vida para aqueles que estavam de fora, a infância e a
juventude sem recursos.

Utilizando, mais uma vez, o esporte como fator de atracão, oferecemos
mültiplas oportunidades de desenvolvimento fIsico e mental para meninas e
meninos, moças e rapazes, proporcionando-Ihes, diariamente, alimentação
uniforme, cuidados corn a sa0de, reforço escolar e cursos profissionalizantes.

o Toriba também se caracteriza por ser urn programa simples e econOmico,
que sempre funcionou a base de parcerias corn os ciubes e entidades
esportivas, associaçöes comunitárias, Prefeituras e outros órgãos do
Governo.

Como sernpre, preferimos dar ênfase ao funcionamento, ao atendimento
humano e pedagOgico, procurando garantir aos adolescentes o lazer e o
apoio de que eles mais necessitam nessa fase critica da sua formação.

Não é por acaso que todos os nossos esforços se baseiam no alicerce
familia, escola e trabaiho.

Mais uma vez, orguiho-me de apresentar boas notIcias, pois o Programa
Toriba, corn recursos do Governo mineiro e apoio dos Ministérios dos
Esportes e do Trabaiho, tornou-se uma sOlida realidade em 80 môdulos da
Capital e do interior, beneficiando cerca de 35 mil jovens e adolescentes,
entre os quais muitos já conseguirarn emprego, tornando-se também
cooperadores no sustento de suas familias.

Gostaria de detalhar mais essas inforrnacöes, mas, no momento, o meu
primeiro apelo nesta tribuna sera simples e direto: solicito ao Governo do
Estado a atençao adequada para esses programas, que são inteirarnente
voltados a prornoção humana dos excluIdos, em sua fase mais critica de
desenvolvirnento fIsico e psicológico, as criancas e os jovens das familias
pobres da Capital e do interior.

Deixo aqui urn alerta: é necessário garantir o apoio essencial que essas
iniciativas demandam para a sua manutenção, sem o qual crianças e jovens
vulneráveis a todo tipo de perigos cairào nas armadilhas das ruas e nos
carninhos sombrios da ignorância, sujeitos a exploracão, a doença e a
criminalidade.
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Se não os ajudarmos agora, garantindo-Ihes os mInimos direitos a que

fazern jus, no futuro próximo nos cobrarão de urna forma que poderá nos
surpreender.

Conto corn a grandeza de espirito de nossos dirigentes e confio na
sensibilidade poiltica e humana de todos aqueles que podem colaborar para
essa grande causa. Muito obrigado.

o Deputado Fábio Avelar (em aparte) - Gostaria de cumprimentar V. Exa.
pelo seu belissimo discurso, no momento em que estréia na tribuna desta
Casa, dizendo-Ihe que a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
ganha muito corn o seu retorno. Ouvindo as suas palavras, pudemos verificar
a grande experiência que V. Exa. acurnulou ao longo desses anos no
exercicio da vida pUblica. Eu, particularmente, tenho a grata satisfacão de
trabalhar corn V. Exa. nesta legislatura, porque conheco seu valor e tive a
oportunidade de participar, no exercicio da rninha profissão, de vários
programas citados.

Citaria apenas urn, que me tocou rnuito e no qua] tivemos participação
humilde, rnas constante: o Projeto Cururnim, que apresentou resultados
excepcionais para a infância. Portanto, em meu norne e em nome da Bancada
do PSDB, gostaria de desejar a V. Exa., nesta legislatura, urn belissimo
trabalho, corno V. Exa. sempre fez no desenvolvimento de sua funcäo
pUblica. Muito obrigado pelo aparte.

o Deputado João Pinto Ribeiro - Nobre Deputado Fábio Avelar, quando
instalarnos esse programa de governo, procuramos vários setores da
administração pUblica para fazer parceria conosco, e urn dos órgàos que
sempre esteve presente, que nunca faltou aos programas de crianças e
adolescentes que implantarnos foi a COPASA, o que acontecia, rnuitas vezes,
por rneio de sua pessoa, corn seu trabalho sério, dedicado, sempre corn rnuita
boa-vontade naquela instituição. Esse prograrna so teve sucesso porque
rnuutas pessoas colaboraram, entre as quais V. Exa.

o Deputado Arlen Santiago (em aparte) - Quero curnprirnentar V. Exa.,
aproveitando para falar tarn bern em nome dos Deputados Christiano Canêdo,
Ambrósio Pinto, Dilzon Melo e Olinto Godinho, seus cornpanheiros de
bancada, e dizer de nossa satisfacão em terrnos essa grande experiência da
sua vida - uma vida marcada por lutas e, principalmente, por sucessos, desde
os tempos em que V. Exa. trabalhava na Secretaria de Seguranca Ptblica,
como detetive. E urna pessoa que soube, tarnbérn, galgar seu prOprio espaco,
sendo excelente professor e empresário vitorioso. E notarnos que sua
sensibilidade não dirninuiu em nenhurn momento. Quando foi chamado a
ocupar cargos püblicos, soube buscar os recursos para em seus programas
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colocar Os exduidos, dando a eles, talvez, a Onica chance que tiveram na
vida. EntOo, é uma honra muito grande ser seu companheiro, seu aluno, seu
discIpulo e ser da sua bancada. Parabéns. Quero que seu sucesso continue
cada vez major.

o Deputado João Pinto Ribeiro - Sou eu quem agradece, nobre colega e
companheiro Arlen Santiago. Evidentemente, como somos companheiros de
partido, ternos conversado muito, e noto sua preocupaçOo, seu conhecirnento
e sua vontade de ajudar a populacão, principalmente no Norte de Minas.
Como pude perceber, e pela avaliação que faco de toda aquela região e dos
principais problemas dos quais reclama a comunidade, tenho certeza de que
O Norte de Minas ganhou muito corn sua eleicão. Para mirn, também será urn
prazer estar convivendo corn o senhor, durante esses quatro anos. Muito
obrigado.

o Deputado J000 Paulo (em aparte) - Nobre colega, Deputado Joäo Pinto
Ribeiro, inicialmente, quero registrar o privilegio enorme que sinto em poder,
no cumprimento deste mandato de Deputado Estadual, ombrear corn V. Exa.,
que tern, quer como hornem püblico, quer como empresário, urna folha de
servico da maior expressão no Estado de Minas Gerais, a qual pude
acompanhar bern de perto. Como empresário, já ha alguns anos - parece-me
que em 1971 ou 1972 -, tive a oportunidade de ser professor em sua escola,
no Curso Ribeiro - ainda não era o Curso Visão -, que V. Exa. mantinha por
meio de urn convênio firmado corn o Sindicato da Companhia TelefOnica.
Nesse curso, eu era professor de Português, rnas acho que V. Exa. não se
lernbrará disso, pois já são passados alguns anos.

Como homern püblico, criador do Projeto Curumim, tive a felicidade de ter
sido homenageado, por iniciativa de V. Exa., pelos alunos daquele projeto, o
que muito me envaidece, e pude perceber o valor do projeto para a sociedade
de Minas Gerais.

Igualmente acontece corn o Projeto Toriba, que V. Exa. tarnbém
incrementou de forma cornpetente. Tenho a certeza de que o discurso de V.
Exa. guarda perfeita fidelidade corn a sua trajetória, e que a sua passagem,
mais urna vez, por esta Casa, vindo trazer todo esse manancial de
experiências, certarnente vai contribuir para que todos nós consigamos levar
a cabo e a born termo o mandato, o münus, o Onus que recebemos da
populaçao. V. Exa. certarnente nos ajudará, e a mim pessoalmente, a
resgatar o cornpromisso corn a população. Estou tranquilo nesse aspecto. V.
Exa. - ja disse corn toda a propriedade - não é a prirneira vez que chega a
esta Casa, e tenho a certeza de que vai cumprir, rnais uma vez, uma missão
da malor importOncia. E repito: gostaria de partilhar das experiências que V.
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Exa. traz. Muito obrigado.

O Deputado João Pinto Ribeiro - Gostaria de dizer que as Casas
Legislativas passarn por rnomentos aflitivos, momentos de tensOes, e a
Cãrnara Municipal de Belo Horizonte não é diferente. La também existem
problemas, e nos Ultimos anos a Cámara Municipal teve o privilégio de ter
coma Presidente a entOo Vereador João Paulo.

João Paulo foi urn dos rnaiores exemplos de equilibrio, de born-senso e de
urn cornando tranqUilo do Poder Legislativo de Bela Horizonte. Tive a
oportunidade de estar por vários momentos na Câmara Municipal, quando a
então Vereador, atual Deputado, João Paulo, presidia aquela Casa. V. Exa. e
urn exemplo de dedicacão, e também de paradigma. Para mirn, V. Exa. é uma
pessoa para quern sernpre estou olhando, observando seus atos, que são
sérios e conscientes, uma pessoa corn muita vontade de acertar e de ajudar a
comunidade. Muito obrigado por suas palavras.

• Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Jorge Eduardo de Oliveira.
• Deputado Jorge Eduardo de Oliveira* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a

imprensa faz parte da histária da hurnanidade ha milênios. Segundo os
historiadores, a prirneiro jamal surgiu em 69 a.C., quando Julio César, urn
politico ramano, criau as Actas Diurnas'. Essas eram manuscritas
praduzidos sobre material rudimentar, as quais narravam as principais fatos
politicos do Senado. Eram afixadas na porta do fOrum, que era o lugar mais
frequentado pela população naquela época.

Depais, as 'Actas Diurnas", que divulgavarn apenas fatos politicos, tarnbém
passaram a noticiar as principais acontecimentas sociais de Roma, a pedido
da populacOa, que queria saber das novidades na cidade.

Corn o passar dos tempos, a escrita foi sendo aprirnarada. Surgiram as
alfabetos. Mas, ate o século XV, quem quisesse e tivesse bastante dinheiro
para adquirir urn texto tinha que contratar urn escriba e esperar meses pelo
lento trabalho das cOpias feitas a mao.

E no século XV que a história registra urna das grandes revolucOes na
histOria da humanidade: surgiu a máquina de imprirnir, inventada por
Gutenberg. Os textos passararn, então, a ser reproduzidos em rnaior
quantidade. Centenas de pessoas puderam ter acesso as inforrnacOes ao
mesmo tempo. Democratizou-se então, a conhecirnento e a divulgacão de
noticias para as populaçOes.

De Gutenberg aos dias atuais, muitas evalucOes tecnologicas aconteceram
na area da imprensa.

Mas a esséncia da imprensa, seja na antiga Roma, na época dos capistas,
seja nos dias atuais, continua a mesma. Seu papel sempre foi a de inforrnar e
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formar opiniöes. E, numa visão mais ampla, os estudiosos da comunicação
afirmam que a imprensa relata mais que noticias; relata, também, e
sobretudo, a existéncia de uma sociedade, sua maneira de ser, sua maneira
de falar. E não importa o tempo ou a area geográfica. A imprensa é
importante para toda populacão, seja da capital, do interior ou do meio rural.

Por causa da importãncia social da imprensa, não poderia deixar de vir a
esta tribuna prestar uma homenagern ao jornal "Foiha Machadense", que hoje
completa 25 anos de existência.

Orgão de comunicaçào escrita, corn sede em Machado, no Sul de Minas,
corn circulação em municipios vizinhos, a "Foiha Machadense" nasceu do
idealismo de urn grupo.

Quando "0 Machadense", que editou poucos nümeros, encerrou suas
atividades, o grupo composto pelos Profs. Cleuton Pereira Gonçalves e José
Vitor da Silva e por Maurilio Carneiro Dias, José Carlos Vilela e José Agenor
Ferreira resolveu fundar urn novo jornal. Entendiam que era inadrnissivel urn
povo ou uma cidade sem jornal.

Assim, no dia 24/3/74, urn domingo, o povo de Machado arnanheceu corn o
primeiro exemplar da "Folha Machadense" circulando pelas ruas. Depois, corn
o passar dos tempos, expandiu-se para cidades vizinhas.

Esse periódico veio para ficar. Apesar das dificuldades de se rnanter urn
jornal no interior, ha 25 anos a "Folha Machadense" circula de maneira
ininterrupta. Assirn, todos os sábados, o povo da região tern urn encontro corn
a 'Folha".

Como a irnprensa pode ser considerada a palavra social na convivência
corn os fatos, neste quarto de século, esse periódico vern narrando os
acontecimentos do meio social da região. Corn isso, constrói e guarda o
registro da histOria dos municipios onde circula.

Ha 25 anos, a primeira manchete dizia: "Em Machado, primeira usina de
despolpamento de café da America - a PROEX'. E, de Ia ate hoje, quantos
outros fatos da existéncia dos municipios ele vern registrando. São narrativas
das conquistas e do desenvolvimento das cidades a pavimentaçào de
rodovias que interligam as regiöes vizinhas, a instalação de faculdades em
Machado e outras cidades, a construção de rodoviárias, de centros de saüde
e de escolas pCiblicas.

Registrou os avanços das telecomunicaçoes naqueles municpios do Sul de
Minas, rnostrando que, corn o advento da ligação interurbana, as pessoas não
precisariam mais esperar ate 48 horas para se comunicar. Conta sobre os
avanços de cidades da regiao em direcão aos novos bairros e os espetáculos
culturais. Tern registrado a fala dos poetas, dos politicos, da comunidade nos
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eventos sociais, em suas matérias e editoriais, que expressarn opiniöes corn
muita ética e imparcialidade.

Sua irnportância como fala social de urn municIpio ganhou grande projeção,
e, hoje, a "Foiha Machadense" tern urn projeto corn as escolas municipais de
Machado, no qua] os professores e os alunos trabalham corn ternas ligados a
realidade de seu ambiente a partir das rnatérias publicadas no jornal, alérn de
receber visitas constantes de alunos a sua redação.

Para manter essas narrativas do ambiente regional, seu atual editor e
fundador José Vitor, que acabou ficando sozinho na direção do jornal, não
desanirnou e não mediu esforços para levar o projeto adiante.

Ha 25 anos, junto corn a grupo fundador, começou corn muitas dificuldades,
mas sern perder de vista o ideal, a objetivo traçado. As primeiras matérias
foram escritas corn as máquinas tipográficas, porque não tinha sala de
redaçao. Os jornais eram irnpressos num rnaquinario veiho e obsoleto,
ernprestado do que havia sobrado da antiga Escola Profissional La Salle.

Enquanto a jamal crescia e refletia sobre as fatos da região, ganhando a
apaia popular, foi tarnbérn passando por diversas transformaçoes na sua
pradução gráfica. Deixando as velhas rnáquinas emprestadas ha 25 anos,
hoje, a Editora e Gráfica Machadense construlu urn prédio corn espaco mais
amplo para a redaçâo, que está toda informatizada, corn computadores de
Ultima geração. Passui programas especlais de editoracao eletrãnica e fol urn
dos primeiros velculas de comunicação da região a implantar a fotografia
digital em suas páginas. Alérn das inovaçôes tecnológicas, José Vitor tarnbérn
conta, atualmente, corn as idéias e a trabalho renovador de seu filho Edson
Borges da Silva, que se graduou em jarnalisrno, em 1996, pela PUC - MG.

Por todo esse esforco e determinaçao ao longo desses 25 anos, para
sobreviver de rnaneira ininterrupta e ser a palavra social da região, deixamos
aqui registrado, nos anais desta Casa Legislativa, a história desse jornal. E a
nosso desejo de que ele seja, por muitas e rnuitas geraçöes, a narrador das
imagens e dos acontecimentos da vida das localidades onde circula.
Parabéns, Prof. José Vitor, pela luta e a disposição para manutencão desse
periOdico. Muito obrigado.

* - Sern revisão do orador.
0 Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Joào Paulo.
0 Deputado João Paulo - Sr. Presidente, dernais rnernbros da Mesa,

colegas Deputados e colegas Deputadas, vim a esta tribuna para falar de urn
assunto que tern ganhado corpo, nos tiltimos dias - e por que não dizer nos
ültimos anos -, em que aparece no Congresso Nacional urna praposta que vai
mexer corn a vida de todos nos e da Nação. Quero falar da propasta de
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fidelidade partidária e confesso que nào me preocupa muito se não tiver - e
percebo que não terei - muitos seguidores e rnanifestacoes de solidariedade.
Na realidade, sinto que 0 Congresso Nacional, depois do que ocorre corn a
opiniao püblica - manipulada e trabalhada -, pode muito bern acabar
aprovando essa proposta. Isso significará urn desastre para a dernocracia
brasileira.

A Constituicão Federal diz, de maneira clara, que a poder vem do povo, a
poder é do povo e ern seu nome é e deve ser exercido. E não que a poder
vem do partido politico e em nome do partido politico deve ser exercido. A
primeira indagaç5o que faço é precisamente essa. Será que haveria uma
proposta de alteracão dessa constituiçâo para que a fidelidade partidária
fosse implementada da maneira como está sendo proposta?

Ha poucos dias, escrevi urn artigo - e tive a cuidado de remeter cópia para
os colegas - perguntando qua[ é o prejuIzo que o cidadão, o eleitor sofre
quando urn parlamentar muda de partido. F perguntava mais: é possivel
resgatar os compromissos, quer sejam os de carnpanha, quer sejarn os
inerentes a própria trajetória do Deputado? Quais compromissos ele fica
impossibilitado de cumprir quando muda de partido? Nenhum. Pode continuar
cumprindo seus cornprornissos rigorosamente e, eventualmente, ate precisa
mudar de partido para curnpri-los ou resgatá-los, porque o partido pode se
opor a eles. E, nào raro, o partido também tern se oposto ao próprio
prograrna.

o Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Nobre Deputado, acornpanhando
suas palavras, quero dizer que, evidentemente, discordamos delas, e isso é
democracia.

Acho a fidelidade partidária fundamental, devido as condiçöes que estarnos
apreciando, näo so nesta Casa como na própria Câmara Federal, ern que
alguns politicos se elegem corn urn nUmero pequeno de votos - em torno de
18 ou 20 mil votos - e depois trocam de partido para, naturalmente, pertencer
a Situação. E muitos que obtiveram 30, 40 mil votos nao conseguiram se
eleger.

o partido pequeno, haje, é tido - corn todo respeita, porque é urn partido -
como sendo de aluguel, e isso está acontecendo não sO em Minas Gerais
corno em todo o Brasil. Por isso, penso que a fidelidade partidária deve existir,
e as politicos eleitos corn 18 mil votos, rnesmo que seu partido esteja na
Oposição, teriam a obrigação de continuar nele, pelo menos durante o
mandato. Muito obrigado, Sr. Deputado.

o Deputado Joäo Paulo - Respeito o aparte do nobre colega Alberto Bejani,
considero-o, rnas, no decorrer da nossa exposicào, certarnente irernos trazer
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para colação alguns entendirnentos que serâo cotejados corn a posição de V.
Exa.

o Deputado Miguel Martini (em aparte) - Muito obrigado pelo aparte. Devo
dizer que V. Exa., apesar de reconhecer a brilhantisrno do parlarnentar, está
absolutarnente - na minha maneira de ver - equivocado em seu raciocinio.

Sornos democratas convictos, e penso que nâo ha democracia sem
partidos politicos fortes. Alias, a fragilidade do nosso Pais está exatarnente
ern nâo termos verdadeiros partidos politicos, rnas, sirn, legendas partidárias.
E não e possivel se construir urn partido sern fidelidade partidária. Nâo a
fidelidade que a Presidente quer: na hora de votar, acerta corn a lideranca,
define, e eles votarn. Não, nao é dessa fidelidade que estamos falando.
Estamos falando sabre urna fidelidade ideolOgica doutrinária. E diferente.

Então, mais do que a fidelidade, sou favorável a que a mandato passe a ser
do partido e não do parlarnentar. Sou favorável a isso para que haja rnelhor
ganho na qualidade parlarnentar. Deveria ser feita urna lista Unica pelo
partido, e devIarnos votar na sua proposta partidária. 0 partido seleciona
aqueles que considerar em melhores condiçoes de defendê-la.

Assim, acho que V. Exa. está equivocado, rnas respeito-o. A democracia
tarnbérn significa respeito as idéias contrárias. Mas, se quiserrnos urn Brasil
forte, urn Legislativo forte, precisarnos de partidos fortes e corn fidelidade
partidária. Sern a tipo de fidelidade que estou defendendo nâo é possivel se
fazer urn partido born neste Pals.

0 Deputado Joâo Paulo - Agradeço o aparte do nobre Deputado Miguel
Martini. Ficou clara a sua posiçâo em favor de que a fidelidade seja
implementada.

Fica a me perguntar, nobre Deputado e caros colegas, se essa fidelidade
viria para penalizar a Deputado, a parlamentar que muda de partido. F a
partido deve ou não ter fidelidade a si mesmo?

Recenternente, urn grande partido nacional foi protagonista de urn episódio
dantesco, ocorrido em Brasilia, quando repudiou uma candidatura prOpria,
corn chances de se tarnar vitoriosa, em proveito de urn norne de outro partido.
Fico a me perguntar: 0 partido não deve fidelidade a si rnesmo e näo deve
fidelidade aos seus filiados? Essa infidelidade, por acaso, nâo consta da
proposta que será apreciada no Congresso Nacional. Quanto a fidelidade
programática, fico a me perguntar qual e a partido que advoga, em seu
programa, a supressão, a retirada de garantias e direitos sociais, corno está
acontecendo no Brasil, tais corno a contribuicão previdenciária de
aposentados, a perda da estabilidade do funcionalismo pUblico. Qual é a
partido que tern em sua linha programatica urna tese de defesa dessa
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postura?

o Deputado Mauro Lobo (em aparte) - Sr. Deputado, lamentavelmente
acatar as opiniöes dos colegas que o aparteararn. Quando estamos
participando do processo eleitoral, é comurn encontrarmos eleitores que
dizem não acompanhar partido e, sirn, votar no candidato. Corn isso, o eleitor
está dizendo que observa a personalidade do candidato. A fonte de poder
para esse eleitor é a personalidade e não a organizacáo, que seria o partido.

• Deputado Joo Paulo - Entäo, V. Exa. concorda comigo.
• Deputado Mauro Lobo (em aparte) - Não, deixe-me terminar o raciocInio.

A med ida que o eleitor afirma que vota no candidato e nào no partido, está
exatamente dizendo da fragilidade da organização. E poder, numa
democracia, depende mais da organização do que de individuos, de
personalidades. Quanto mais democrática for a sociedade, mais fortes sero
as suas organizaçöes. E o partido é, por exceléncia, a organizacào polItica. E
por isso que temos de nos bater pelo fortalecimento dos partidos. 0 que está
errado e que, como acontece no Estado e no Congresso Nacional, nenhum
Governante tern, hoje, maioria corn dois ou trés partidos, precisa do apoio de
diversos partidos, porque não rnais ternos partidos fortes. 0 grande partido,
quando muito, tern 20% das cadeiras numa Assernbléia Legislativa ou no
Congresso Nacional. Al é que se encontra o erro. Se nâo nos preocuparrnos
corn o fortalecimento dos partidos e a fidelidade partidária, que pode ser urn
born caminho, urn born inlcio para o fortalecirnento dos partidos, não terernos
uma dernocracia. E, a rnedida que, numa eleiçâo, temos que vender nossa
posição sem o apoio de partido, haja dinheiro para gastar ern uma carnpanha.
Temos que ter urn eleitor que comece a se identificar corn o partido e, dentro
do partido, corn deterrninado candidato. Não concordarnos corn o que está
ocorrendo agora, quando cada urn tern que divulgar a sua proposta,
esclarecé-la individualmente para o eleitorado, sern nenhurn apoio partidário,
sern o apolo da organização. Isso, Deputado, é que entendernos estar
bastante errado e que devemos rnudar. Portanto, larnento, tarnbérn, não
esposar a sua opiniao. Estou corn a opinião dos colegas que me
antecederarn. E irnportante a fidelidade partidária, para que se valorize, para
que se prestigie, enfirn, para que se fortaleça a organizacäo.

o Deputado Joào Paulo - Obrigado, Deputado Mauro Lobo. Ao iniciar rninha
exposição, disse que não esperava ernpolgar o Plenário, não esperava obter
adesão a rninha tese. Gostaria de dizer que nao me preocupa esse fato.
Quero ernpregar uma parcela da argurnentacào do Deputado Mauro Lobo,
que contradiz sua prOpria tese, na medida em que o povo tern dificuldade de
trabalhar corn leis corn as quais não concorda.
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Existe urn jargão que diz: "Tern lei que pega e tern lei que nao pega". Essa

lei da fidelidade certarnente será urna lei corn a qual o povo val trabalhar corn
rnuita dificuldade, porque é fato notOrio, cornprovado por todos nós, que o
povo não quer saber do partido, rnas do candidato, ate porque ele muda de
partido. 0 povo vota no candidato e não no partido. Ate urn partido que é rnais
hermético nesse aspecto, o PT, teve a infelicidade de acompanhar o PMDB
naquele solene episódio do Rio de Janeiro, quando, repudiando urna
candidatura própria, do Vladimir Palrneira, preferiu a candidatura do
Garotinho. Então, fico a me perguntar também que partidos da expressäo do
PT, que tern realmente uma dialética toda especial, que tern urna reveréncia
rnuito grande a esses valores, trabalharn corn dificuldade nesse aspecto de
honrar urna candidatura própria. Pergunto: nesse caso, qual é o risco que o
partido correria por ter-se postado de maneira infiel ao seu mernbro, que
naquela oportunidade teria, inclusive, sido escolhido na convenção regional?

o Deputado Joâo Pinto Ribeiro (em aparte) - Gostaria de congratular-me
corn o ilustre colega pela firrneza e coragem de enfrentar uma tese já
sabendo que ela, em principio, é rninoritária. Mas, sern entrar no mérito da
questão da fidelidade partidária, creio que o Pals precisa urgentemente da
reforma politica, para que os partidos possarn ser mais fortes. Como foi citado
pelo Deputado Mauro Lobo, os eleitores tambérn nos cobram muito o excesso
de partidos. Ate nOs rnesrnos não sabernos enumerar os partidos que existern
no Pals, pela sua quantidade. Creio que o bipartidarisrno, que já vivemos, näo
é o ideal para o Brasil e nem é born para a dernocracia, é preciso urn niimero
maior de partidos. Mas essa quantidade que existe hoje no Brasil precisa ser
reduzida, para que haja urn nUrnero menor de partidos.

Acho que existem outras questöes que precisarn ser debatidas, e
z importante que comecernos a discutir o assunto e que haja coragern para

abracar, como V. Exa., uma posiçâo antagônica a posição da maioria dos
politicos em relaçâo a fidelidade partidária. Parabéns pela coragern e atitude
de V. Exa. em trazer esse assunto para a Assembléia.

0 	 0 Deputado Joáo Paulo - Obrigado, Sr. Presidente. Nobre Deputado Joâo
0 Pinto Ribeiro, nos Estados Unidos ha sessenta e tantos partidos, mas SO OS

Partidos Dernocrata e Republicano se sobressaern e se alternam na
Presidência da Repblica. Copiamos tanta coisa de Ia, que não faz mal
nenhurn termos essa quantidade de partidos aqui no Brasil, podernos
continuar tranqUilarnente corn essa quantidade de partidos, o eleitor se sente
rnais a vontade para votar.

Mas Ia existe uma coisa irnportante, e que náo existe aqui, que é o voto
facultativo. Esse 6 o "x" da questão. E isso que o eleitor quer, ele reclarna



^ ^AO

E
0

0

1084
muito mais por ser obrigado a votar do que por ter muitos partidos entre os
quais escoiher. Náo percebo outra preocupação do eleitor, não vejo nenhuma
demanda do eleitor. Alias, no artigo que assinel, disse que o eleitor foi
doutrinado, por intermédio dos meios de comunicacão, por quern deseja
manipular o parlamento, e, segundo o artigo, anda mu Ito independente.

Essa fidelidade partidária certamente ira traduzir-se num prejuIzo enorme
para a democracia brasileira, porque vai colocar o parlamentar em
sobressalto, val confiscar a sua 'ndependência. Confesso, aqui, que acoihi
corn humildade e alegria os apartes que, na realidade, so servirarn para
reforçar minha tese, contrária a fidelidade partidária. E lembraria ainda rnais:
os Deputados Federals acabarn votando coisas sem querer, sem a reflexào
necessária.

Cito, como exemplo, a proibicäo de boca-de-urna na eleiçao: quando se
estabelece a proibicão de boca-de-urna, estabelecendo-se penas supressivas
de liberdade, eles vém aqui para formar, e Ia no seu reduto eleitoral os seus
cabos eleitorais formarem, também, equipes de boca-de-urna. Então, enviei
uma mensagem para todos os Deputados Federals no sentido de que eles
votem de maneira rnais refietida a respeito do terna. Muito obrigado.

2a Parte (Ordem do Dia)
1a Fase

Abertura de Inscricöes
o Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidência

passa a 2a Parte da reuniào, corn a 1a Fase da Ordern do Dia,
compreendendo cornunicacOes da Presidéncia e de Deputados e a
apreciacào de pareceres e requerirnentos. Estão abertas as inscriçöes para o
Grande Expediente da prOxima reunião.

Designação de Comissöes
o Sr. Presidente - A Presidência vai designar Comissão Especial para

Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda a Constituicâo no 7/99, do
Deputado Washington Rodrigues e outros, que altera as disposiçöes relativas
a militares. Pelo PSDB: efetivo - Deputado Wanderley Avila; suplente -
Deputado Márcio Kangussu; pelo PMDB: efetivo - Deputado Márcio Cunha;
suplente - Deputado Antonio Roberto; pelo PDT: efetivo - Deputado Marcelo
Gonçalves; suplente - Deputado Bené Guedes; pelo PFL: efetivo - Deputado
Sebastião Costa; suplente - Deputado Rêmolo Aloise; pelo FL: efetivo -
Deputado Newton de Morals; suplente - Deputado Washington Rodrigues.
Designo. A Area de Apoio as ComissOes.

Leitura de ComunicaçOes
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicaçOes
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apresentadas nesta reunião pela Comissäo de Assuntos Municipals -
aprovação, na 2a Reunião Ordinária, do Requerimento n o 57/99, do Deputado
Bené Guedes (Ciente. Publique-se.); pelos Deputados Alberto Pinto Coelho -
indicação do Deputado Rérnolo Aloise para Vice-Lider do Governo (Ciente.
Publique-se. COpia a Area de Apoio as ComissOes e as Liderancas); João
Pinto Ribeiro - sua ausência do Pals no perIodo de 29/3/99 a 4/4/99; Alencar
da Silveira Junior - sua ausência do Pals no perlodo de 31/3/99 a 10/4/99; e
Márcio Cunha - sua ausëncia do Pals no perlodo de 26/3/99 a 5/4/99 (Ciente.
Publique-se.).

Despacho de Requerirnentos
- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada urn por sua vez, nos termos do

inciso X)(VII do art. 232 do Regimento Interno, requerirnento do Deputado
Marco Regis e outros - apreciaçâo pelo Plenário do Requerimento n o 15/99;
nos termos do inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno, requerirnentos dos
Deputados José Henrique, Maria José Haueisen e Wanderley Avila - retirada
de trarnitaçOo dos Projetos de Lei n o

s 102, 72 e 33/99, respectivamente
(Arquivem-se os projetos.); nos termos do inciso XXXII do art. 232 do
Regirnento interno, requerirnentos dos Deputados Mauro Lobo -
desarquivarnento do Projeto de Lei n o 2.002/98; Eduardo Daiadier (2) -
desarquivarnento dos Projetos de Lei n

o
s 1.754 e 1.923/98; Fábio Avelar e

Alvaro AntOnio - desarquivamento dos Projetos de Lei n o
s 1.995 e 1.577/98,

respectivamente; e, nos termos do inciso XXI do art. 232 do Regimento
Interno, deixando para fixar a data oportunarnente, requerirnento do Deputado
Dimas Rodrigues - destinaçao da 1a Parte da reuniäo ordinária a homenagern
ao Colégio Providéncia, por seus 150 anos de existéncia.

Votaçâo de Pareceres
o Sr. Presidente - Parecer da Cornissao Especial para Ernitir Parecer sobre

a Indicaçao dos Titulares das Seguintes Entidades: Instituto Mineiro de
Gestão das Aguas - IGAM: Diretor-Geral - João Bosco Senra. A Cornissäo
Especial opina pela aprovaçâo do nome. Instituto Estadual de Florestas - IEF:
Diretor-Geral - Evandro Xavier Gornes. A ComissOo Especial opina pela
aprovação do nome. Fundaçâo Estadual do Meio Arnbiente - FEAM:
Presidente - José Claudio Junqueira Ribeiro. A Cornissào Especial opina pela
aprovação do norne.

Questào de Ordern
o Deputado Hely TarqüInio - Gostaria de pedir a verificaçâo de "quorum",

porque, para votar, precisamos de 39 Deputados presentes. De piano, verifico
que nào hb 39 Deputados.

0 Deputado Paulo Pettersen - Solicito ao Sr. Presidente que faca a
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recomposição do "quorum", ievando-se em conta que ha Deputados reunidos
em comissães.

o Sr. Presidente - A Presidência verifica, de piano, que existe o nCimero
suficiente para votaçao, pois, além dos Deputados presentes em Pienário, ha
vários Deputados reunidos em comissöes. A prOpria vatação atestará isso.

o Deputado Alencar da Siiveira Junior - Sr. Presidente, gostaria de
ressaltar, para que seja levada em conta, a presença dos Deputados nas
comissöes. Gostaria de explicar que os Deputados do PDT, por exemplo,
fazem parte das Comissôes de Meio Ambiente e de Transporte e da CPI da
CEMIG. Assirn, temos no Plenário quatro Deputados do PDT e mais quatro
em camissOes. Gostaria que V. Exa. levasse em consideraçaa que ternos
todas as camissöes funcionando a todo vapor, corn "quorum" necessário para
sua reaiizaçâo.

o Sr. Presidente - Votacäo da parte do parecer referente a indicacao do Sr.
João Bosco Senra para Diretor-Geral do IGAM. A Presidéncia submeterá a
matéria a votação pelo processo secreto, de conformidade corn o art. 261,
inciso I, c/c corn o art. 255, do Regimento Interno. Em votaçao.

- Procede-se a votaçao secreta por meio do painel eletrônico.
- Registram seus votos as seguintes Deputados:
Adelino de Carvaiho - Agostinho Silveira - Alberto Pinto Coelho - Aiencar da

Silveira JCinior - Arnbrósio Pinto - Anderson Adauto - Antonio Julio - Antonio
Roberto - César de Mesquita - Christiano Canédo - Djalma Diniz - Eduardo
Brandào - Eduardo Hermeto - George Hilton - Gil Pereira - Ivo José - Joâo
Paulo - J000 Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Alves Viana -
José Braga - José Henrique - José Milton - Luiz Fernando - Luiz Menezes -
Maria José Haueisen - Maria Tereza Lara - Newton de Morais - Olinto
Godinho - Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Ronaldo
Canabrava - Washington Rodrigues.

o Sr. Presidente - Votaram "sim" 32 Deputados; votaram "não" 2
Deputados; não houve voto em branco; corn a presença de 14 Deputados em
reuniOes nas comissOes, temos urn total de 48 Deputados. Está, portanto,
aprovada a indicaçâo. Oficie-se aa Governador do Estado.

Questão de Ordem
o Deputado Hely TarqüInio - Sr. Presidente, pela ordem. GostarIamos de

saber os nomes dos Deputados que estão nas comissOes.
o Sr. Presidente - Antes de prestar essa informaçao, gostariamos de dizer

que as relaçOes que a Presidéncia vai utihzar para informar a V. Exa. Os
nomes dos Deputados que se encontram nas comissOes, no presente
momento, foram fornecidas pelos Presidentes das referidas comissOes.
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Encontram-se, neste momento, na CPI da CEMIG Os Deputados Adeirno
Carneiro Leâo, Bilac Pinto, Antonio Andrade, Amilcar Martins, Chico Rafael,
Eduardo Brandao, Eduardo Daladier e Rogério Correia, sendo que a
Deputado Dalrno Ribeiro Silva e a Deputado Rogerio Correia retornararn
neste momenta a este Plenário. Na Comissão de Transporte encontram-se as
Deputados Alvaro AntOnio, Arlen Santiago, Dinis Pinheiro, Irani Barbosa e
Marcelo Goncalves.

Votaçao da parte do parecer referente a indicaçäo do nome do Sr. Evandro
Xavier Games para a cargo de Diretor-Geral do IEF. A Presidência solicita
aos Deputados que ocupem seus lugares. Em votaçãa.

- Procede-se a votaçäo secreta par meio do painel eletrãnico.
- Registram seus votos as seguintes Deputados:
Adelino de Carvalho - Agostinho Silveira - Alberto Pinto Coelho - Alencar da

Silveira JUnior - AmbrOsia Pinto - Anderson Adauto - Antonio JUlio - AntOnio
Roberto - César de Mesquita - Christiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva -
Djalma Diniz - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos -
George Hilton - Gil Pereira - va José - João Paula - Joäo Pinto Ribeiro - Jorge
Eduardo de Oliveira - José Alves Viana - José Braga - José Henrique - José
Milton - Luiz Fernando - Luiz Menezes - Maria José Haueisen - Maria Tereza
Lara - Newton de Morais - Olinto God inho - Rémolo Aloise - Rogério Correia -
Ronaldo Canabrava - Washington Rodrigues.

o Sr. Presidente - Votaram "sim" 31 Deputadas; votaram "nâo" 4
Deputados; nao houve vato em branco; corn a presenca de 11 Deputados em
reuniOes nas comissOes, temos a total de 46 Deputados. Está aprovado a
name do Sr. Evandro Xavier Games para a cargo de Diretor-Geral do IEF.
Oficie-se ao Governador do Estada.

Votacao da parte do parecer referente a indicacaa do nome do Sr. José
Claudio Junqueira Ribeira para a cargo de Presidente da FEAM. A
Presidência solicita aos Deputados que ocupem seus lugares. Em votaçäo.

- Procede-se a votaçao secreta por meia do painel eletrônico.
- Registram seus votos as seguintes Deputados:
Adelina de Carvaiho - Agostinho PatrUs - Agostinho Silveira - Alberto Pinto

Coelho - Alencar da Silveira Junior - AmbrOsia Pinto - Anderson Adauto -
Antonio Julio - AntOnio Roberta - César de Mesquita - Christiano Canêdo -
Dalmo Ribeiro Silva - Djalma Diniz - Eduardo Brandâo - Eduardo Hermeto -
Elaine Matozinhos - George Hilton - Gil Pereira - va José - Joáa Paulo - Joäo
Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Alves Viana - José Braga -
José Henrique - José Milton - Luiz Fernando - Luiz Menezes - Maria José
Haueisen - Maria Tereza Lara - Newton de Morais - Olinto Godinho - Paulo
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Pettersen - Rémolo Aloise - Rogerio Correia - Ronaldo Canabrava -
Washington Rodrigues.

o Sr. Presidente - Votaram "sim" 34 Deputados; votaram "náo" 3
Deputados; nâo houve voto em branco, sendo corn putada a presenca de 11
Deputados em reuniöes nas cornissöes, num total de 48 Deputados. Está
aprovado o nome do Sr. José Cláudio Juriqueira Ribeiro para o cargo de
Presidente da FEAM. Oficie-se ao Governador do Estado.

Parecer da Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a lndicação dos
Titulares das Seguintes Entidades: Instituto de Previdência dos Servidores
Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM -: Diretor-Geral: Mamede
Campanha de Souza. A Comissão Especial opina pela aprovação do norne.
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG
-; Presidente: Joâo Diniz Pinto JOnior. A Comissào Especial opina pela
aprovação do nome. Votaçào da parte do parecer referente a indicacão do
nome do Sr. Mamede Carnpanha de Souza para o cargo de Diretor-Geral do
IPSM. A Presidência solicita aos Deputados que ocupem seus lugares. Em
votaçâo.

- Procede-se a votaçâo secreta por meio do painel eletrônico.
- Registrarn seus votos os seguintes Deputados:
Adelino de Carvaiho - Agostinho Silveira - Alberto Pinto Coelho - Alencar da

Silveira Jinior - AmbrOsio Pinto - Anderson Adauto - Antonio Jilio - Antonio
Roberto - César de Mesquita - Christiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva -
Djalma Diniz - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos -
George Hilton - Gil Pereira - Ivo José - Joào Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge
Eduardo de Oliveira - José Alves Viana - José Braga - José Henrique - José
Milton - Luiz Fernando - Maria José Haueisen - Maria Tereza Lara - Newton
de Morais - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Rêmo!o Aloise - Rogério
Correia - Ronaldo Canabrava - Washington Rodrigues.

o Sr. Presidente - Votaram "sim" 34 Deputados; votou "náo" 1 Deputado.
Nào houve votos em branco nem nulos, e foi computada a presenca de 11
Deputados em comissães, totalizando 46 Deputados. Está aprovado o nome
do Sr. Marnede Campanha de Souza para Diretor-Geral do IPSM. Oficie-se
ao Governador do Estado.

Votação da parte do parecer referente a indicaçao do Sr. Joo Diniz Pinto
Junior para Presidente do Instituto de Previdéncia dos Servidores do Estado
de Minas Gerais - IPSEMG. A Presidéncia solicita aos Deputados que
ocupem seus lugares. Em votação.

- Procede-se a votação secreta por meio do paine! eletrônico.
- Registram seus votos os seguintes Deputados:
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Adelino de Car-valho - Agostinho PatrUs - Agostinho Silveira - Alberto Bejani

- Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira JUnior - Ambrósio Pinto -
Anderson Adauto - Antonio JUlio - Antonio Roberto - César de Mesquita -
Christiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Djalma Diniz - Eduardo Brandão -
Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - George Hilton - Gil Pereira - lvo José
- João Paulo - Joäo Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Alves
Viana - José Braga - José Henrique - José Milton - Luiz Fernando - Luiz
Menezes - Maria José Haueisen - Maria Tereza Lara - Miguel Martini -
Newton de Morais - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Rémolo Aloise -
Rogerio Correia - Ronaldo Canabrava - Washington Rodrigues.

o Sr. Presidente - Votaram "sim" 34 Deputados; votararn "não" 4
Deputados. Houve 1 voto em branco, totalizando 39 votos. Está, portanto,
aprovado o nome do Sr. Joâo Diniz Pinto JUnior para Presidente do JPSEMG.
Oficie-se ao Governador do Estado.

DeclaraçOes de Voto
o Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, apesar de o voto ter sido

secreto, gostaria de dizer que votei "sim" quanto a essa indicaçOo. Espero
que o futuro Presidente do IPSEMG, que defendeu arduamente a quebra do
regime de caixa Unico para aquele órgáo, que defendeu arduamente o
Conselho Deliberativo do Instituto, lute para que os vetos relativos a tais
questOes sejam derrubados. Esta Casa, dando uma demonstraçao de
sensibilidade e amadurecimento, apesar de ter sido no Governo anterior,
aprovou duas medidas, duas normas legais. No entanto, S. Exa. o
Governador ltamar Franco as vetou.

Espero que o PT e o PMDB, que hoje estOo no Governo, mas fizeram parte
da CPI que deu origem a essas duas iniciativas, votem pela derrubada
desses vetos. Espero que o futuro Presidente do IPSEMG continue cerrando
fileiras para que eles sejam derrubados. Convocarnos ate os prOprios
servidores para que mantenham vigilOncia, porque esse foi urn avanço, e nao
aceitamos mais retrocesso. Obrigado.

o Deputado Rogerio Correia - Sr. Presidente, Deputados, companheiros
que nos visitam, também gostaria de parabenizar os que agora foram
aprovados pela Assembléia Legislativa, desejando-Ihes urn trabalho proficuo
a frente dos Orgâos que irão dirigir. Notadamente no caso do IPSEMG,
gostaria de parabenizar Os trabalhadores do Instituto, que ha rnuito vém
lutando por autonomia no órgão e conseguiram, depois de urn compromisso
firmado pelo Governador, colocar urn representante a altura - urn
representante ha muito reivindicado por eles. Tenho certeza de que ele fará
urn excelente trabaiho.
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Quanto aos vetos do Governador, ha urn acordo, que esperarnos seja
curnprido, para que os projetos vetados venharn imediatarnente para a
Assernbléia. Caso isso nào ocorra, é evidente que, por urna decisão de
bancada, nôs, do PT, votarernos pela derrubada dos vetos. Mas esperarnos
que esses projetos estejarn na Casa para discussão e sejarn aprovados ern
breve. Muito obrigado.

o Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Rogério Correia e
aos demais Deputados que o projeto já se encontra na Casa, já foi rernetido
pelo Sr. Governador do Estado.

A Deputada Maria Tereza Lara - Votando "sirn", gostaria de cumprirnentar o
Joáo Diniz Pinto JUnior e toda a equipe do IPSEMG. Sou professora
aposentada, corn 25 anos de Estado, fui Diretora de escola e fico
extrernamente feliz em ver, aqui, os colegas de caminhada. Acreditamos no
controle social das polIticas pUblicas quando questiona aquilo que nào deve
acontecer, aquilo que está errado, mas tarnbém quando apóia as lideranças e
as atitudes que constroem o nosso Estado. Entâo, urn abraço para vocés,
desejando todo sucesso na administracâo do IPSEMG, ao Joao Pinto e a
toda a equipe.

o Deputado Alberto Pinto Coelho - Nesta oportunidade, gostaria de declarar
o rneu voto em apoio a indicacào, para Presidente do IPSEMG, do Sr. João
Diniz Pinto JUnior. Gostaria, também, de dar conhecimento a este Plenário e
as galerias de que já foi encaminhada a esta Casa urna rnensagern do
Governador Itamar Franco trazendo urna nova proposta para a criacào do
Conselho do IFS EMG.

Questão de Ordem
o Deputado Miguel Martini - Na verdade, nessa questão de ordern, quero

urn esclarecimento, porque todos os Deputados desta Casa devem estar,
como estão, interessados na nova eleiçào que vai haver para o Instituto de
Previdéncia da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Então,
gostarIamos de perguntar a V. Exa., que é o Presidente do Conselho, se já Na
uma data marcada para a eleiçao, qual é o prazo máximo para a inscricão de
parlarnentares e qual o horário definido para tal, urna vez que todos devem
estar muito atentos a essa eleicão, que, segundo informaçöes que tivernos,
poderia estar sendo feita em rnomento inoportuno.

o Sr. Presidente - A Presidéncia gostaria de cornunicar ao Deputado Miguel
Martini que está aguardando so o encerrarnento dessa fase dos trabalhos.
Ha, aqui, urn requerimento do LIder da Maioria, Carlos Pirnenta, transferindo,
baseado no art. 70, ao Deputado Ermano Batista, a palavra, por 20 minutos. A
Presidéncia vai conceder a palavra e se retirará da Presidência dos trabalhos
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exatamente para, junto corn o Deputado AntOnio JUlio, irrnos ao IPLEMG,
onde discutiremos esse assunto.

Gostaria também de comunicar ao Plenário da Assernbléia que a
Presidéncia entende que essa rnatéria da ordem da previdência social talvez
seja o assunto mais relevante a ser discutido neste semestre, por esta Casa,
e, por solicitaçào do Executivo, indicou o Deputado Miguel Martini como
representante deste Poder na comissão tripartite que ira discutir a questâo
previdenciaria em Minas Gerais.

o Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - Vern a Mesa requerirnento do
Deputado Carlos Pimenta, Lider da Minoria, em que, nos termos do § 1 0 do
art. 70 do Regimento Interno, solicita a palavra para transferi-la ao Deputado
Errnano Batista. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo
de 10 minutos.

o Deputado Ermano Batista - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, antes
de adentrar-me no tema que me trouxe a esta tribuna, gostaria de
cumprirnentar o Deputado Joâo Pinto Ribeiro, urna vez que não pude faze-b
aparteando quando esteve nesta tribuna, em razào da exiguidade do tempo.
E claro que esta Casa, Deputado João Pinto Ribeiro, engalana-se corn a sua
presença. 0 seu retorno é irnportantissimo, a sua experiência é vasta, e
sabemos que varnos aprender rnuito corn V. Exa. Quero parabenizá-lo pela
forma sensata, coerente e competente corn que se conduziu em todos os
cargos que ocupou, engrandecendo-se em cada urn deles. Mas isso não é
obra do acaso. Em razão da humildade que [he é peculiar, V. Exa. é hornem
que nâo tern vertigem das alturas. Quando sobe, olha para baixo, porque tern
a firme convicção de que a aore é sustentada pelas raizes. Meus parabéns,
Excelência.

o compromisso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, corn a verdade,
corn a realidade tab como eta aflora no rneio social, não constitui apenas uma
opção de cornportarnento para corn o pUblico; muito mais do que isso, é urn
dever que nos obriga a todos. E é inspirado nesse comprornisso que me
manifesto agora.

A forma, e tão-somente a forma, corn que alguns ternas relevantes são
levados a discussào, corn os naturais efeitos na mIdia, frequentemente tern
desfigurado 0 propósito originário de servir a sociedade corn zelo e
segurança.

A maneira aleatOria, quiça inconseqüente, de enfocar assuntos delicados,
dificeis, sérios, provoca uma série de vicios e conseqüências daninhas, seja
pelo excesso de retórica, seja pebo torn bombástico e retorcido em que são
postos os conteUdos, mas sempre em desfavor da sociedade.
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E, "data venia", exatamente a que está acontecendo em relação as
denüncias de irregularidade na emissão de Carteiras de Habilitação para
motoristas. Pelo que vi e ouvi, no meio da massa, apOs a inIcio do inquerito
sobre a irregularidade levantada, a informação truncada, sem dtivida
sensacionalista, provoca uma confusáo de gato por lebre. Acerta-se quanto
ao objeto, erra-se quanta ao agente.

Na forma em que a assunto é ventilado, nsiste-se em dizer que se trata de
irregularidade "do" DETRAN e não "no" DETRAN, impropriedade essa que
deve, precisa ser corrigida.

Ora, convenhamas, embora as duas particulas "no" e "do" possam, em
principia, ser consideradas da mesma natureza gramatical, par certo dáo
sentido e amplitude inteiramente diversos.

Aa se aplicar a termo "irregularidade do DETRAN", arrisca-se na
generalização do âmbito do infeliz acontecimento. E so extrair, Sras. e Srs.
Deputadas, a apéndice rnôrbido e a carpo continuará a que sempre foi:
eloquentemente barn, argulho do pava mineiro.

Um raciocinio simples, imediata, isenta, inclusive alicerçada no nasso
conhecimento direto, nos leva a concluir que näo ha, evidentemente, urn
concurso de tadas as funcianárias daquele departamento na fraude de
documentas. Dal, insista, a imprapriedade do termo. Panderemas que a
própria racionalizaçao do servico püblico par setar - de natureza
desburacratizante - impoe que as respectivas seçOes campetentes realizem
as tarefas de sua alçada, se nâo de forma autônama, pelo menos cam
dinâmica própria, necessária aa servica.

o volume de trabalho é grande e leva, racionalmente, a chefia do
departamento a delegar funcoes, o que, em principia, é born para deslanchar
a atendimenta.

Contudo, a imperfeiçaa de algumas pessaas, a ambição, a deformação de
caráter, levam-nas aa demérito profissional e colocam-nas no caminho da
criminalidade, num pleno e cabal abuso de canfiança. Isso, entretanto, nâo
poderia afetar nem afeta, de fato, a credibilidade de tados aqueles que militam
na instituiçâa e que, em sua maiaria absoluta, estão dando a melhor de Si
para urn continua aperfeicoarnento do servico prestada.

Temos de cancretizar nassos canceitas na regra e nãa nas exceçöes.
Ademais a forma de canduçãa, se não corrigida, pode envolver, em cascata -
mas sem nenhuma razão -' toda a Palicia Civil do nosso Estado, urna das
melhores, se nâo a melhar palicia do Brasil.

Par farca de uma cautela natural, devernas agir corn seguranca e isencáa,
jamais permitinda que as impulsas do momenta tumultuem a perfeita
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cansciência de urn fata que interessa a toda a camunidade.

Ha, sim, figuras execráveis, apartunistas, de indale transgressara, que
usarn da caisa püblica para se lacupletar ilegalmente, devenda, par issa, ser
extirpadas dos carpas a que pertencem.

Entretanta, nâa se pade macular a name de uma entidade tradicianal, Util,
sObria, pela eventual deslize de alguns paucos rnaus servidares.

A esses Ultimos, aas detratares da ardem institulda, a nasso repidia e acãa
incisiva, na forma que canvier e cauber, para que eles respandam na Justiça
pela grave cametimenta de fraudes. Pracessa, rua e cadeia, se for a caso.

Esse fato, lastimável mas acidental, nâa pade enlamear a órgào, eis que Ia
estãa aqueles que Ihe deram a titula hanrasa que tem e é cam eles que
pademos cantar, cam toda certeza, nessa empreitada urgente de purificaçãa.

o Deputada Jaào Pinto Ribeiro (em aparte) - Inicialmente, gastaria de
agradecer as palavras elagiasas a mim dirigidas, fruta da boa vantade e da
seriedade do calega para cam as caisas do pavo e para corn as seus
companheiras nesta Casa. Gostaria de cangratular-me cam a nobre
Deputada pela tese levantada em relaçâa ao assunta - DETRAN e
irregularidades na expediçâa de carteiras de matarista. Como já fai colocada
par V. Exa., a DETRAN de Minas Gerais, sempre, em tada a histOria, fai
cansiderada urn dos mais sérias em tado a Pals. Tive a privilegia de Ia
trabaihar. Sou também funcianária de carreira da Secretaria de Estado de
Seguranca PUblica. Sei dizer que all prestam servicos hamens ptblicas da
maiar seriedade e da maiar dedicaçâa - e que tern feito daquele órgaa urn dos
mais sérias. F evidente que nâa podemas negar que irregularidades passa ter
havido e que precisam ser cambatidas - coma bern colocada par V. Exa.
Parabéns, par calacar as caisas nos seus devidas lugares, cam barn sensa,
cam seriedade, mastranda ao pavo a verdade em relaçâo aos fatas.

o Deputada Ermana Batista - Agradeço a V. Exa. a aparte, a
depoimento pela seriedade, pela campeténcia e pela clareza cam que se
expöe, valariza e enaltece a minha tese. Realmente, tenha andado e, em
tadas as minhas andanças, já auvi referéncias desairasas corn relaçáo a
autras DETRANs, mas nunca contra a DETRAN de Minas Gerais. V. Exa.
está carretIssimo.

A Deputada Elaine Matazinhas (em aparte) - Prezado Deputado Ermana
Batista, quera parabenizar V. Exa. pela seu pranunciarnenta. Quera dizer que
também pretendemas nos pranunciar aqui cam referéncia a CPI que apura as
irregularidades no DETRAN. Quero ate dizer mais, nabre Deputado, a nossa
preocupaçãa foi rnuito grande em vista da pressa corn que essa CPI fai
instalada. Na momenta em que a violência tern aumentada tanta e no
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momento em que sabemos que a Policia Civil e a Policia Militar não tern
medido esforços para combater essa violência, vi corn muita preocupação
nomes de autoridades policiais e o nome de urn Orgão corno o DETRAIN! de
Minas Gerais - como bern V. Exa. colocou -, que e respeitado no Pals todo,
numa posição urn tanto quanto desagradável. Essa situacão pode tornar
vulnerável a instituição Policia Civil.

Acho, inclusive, que e o momento de cada urn de nOs, Deputados, estar
pensando rnuito na assinatura de requerimentos para instalaçOes de CPI. Na
época, cheguei a ponderar aos Deputados que estavarn encabeçando toda
essa rnovimentação da CPI que aguardassem urn pouco a Corregedoria de
Policia Civil tomar as providéncias. A nossa Corregedoria é urn Orgão
seriissimo e jarnais deixou de apurar qualquer irregularidade praticada por
qualquer serventuário da Secretaria da Segurança Pblica. Al, sirn, depois
das investigaçOes da nossa Corregedoria, Orgão da mais absoluta confianca
da nossa sociedade, essa Casa deveria tomar as suas providências. Então,
fica al a nossa preocupação de estarrnos neste mornento enfraquecendo e
fragilizando a instituição Policia Civil do Estado de Minas Gerais. Muito
obrigada.

0 Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) .- V. Exa. co!ocou rnuito bern
as palavras quando Iembrou urn detalhe muito importante: que naquele Orgão
pode ate haver a excecão, mas não é a regra. Realrnente, no DETRAN
existem vários policials de conduta ilibada e corn grande preocupação corn o
profissionalismo. Gostaria de charnar a atencão dos dernais pares da Casa,
bern como de todo o povo que está acompanhando a CPI, quanto a urn dos
principios elernentares da nossa lei: cabe a quern acusa o Onus da prova.

E ternos ouvido pessoas denunciando, nessa comissão, irregularidades que
não são palpáveis, que nOo tern muita sustentaçao. Assim, é preciso alertar
esse cidadão que está vindo depor. Não que ele não rnereça todo o nosso
respeito. Pelo contrário, tern tido urn grande gesto de coragern, rnas as
denüncias tern que ser apuradas.

Concordo plenarnente corn todas essas apuraçOes, mas gostaria de
relembrar aos cornpanheiros da CPI do DETRAN que esse rnesrno cidadão
chegou a apontar urn Deputado desta Casa corno exarninador, sendo que
nunca foi, nunca trabalhou nessa area de trãnsito. Quer dizer, temos que
pensar em que tipo de declaraçao essa pessoa está dando. Vamos colocar a
mao na consciência. Varnos lembrar que ela tarnbérn tern urn cornpromisso
corn a verdade, que cabe a quern acusa o Onus da prova e que isso pode ser
cobrado mais a frente.

E para que não "passasse batido" o profissional da area de segurança,
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gostaria de lembrar que recebi várias noticias em meu gabinete, inforrnaçOes
e denUncias dos policiais militares que estão fazendo a segurança desse
cidadão, de que ele está entrando em bares, botecos no Bairro Cabana -
onde este Deputado tarnbém já rnorou - e em zona boêrnia corn a escolta
policial. Está colocando o nosso pessoal numa situação constrangedora. E
rnais: parando seus desafetos na rua, para Ihes perguntar Se, agora, iriarn
fazer alguma coisa corn ele.

Isso é urna afronta rnuito grande àqueles que Ihe estão prestando serviço
de segurança, em quatro turnos de dois homens cada. Ou seja, estarnos
gastando oito homens na sua segurança. Por isso, ele deveria repensar as
suas atitudes, porque essas não são atitudes de urn cidadão de respeito, de
urn cidadão que realrnente esteja preocupado em esclarecer fatos valiosos
para a sociedade.

Fica aqui o meu registro. Não you aceitar que os nossos policiais rnilitares
sejam expostos ao ridiculo. Muito obrigado, Sr. Deputado,

0 Deputado Ermano Batista - Agradeço a V. Exa. A sua preocupaçáo,
realmente, procede. Diz urn anexirn popular: "Cautela e caldo de galinha não
fazern rnal a ninguérn". E preciso caminhar corn segurança, corn o objetivo de
se fazerem os expurgos necessários sem cornprorneter a corporação.

Saibarn os senhores que o repugnável procedimento desses servidores
espUrios está provocando asco naqueles que tern trabalhado para a elevaçao
do norne do DETRAN, que sernpre se impOs sobre os demais da Federação.

o Deputado AntOnio Carlos Andrada (em aparte) - Deputado, agradeço o
aparte. Gostaria de corroborar as suas palavras e parabenizá-lo por seu
pronunciarnento, abordando urn tema tao impot-tante, que V. Exa. colocou de
urna rnaneira muito lücida e transparente.

Mas tambérn gostaria de aproveitar esse aparte para fazer referéncia a urn
fato que ocorreu na semana passada, rnas que teve desdobrarnento nesta. 0
Deputado Durval Angelo, durante urna sessão, disse que esta Casa estava
infestada de auditores, dando a entender que as adrninistraçOes das Mesas
anteriores teriam praticado atos errados que mereciarn investigação.

Em seguida, encaminhamos a Mesa urn pedido de inforrnação, solicitando o
esciarecimento do trabalho desses auditores. E a minha surpresa é que hoje,
pela irnprensa, o Deputado, em declaraçOes ao jornal "Estado de Minas",
fugiu ao assunto, não tendo a necessária coragem de enfrentar a questão e
partindo para urna agressão pessoal, inclusive corn urna mentira.

Quero que fique bern registrado que o Deputado Durval Angelo declarou
uma rnentira a imprensa de Minas Gerais, ao dizer que sou urn funcionário
efetivado nesta Casa, sem concurso. E uma rnentira, porque faço parte do
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quadro suplementar da Assembléia, criado pela Lei n o 8.443, de 1983, que diz
o seguinte, em determinado trecho: "Os cargos do quadro previsto neste
artigo so de provimento em comissäo e de recrutamento amplo".

Sou um funcionário näo efetivo da Casa, exerço urn cargo em comissâo e
me sinto honrado em ser urn funcionário da Casa, que realmente tern urn
corpo técnico-administrativo muito born. Acho que o Deputado, ao agir
daquela maneira, quis apenas, como sempre faz, levantar a poeira, fazer
baruiho, insinuar coisas erradas, mas, na hora de provar, de assurnir, nâo o
faz. F uma pena que ele não esteja aqui hoje, porque quero e you desafiá-lo
ate o Ultimo dia da legislatura a que traga o ato da Mesa que me efetivou
irregularmente, corno disse através da imprensa de Minas Gerais.

Quero trazer o meu protesto e dizer que seremos urn parlarnentar vigilante
e, se o Deputado Durval Angelo acha que conseguirá se promover as custas
da honra e da dignidade dos seus colegas desta Casa, as custas da honra e
da dignidade dos servidores e se pensa em se promover tripudiando sobre o
Poder Legislativo, vai encontrar urn parlamentar decidido, que ira reagir ate as
ültimas conseqUências, porque não devernos nada a ninguérn. Está Iançado o
desafio ao Deputado Durval Angelo, para que nos informe relativarnente a
questão da auditoria que foi encaminhada, venha explicá-la e prove o que
afirmou na imprensa mineira, dizendo que fornos efetivados sem concurso
pLblico. Agradeco o aparte a V. Exa.

O Deputado Ermano Batista - Está al urn exemplo claro tarnbém de
precipitaçäo. A precipitação é considerada urn fanatismo. Ela é urn grande
mal, porque tira do homem a razäo. Antes de agir, devemos pensar, porque
depois da acão é muito difIcil consertar os estragos.

A esta Assembléia Legislativa, na forma de sua responsabilidade, cumpre o
dever de apurar, através de comisso parlamentar de inquerito, corn
objetividade, em detaihes, a procedência das denüncias sobre Carteiras de
Habilitacäo irregulares. E, comprovada a veracidade da dentiincia, deve
cobrar corn ênfase, exigindo severidade dos canais competentes e a adocao
de medidas drásticas, saneadoras, doa a quem doer, para elirninar tais
aberraçoes do serviço ptiblico, tirando o joio do trigo, a firn de preservar a
tradiçâo de honradez que o DETRAN de Minas sempre teve.

O interesse ptiblico deve preponderar, particularmente no que tange a
preservaçáo desse departamento, o DETRAN, que tern se revelado eficiente
no desempenho de seu importante papel. Muito obrigado.

Questão de Ordem
O Deputado AntOnio Carlos Andrada - Solicito o encerrarnento da reuniäo,

pela falta de parlamentares no Plenário.
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O Sr. Presidente - A Presidência, tendo em vista a importância da matéria

em pauta, vai determinar que seja feita a recomposição de "quorum". Corn a
palavra, o Sr. Secretário, para proceder a charnada dos Deputados.

O Sr. Secretário (Deputado Marcelo Goncalves) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam a chamada 19 Deputados, ha 11

Deputados nas comissOes, perfazendo urn total de 30 Deputados. Não ha
"quorum" para votaçâo, mas o ha para discussão.

21 Fase
O Sr. Presidente - Esgotado o tempo destinado 1a Fase, a Presidência

passa 2' Fase da Ordem do Dia, corn a discussâo da matéria constante na
pauta.

Discussáo de ProposiçOes
O Sr. Presidente - Discussão, em turno Unico, do Veto Total a Proposiçao

de Lei Corn plementar n o 54, que altera a art. 80 da Lei no 869, de 5/7/52, que
dispOe sobre o Estatuto dos Servidores PUblicos Civis do Estado de Minas
Gerais. A Comissào Especial opina pela rnanutençâo do veto. Em discussào,
o veto. Corn a palavra, para discutir, a Deputado Hely TarqUInio.

O Deputado Hely TarquInio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a Proposiçao
de Lei Cornplementar n o 54 altera a art. 80 da Lei n o 869, de 5/7/52, que
dispoe sobre a Estatuto dos Servidores Püblicos Civis do Estado de Minas
Gerais. (- Lê:)

"A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: Art. 1° - 0
art. 80 da Lei no 869, de 5 de julho de 1952, fica acrescido do seguinte inciso,
§ 30 passando o seu § 1 1 a vigorar corn a redaçäo que segue: Art. 80, inciso
30, para outra localidade independentemente de vaga. AlInea "a", para
acompanhar a cOnjuge ou companheiro. AlInea "b', por motivo de saCde do
servidor, cOnjuge, companheiro ou dependente comprovado por junta médica.
§ 10 - A rernoçäo prevista nos incisos 1 e 2 deste artigo so podera ser feita
respeitada a lotaçào de cada repartição ou serviço. Art. 2 0 - Esta lei entra em
vigor na data de sua publicação. Art. 30 - Revogam-se as disposiçoes em
contrário. Palácio da Inconfidência".

Então, essa é a proposta de lei do ilustre Deputado Antonio Julio, que se
preocupou fundamentalmente em dar condiçoes ao cOnjuge ou companheiro,
ou dependente, no caso de ter vaga, ao ser transferido para outra localidade
de interesse.

O legislador se preocupou em atender urn dispositivo legal alterado a partir
de 1988, pela Constituiçáo Federal, que ja prevé esse direito a companheira
ou campanheiro. Antes, já era previsto esse direito do cOnjuge e do
dependente. Mas, a medida que a sociedade evolui ou muda seus costumes,
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o legislador tern que ter a preocupaçao de acordo corn as necessidades, a
convivéncia, ou mudancas de costumes, de se adaptar e criar regras de
convivéncia e elaborar uma lei que esteja de acordo corn a necessidade de
convivência do povo. Porque a lei se origina fundamentalmente da
necessidade social, no caso, de convivência corn a companheira ou
companheiro, na uniâo estável.

E ja constitui, neste caso, o legislador, nosso ilustre Deputado Antonio Julio,
que se preocupou em adaptar também e criar essa regra nova na
Constituicâo mineira, alterando a legislag5o anterior, o art. 80 da Lei n° 869,
de 5/7/52. Sancionada ela, a nosso Governador encaminhou a Assembléia a
seguinte mensagem: "Sr. Presidente, tenho a honra de levar ao conhecimento
de V. Exa. que, no uso de atribuiçao que me confere o art. 90, inciso XIII, c/c
o art. 70, inciso II, da Constituicâo do Estado, opus veto total a Proposição de
Lei Complementar n° 54, que aitera o art. 80 da Lei n° 869, de 5/7/52, que
dispãe sobre o Estatuto dos Servidores Püblicos Civis do Estado de Minas
Gerais. Para apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, encaminho,
em anexo, as razOes de veto. Ao ensejo, renovo a V. Exa. as expressOes de
meu elevado apreço e distinta cons ideracäo.".

o Exrno. Sr. Governador coloca aqui as razöes do veto. (- Lé:) "Recebo
para sancão a Proposiçâo de Lei Corn plementar n° 54, que altera o art. 80 da
Lei 869, de 5/7/52, que dispOe sobre a Estatuto dos Servidores PUblicos Civis
do Estado de Minas Gerais. A despeito de reconhecer a preocupacão do
autor do projeto de lei, Deputado AntOnio Julio, corn o bem-estar do
funcionário, sinto-me no dever de opor veto total a proposição de lei em
exame, por considerá-la em desacordo corn a norma constituciona!, porque a
iniciativa de lei sobre pessoal é do Governador do Estado, como estabelece o
art. 66, inciso lii, alinea "b", da Constituição do Estado.

Questão de Ordem
o Deputado AntOnio Andrade - Gostaria de solicitar a Presidéncia a

encerramento, de piano, da reunião, por absoluta falta de Deputados em
Plenário: somos quatro apenas.

Encerrarnento
o Sr. Presidente (Deputado Márcio Cunha) - A Presidência verifica, de

piano, a inexisténcia de "quorum" para o prosseguimento dos trabaihos e
encerra a reunião, convocando os Deputados para as extraordinárias de logo
mais, as 20 horas, e de amanhã, dia 25, as 9 horas, nos termos dos editais de
convocação, bern como para a ordinária, também de arnanhã, as 14 horas,
com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a pubhcada na
edição anterior.). Levanta-se a reuniOo.

-,'
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ATA DA 1  REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE EDuCAçA0,
CULTURA, CIENCIA E TECNOLOGIA

As nove horas e trinta minutos do dia dez de marco de mil novecentos e
noventa e nove, comparecern na Sala das ComissOes os Deputados
Sebastião Costa, AntOnio Carlos Andrada e Dalmo Ribeiro Silva, mernbros da
supracitada Comissão. Registra-se a presenca, também, do Deputado Mauro
Lobo. Havendo nimero regimental, o Presidente, Deputado Sebastião Costa,
dectara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Antonio Carlos, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual
é dada por aprovada e é subscrita pelos membros presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a
conhecer as pianos da Sra. Margareth Spangler Andrade, Secretária de
Ciência e Tecnologia, para a ano de 1999. 0 Presidente comunica a
recebimento de correspondëncia do Deputado José Milton, mernbro desta
ComissOo, informando a motivo de sua auséncia. 0 Presidente passa a
palavra a convidada para suas consideraçOes iniciais e aos Deputados
presentes para seus questionamentos. Segue-se amplo debate, conforme
consta nas notas taquigráficas. Ao término, a Presidente suspende a reunião
para que a convidada possa se retirar. Reabertos as trabalhos, o Presidente
passa 2° Fase da Ordem do Dia, campreendendo a discussão e a votação
de proposicão que dispensa a apreciaçáo do Pienário da Assembléia.
Subrnetida a votaçao, é aprovado o Requerimento n o 25/99, do Deputado
José Henrique. 0 Presidente passa a 3° Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussâo e a votacOo de proposicOes da ComissOo.
Submetidos a votação, são aprovados as requerimentos dos Deputados
Antonio Carlos Andrada e José Milton solicitando que sejarn convidados a Sr.
MurIlio Hingel, Secretário da Educação, e a Sr. Angelo Oswaldo, Secretário
da Cultura, para participarem de reunião desta Cornissão, corn a abjetivo de
exporem as prajetos para as referidas Secretarias para a ano de 1999. A
seguir, apravou-se requerirnento da Deputada Maria Tereza Lara que solicita
que seja convidado a Sr. Isnard José Gautério de Vasconcelos, indicado para
a Presidência da ADEMG, corn a objetivo de discutir a corn posição e a papel
do Conselho Consultivo e Fiscal dessa entidade. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlarnentares, convaca as
rnembros da ComissOo para a prOxirna reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra as trabalhos.

Sala das CornissOes, 24 de marco de 1999.
Sebastião Costa, Presidente - AntOnio Carlos Andrada - José Milton - Dalmo
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Ribeiro Silva.
ATA DA 1  REuNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL PARA

EMITIR PARECER SOBRE A INDICAcAO DOS TITULARES DAS
SEGUINTES ENTIDADES: INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS

- IGAM -, INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS - IEF - E FUNDAcAO
ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEAM

As nove horas e trinta minutos do dia dezesseis de marco de mu
novecentos e noventa e nove, corn parecem na Sala das Corn issães os
Deputados Fábio Avelar, Antonio Roberto, João Batista de Oliveira e Newton
de Morals, membros da supracitada ComissäO. Havendo nOrnero regimental,
o Presidente, Deputado Fábio Avelar, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovacOo de requerirnento do Deputado AntOnio Roberto, dispensa a
leitura da ata da reuniOo anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros presentes. E registrada a presenca, também, dos Deputados
Adelmo Carneiro LeOo, Carlos Pimenta, Dimas Rodrigues, Durial Angelo,
Maria José Haueisen, Rogério Correia e José Alves Viana. 0 Presidente
informa que a reuniào se destina a proceder a arguicão pOblica dos Srs. João
Bosco Senra, Evandro Xavier Gomes e José Cláudio Junqueira Ribeiro,
indicados, respectivamente, para os cargos de Diretor-Geral do IGAM e do
IEF e Presidente da FEAM, e, se possIvel, apreciar o parecer do relator,
Deputado AntOnio Roberto. A seguir, registra a presenca dos Srs. Tilden
Santiago, SecretáriO de Estado do Meio Ambiente, e Aloislo Prince, Diretor do
IGAM, e convida os participanteS a tomar assento a mesa. 0 presidente,
Deputado Fábio Avelar, lembra aos presentes que a argüicãO pOblica se faz
necessária, conforme o disposto no art. 62, inciso XXIII, alInea "d", da
ConstituicàO do Estado, de acordo corn a redaçào dada pela Ernenda
ConstituicOO no 26. A seguir, a Presidência passa a palavra ao relator,
Deputado AntOnio Roberto, que inicia a argüicão corn o Sr. João Bosco
Senra, passando, a seguir, ao Sr. Evandro Xavier Gornes e, por Oltimo, ao Sr.
José Cláudio Junqueira Ribeiro, os quais sOo sabatinados pelos DeputadoS
presentes, cada urn por sua vez, conforme consta nas notas taquigráfiCaS. A
Presidéncia agradece a presenca dos convidados e suspende a reuniOo por 3
minutos para Os cumprimentOs formais. ReabertoS Os trabalhos, 0 Presidente
indaga ao relator, Deputado Antonio Roberto, se está em condicOes de emitir
seu parecer. Este conclui pela aprovacãO da indicaçãO dos Srs. João Bosco
Senra para a Diretoria-Gerat do Instituto Mineiro de Gestão das Aguas - IGAM
-; Evandro Xavier Gornes para a Diretoria-Geral do Instituto Estadual de
Florestas - IEF - e José Cláudio Junqueira Ribeiro para a Presidéncia da
Fundacão Estadual do Meio Arnbiente - FEAM. Colocado em discussãO e
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votação, é o parecer aprovado. 0 Presidente suspende os trabalhos por 5
minutos para a lavratura da ata. Reabertos os trabalhos, solicita ao Deputado
Antonio Roberto que proceda a leitura da ata, que é dada por aprovada e
subscrita pelos rnembros presentes. Curnprida a finalidade da reuniOo, a
Presidëncia agradece a presenca dos parlarnentares e encerra os trabaihos.

Sala das CornissOes, 16 de marco de 1999.
Fábio Avelar, Presidente - AntOnio Roberto - João Batista de Oliveira -

Newton de Morais.
AlA DA 3a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE TRANSPORTE,

COMuNICAçA0 E OBRAS PUBLICAS
As quinze horas do dia dezessete de marco de mil novecentos e noventa e

nove, comparecem na Sala das ComissOes os Deputados Alvaro AntOnio,
Arlen Santiago e Wanderley Avila, rnernbros da supracitada Comissão.
Havendo nümero regimental, o Presidente, Deputado Alvaro AntOnio, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Wanderley Avila, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos mernbros presentes. 0 Presidente registra a
presença do Prefeito Municipal de Presidente Juscelino, Sr. Modestino
Soares. A seguir, o Presidente lê correspondéncia da Associacão Brasileira
das Empresas de Transporte Rodoviário Intermunicipal, Interestadual e
Internacional de Passageiros, corn sede em Brasilia, relatando fatos
recebidos de suas associadas Companhia São Geraldo de Viação e Real
Expresso Ltda. sobre assaltos a Onibus ocorridos no Estado de Minas Gerais,
todos praticados por quadrilhas armadas. 0 Presidente solicita a assessoria
que analise a questão. Passa-se a discussão e a votacão de proposiçOes que
dispensam a apreciaçao do Plenário da Assernbléia. 0 Presidente submete a
votação, cada urn por sua vez, os Requerimentos n°s 22, 27, 28, 30, 32, 33 e
48/99, que prescidem de parecer, os quais são aprovados. Ato continuo, a
Presidência passa a discussão e a votação de proposicOes da Comissão. 0
Deputado Arlen Santiago requer seja encaminhado expediente ao Diretor
Regional do DNER em Minas Gerais, Sr. Flávio Menicucci, convidando-o para
comparecer a esta Comissão a fim de fazer urna exposição sobre a real
situação das obras do Governo Federal que estão sendo executadas e qual a
programação prevista para o nosso Estado no corrente ano, principalmente
quanto a obras em andarnento na BR-381, na BR-135, no trecho que liga o
Municipio de Itacararnbi ao de Manga e no trecho que interliga os Municipios
de Rubelita, Coronel Murta e Aracual. Subrnetida a votaçáo, é a rnatéria
aprovada. Logo apás, o Deputado Wanderley Avila apresenta requerimento
do Deputado Ivo José, que solicita sejam convidados a cornparecer a reunião
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conjunta desta Comissão e da Comisso de Assuntos Municipais e
Regionalizaço o Dretor-Geral do DER-MG, os Prefeitos Municipais de
TeOfilo Otöni, Governador Valadares, Ipatinga e João Monlevade para
debaterem acerca da duplicação da BR-381 e da BR-262 no trecho entre Belo
Horizonte e Governador Valadares e o impacto nas areas urbanas dos
municipios atingidos. Colocado em votaçào, é o requerimento aprovado.
Cumprida a finalidade da reunio, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comisso para a práxima reunião
ordinária, determina a Iavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissöes, 24 de marco de 1999.
Alvaro Antonio, Presidente - Arlen Santiago - Dinis Pinheiro - Wanderley

Avila.
ATA DA 3a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO OF MEIO AMBIENTE E

RECURSOS NATURAlS
As quinze horas do dia dezessete de marco de mil novecentos e noventa e

nove, comparecem na Sala das ComissOes os Deputados Newton de Morals,
AntOnio Roberto e Fábio Avelar, membros da supracitada Comissâo.
Havendo nUmero regimental, o Presidente, Deputado Newton de Morals,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado AntOnio Roberto, dispensa a leitura da ata da reuniào anterior, a
qual e dada por aprovada e é subscrita pelos membros presentes. A
Presidéncia informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante
na pauta e procede a leitura da correspond éncia recebida do Sr. Gilberto
Nunes de Paiva, Secretário Executivo do Grupo Coordenador de Fiscalização
Ambiental Integrada - GCFAI -, que, ao tomar conhecimento, por intermédio
da imprensa, da visita que esta Comissào pretende realizar a Mariana,
registra a preocupação desse grupo corn relaçOo aos fatos que vêm
ocorrendo no ribeirão do Carmo, nesse rnunicipio, corn bornbas de sucçOo
movirnentando consideráveis quantidades de cascalho, prornovendo 0 seu
assoreamento e degradaçao ambiental. A seguir, passa-se a fase de
discussão e votaçao de proposiçao que dispensa a apreciação do Plenário da
Assembléja. Sobre a mesa, o Requerimento n° 58/99, da Deputada Maria
Olivia, o qua!, submetido a votação, é aprovado. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidéncia agradece a presença dos parlamentares, convoca os
mernbros da Comissâo para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das ComissOes, 24 de marco de 1999.
Newton de Morals, Presidente - Maria José Haueisen - Fábio Avelar -

Adelino de Carvalho.
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ATA DA 2a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE DIREITOS

HUMANOS
As nove horas e trinta minutos do dia dezessete de marco de mu

novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das ComissOes os
Deputados João Leite, Glycon Terra Pinto, Marcelo Gonçalves, Maria Tereza
Lara e Washington Rodrigues, membros da supracitada Comissão. Havendo
nUmero regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Marcelo
Gonçalves, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qua] é dada por
aprovada e e subscrita pelos membros presentes. A Presidência informa que
a reunião se destina a discutir assuntos de interesse da Comissão e procede
a leitura da seguinte correspondência: da Presidente da Comissão de Direitos
Hurnanos da ParOquia Cristo Rei de Ipatinga, Irma Paula, e do representante
do Conselho Nacional de Direitos Hurnanos de Ipatinga, José Roberto da
Silva, em que encaminharn cópias do jornal "Diário do Aco", desse municlpio,
que publica a lamentavel fato ocorrido dia 1°13/99 nas dependéncias do
presidio de Ipatinga denominado Cadeinha, e convidam as membros desta
Comissào a fazer uma visita áquele presidio para verificarem 'in loco" as
condicoes de precariedade em que ele se encontra. A seguir, passa-se a fase
de discussão e votacao de proposicoes da Comissão. São aprovados nove
requerirnentos: das Deputadas Maria José Haueisen e Maria Tereza Lara, em
que solicitam seja realizada uma auduëncia pUbluca corn a participacao dos
convidados que mencionam, em Aguas Formosas, para apurar denOncias de
perseguiçOes aos indios da tribo maxacali; dos Deputados Maria Tereza Lara
e Adelmo Carneiro Leäo, solicitando seja realizada reunião corn a presenca
de convidados que mencionam a flm de discutir a atual situacao dos
documentos do extinto DOPS que se encontram sob a guarda do Arquivo
POblico Mineiro. Neste momento, o Deputado João Leite passa a Presidência
ao Deputado Glycon Terra Pinto e apresenta requerimento de sua autoria, em
que solicita a realizacao de audiência pUblica para discutir a questOo da
violOncia no trânsito em Minas Gerais. Ato continuo, a Deputado João Leite
retoma a direcao dos trabalhos e submete a votacao a seguinte matéria: do
Deputado Durval Angelo, dois requerimentas, em que solicita se oficie ao Juiz
de Direito de Itabira pedindo cópias do processo penal sobre a morte do Sr.
Joâo Isabel dos Santos, e que sejam solicitadas a Delegacia de Policia e ao
Batalhão da Po!lcia Militar de Itabira cópias das ocorréncias relativas as
denOncias efetuadas contra funcionários da seguranca da Cia. Vale do Rio
Doce; da Deputada Maria Tereza Lara, quatra requerimentos, em que pede
sejam solicitadas a Cia. Vale do Rio Doce côpias dos contratas feitos corn as
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empresas que prestam serviços àquela companhia, na area de segurança
patrimonial; em que solicita a realizaçáo de reunião conjunta desta Comissão
corn as Comissöes do Trabalho, da Previdência e da Aco Social, de Poiltica
Agropecuária e Agroindustrial e de Meio Ambiente e Recursos Naturais, para
discutir sobre a criação do Instituto de Terras de Minas Gerais, que se
responsabilizará pela poiltica agrária do Estado; em que solicita seja a
assessoria técnicolegisIativa desta Casa colocada a disposicão da CPI
instalada pela Câmara Municipal de Itabira; e em que solicita seja indicado urn
membro desta Comissâo para acornpanhar os trabaihos da CPI de Itabira.
Em seguida, o Presidente esdarece que dois requerimentos do Deputado
Durval Angelo nào serão submetidos a apreciaço desta Comissão, tendo em
vista que o seu teor trata de matéria que ja e tema de CPI instalada pela
Cârnara Municipal de Itabira. Esclarece, ainda, que, oportunamente, se
houver necessidade, a matéria será apreciada por esta Cornissâo. Cumprida
a finalidade da reuniâo, a Presidéncia agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a prOxima reuniäo
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissöes, 24 de marco de 1999.
Joáo Leite, Presidente - Glycon Terra Pinto - Maria Tereza Lara - Marcelo

Gonçalves - Washington Rodrigues.
ATA DA 22 REUNIAO ORDINARIA DA CPI DA CEMIG

As quinze horas e cinco minutos do dia dezessete de marco de mil
novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissöes os
Deputados Adelmo Carneiro Leào, Bilac Pinto, AntOnio Andrade, Amilcar
Martins, Chico Rafael, Eduardo Brandão e Eduardo Daladier, membros da
supracitada Comissão. Registra-se também a presença dos Deputados
AntOnio Carlos Andrada, Rérnolo Aloise, Mauri Torres, Sebastião Costa,
Márcio Kangussu, Fábio Avelar, Rogério Correia, Hely Tarqüinio, Antonio
Roberto, Durval Angelo, Ermano Batista, Marcelo Goncalves, Carlos Pimenta,
AntOnio Julio, Paulo Piau, Sebastiâo Navarro Vieira, Edson Rezende, Olinto
Godinho e AIlton Vilela. Havendo nOmero regimental, o Presidente, Deputado
Adelmo Carneiro Leão, deciara abertos os trabalhos e, em virtude da
aprovaçâo de requerimento do Deputado Bilac Pinto, dispensa a leitura da ata
da reuniào anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros
presentes. A Presidência esciarece que a finalidade da reunião é ouvir a
exposicào do Sr. Carlos Eloy Carvaiho Guimarães, ex-Presidente da CEMIG,
• quem convida para tomar assento a mesa. 0 convidado, corn a paiavra, faz
• sua explanaçâo e, em seguida, é questionado pelos Deputados AntOnio
Andrade, Bilac Pinto, Amilcar Martins, Chico Rafael, Eduardo Daladier,
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Eduardo Brandão e Adelmo Carneiro Leão. Também participam do debate os
Deputados AntOnio Roberto, AntOnio Carlos Andrada, Rogerio Correia, Fábio
Avelar, Ermano Batista e Bené Guedes. Durante os debates, o Deputado
Amilcar Martins apresenta questâo de ordem relativa a extrapolação das
perguntas do Deputado Adelmo Carneiro Leão ao convidado, fugindo do
objeto da reuniâo. 0 Presidente responde a questão de ordem mostrando as
relaçOes que os questionamentos tern corn o terna em estudo. 0 Deputado
Sebastião Navarro Vieira apresenta questão de ordem referente a
necessdade de o Deputado Adelrno Carneiro Leâo passar a Presidência
quando for discutir corn outro Deputado, para que haja urn árbitro do debate.
o Presidente esciarece que, regimental mente, a Presidêncja sO deve ser
passada a outro parlamentar no caso de apresentação de requerimento de
sua autoria. Encerrada a participaçâo do Sr. Carlos Eloy Carvalho Guirnarães,
O Presidente agradece sua colaboração e suspende a reunião por 5 minutos,
para que os Deputados se despeçam do corividado. Reabertos os trabaihos e
esgotado a prazo regimental da reunião, a Presidência a prorroga, de oficio,
por mais 20 minutos, para que possam ser apreciadas as proposiçOes da
Cornissão. 0 Presidente faz a leitura de requerirnentos do Deputado Bilac
Pinto, nos quais solicita sejarn convidados a prestar esciarecimentos a
Comissâo as Srs. Luiz Antonio Athayde, ex-Presidente da MGI S.A.; Arésio
Antonio de Almeida Dámaso e Silva, ex-Procuradar-Gera! do Estado; Waifrido
Silvino dos Mares Guia Neto, Deputado Federal; e David Travesso Neto,
Vice-Presidente da CEMIG. Requer, ainda, sejam solicitadas ao Presidente
da CEMIG informag6es relativas a participação do Governo do Estado nos
lucros da CEMIG nos Oltimos quatro anos. Colocados em votação, cada urn
por sua vez, são os requerimentos aprovados. 0 Presidente lé requerirnento
da Cornissão, no qual pede que se solicite ao Procurador-Geral de Justiça do
Estado que designe urn Promotor da Promotoria de Justiça de Defesa do
Cidadâo para acornpanhar as trabaihos desta CPI. Colocado ern votacao, é a
requerimento aprovado. A Presidência iê requerirnento do Deputado Arnilcar
Martins, no qual pede sejam solicitadas ac, Presidente da CEMIG informaçOes
relativas a distribuição de dividendos pelo atual Governo. Em caso pasitivo,
qual o mantante solicitado? Colocada em votaçâo, é a requerimenta
aprovado. 0 Presidente 16 requerimento do Deputado Marcelo Goncalves , no
qua[ solicita seja convidado a participar de reunião da Cornissão a Sr. Ayres
Mascarenhas, Presidente do Clube dos Investimentos dos Empregados da
CEMIG - CLIC. Colocado em votacao, e a requerimento aprovado. 0
Deputado AntOnio Andrade, corn a paiavra, apresenta requerimento oral, em
que solicita seja convidado a prestar esciarecimentos a Comissão o Sr. Luiz
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Fernando Mendonça de Barros, ex-Presidente do BNDS. Colocado em
votaçào, e o requerimento aprovado. A Presidéncia solicita ao Deputado
Antonio Andrade que formalize o seu requerimento, para que ele possa ser
arquivado nos autos da CPI. 0 Deputado Adelmo Carneiro Leáo passa a
PresidOncia ao Deputado Eduardo Daladier para apresentar requerimento
oral, que será oportunamente formalizado, no qual solicita seja ouvido pela
Comissão o Sr. Joo Heraldo Lima, ex-Secretário da Fazenda. Colocado em
votaço, é o requerimento aprovado. 0 Deputado Eduardo Daladier retorna a
Presidéncia ao Deputado Adelmo Carneiro Leão. Cumprida a finalidade da
reuniäo, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a prOxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissöes, 24 de marco de 1999.
Adelmo Carneiro Leâo, Presidente - Chico Rafael - Amilcar Martins - Bilac

Pinto - Eduardo Daladier - Antonio Andrade - Eduardo Brandão.
ATA DA 2a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE

ADMINISTRAçAO PLJBLICA
As dez horas do dia dezoito de marco de mil novecentos e noventa e nove,

comparecem na Sala das Comissöes os Deputados Jorge Eduardo de
Oliveira, Arlen Santiago, Mauri Torrres (substituindo este ao Deputado
Agostinho PatrCs, par indicaçâo da Liderança do PSDB) e Rêmolo Aloise
(substituindo o Deputado Sebastião Navarro Vieira, por indicação da
Liderança do PFL), membros da Comissâo supracitada. Faz-se presente
também o Deputado Olinto Godinho. Havendo nUmero 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 reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros presentes. A Presidéncia informa que a reuniâo se
destina a apreciar a Parecer para o 10 Turno do Projeto de Lei no 139/99, do
Deputado Olinto Godinho, e comunica que foi designado relator da matéria a
Deputado Arlen Santiago. Passa-se l Ease da Ordem do Dia, com
discussäo e votação de parecer sobre proposiçào sujeita a apreciaçâo do
Plenário da Assembléia. Com a palavra, o Deputado Arlen Santiago emite seu
parecer, o qua[ conclul pela aprovaçao da matéria. Colocado em discussào e
votaçâo, e o parecer aprovado. Cumprida a finalidade da reuniâo, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros
da Comissão para a próxima reuniâo ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das ComissOes, 24 de marco de 1999.
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Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Rêmolo Aloise - Chico Rafael -

Arlen Santiago - José Alves Viana.
ATA DA ia REUNIAO CONJUNTA DAS COMISSOES DE ADMINISTRAçA0

PLJBLICA E DE FISCALIzAçAO FINANCEIRA E ORçAMENTARIA
As nove horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e trés de marco de

mil novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das ComissOes as
Deputados Jorge Eduardo de Oliveira, Chico Rafael, Arlen Santiago e
Sebastião Navarro Vieira, membros da Comissão de Administraçâo PtbIica;
Jorge Eduardo de Oliveira (substituindo o Deputado Márcio Cunha, por
indicaçâo da Liderança do PMDB), Mauro Lobo, Rogério Correia e Rémolo
Aloise, membros da Comissao de Fiscalizaçao Financeira e Orçamentária.
Havendo nümero regimental, o Presidente, Deputado Jorge Eduardo de
Oliveira, declara aberta a reuniäo e informa que não ha ata a ser lida por se
tratar da primeira reuniäo conjunta destas ComissOes. A Presidéncia informa
que a finalidade da reunião é apreciar as pareceres para a 1 0 turno do Projeto
de Lei no 50/99, do Governador do Estado, que dá nova redaçâo ao art. 30 da
Lei no 11.721, de 29/12/94, modificado pelo art. 2 0 da Lei no 11.822, de
15/5/95, pela art. 50 da Lei no 12.237, de 5/7/96, e pelo art. 10 da Lei no
12.532, de 30/6/97. A Presidéncia informa que foram designados relatores as
Deputados Chico Rafael e Marcia Cunha, para emitirem pareceres pelas
ComissOes de Administraçào Ptblica e de Fiscalizaçao Financeira e
Orçamentária, respectivamente. Registra-se a presença do Vereador AntOnio
Carlos Cémara, do Municipio de Montes Claros. Com a palavra, a Deputado
Chico Rafael solicita prazo regimental para emitir seu parecer. Não havendo
mais matéria a ser tratada nesta reunião, a Presidência agradece a presenca
dos parlamentares, convoca as membros da Comissâo para a próxima
reuniào conjunta destas ComissOes, a ser realizada amanhO, dia 24/3/98, as
10h45min, corn a finalidade de se apreciarem os pareceres para 0 1 turno do
Projeto de Lei n o 50/99, do Governador do Estado, determina a lavratura da
ata e encerra as trabaihos.

Sala das ComissOes, 24 de marco de 1999.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Chico Rafael - José Alves Viana -

Rémolo Aloise - Sebastiáo Navarro Vieira - Arlen Santiago - Márcio Cunha.
ATA DA ia REUNIAO ESPECIAL DA COMISSAO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAçA0 DO TITULAR DA IMPRENSA OFICIAL DO
ESTADO DE MINAS GERAIS

As dezesseis horas e quinze minutas do dia vinte e trés de marco de mil
novecentos e noventa e nave, comparecem na Sala das ComissOes as
Deputados Bené Guedes, Antonio Carlos Andrada e Marcia Cunha, membros
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da supracitada Comissão. Havendo nUmero regimental, o Presidente "ad
hoc", Deputado Bené Guedes, declara aberta a reunião e informa que nao ha
ata a ser lida por se tratar da primeira reunião da Comissäo. Informa, ainda,
que a reuniäo se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a
designar o relator da matéria. Em seguida, determina a distribuicão das
cédulas de votacào e convida o Deputado Márcio Cunha para atuar como
escrutinador. Realizada a votaçâo, verifica-se que as Deputados Bené
Guedes e Arlen Santiago obtiveram trés votos cada urn para os cargos de
Presidente e Vice-Presidente, respectivamente. Proclamado a resultado, o
Deputado Antonio Carlos Andrada assume a Presidéncia, empossa a
Deputado Bené Guedes coma Presidente e Ihe passa a direcäo dos
trabalhos. 0 Presidente agradece a confiança nele depositada e designa o
Deputado Antonio Carlos Andrada como relator da matéria. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a presença dos parlamentares,
determina a lavratura da ata e encerra as trabaihos.

Sala das ComissOes, 25 de marco de 1999.
Bené Guedes, Presidente - AntOnio Carlos Andrada - Agostinha Silveira -

Jorge Eduardo de Oliveira.

TRAM ITAçA0 DE PR0P0sIcOES
PARECER PARA TURNO UNICO DA MENSAGEM N o 10/99

ComissOo Especial para Emitir Parecer sobre a lndicacOo do Titular da
lmprensa Oficial do Estado de Minas Gerais

RelatOrio
Par meia da Mensagem no 10/99, a Governador do Estado submete a esta

Casa, para ser apreciada, nos termos constitucianais, a name do Sr. José
Maria do Couto Moreira, indicado para o cargo de Diretor-Geral da Imprensa
Oficial do Estado de Minas Gerais.

0 indicado compareceu perante esta Comissào Especial, ocasiào em que
foi inquirido pelo relator e pelos demais Deputados, demonstrando segurança
nas opiniOes exaradas a respeito de problemas relacionados a gestão da
Imprensa Oficial.

Trata-se, a nosso ver, de pessoa altamente gabaritada, cuja presença a
frente desse Orgâo sO ii-6 dignificar o cargo de Diretor-Geral, contribuindo para
o engrandecimento do Orgao oficial dos Poderes do Estado.

Conclusào
A vista do exposto, opinamos pela aprovaçao da indicacão do Sr. José

Maria do Couto Moreira para ocupar o cargo de Diretor-Geral da Imprensa
Oficial do Estado de Minas Gerais.
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Sala das ComissOes, 25 de marco de 1999.
Bené Guedes, Presidente - Antonio Carlos Andrada, relator - Jorge Eduardo

de Oliveira - Agostinho Silveira.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI No 31/99

Cornissão do Trabalho, da Previdéncia e da Açao Social
Relatório

O Projeto de Lei n o 31/99, do Deputado Eduardo Brandäo, objetiva declarar
de utilidade pOblica a Associaçao de Pals e Amigos dos Excepcionais de
Ribeirào das Neves, corn sede nesse municipia.

A matéria foi objeto de exame preliminar na ComissOo de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucianalidade e legalidade na
forma apresentada. Vern agora a prajeto a esta Comissão para deliberação
conclusiva, conforme preceitua a art. 103, I, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A AssociaçOo de Pals e Amigos dos Excepcionais presta auxIlio de

inestimável valor aos individuos deficientes em todo a Pais.
A APAE de Ribeiráo das Neves, por seu ]ado, cumpre suas finalidades

estatutarias, prestando relevantes serviços as pessoas que a eta recorrem.
Além disso, compramete-se corn todas as iniciativas que propugnam pelo
respeito humano e pela fraternidade entre as diversas classes saciais.

Justo e meritório, portanto, se faz a titulo que se the pretende outargar.
Conclusão

Pelas razOes expastas, sornos pela aprovaçâo do Projeto de Lei no 31/99 na
forma praposta.

Sala das Comissöes, 24 de marco de 1999.
Ivo José, Presidente - Amilcar Martins, relator.

PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 16/99
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturals

RelatOrio
O Projeto de Lei n o 16/99, dos Deputados Rogéria Correia e Maria José

Haueisen, dispOe sabre a criaçao da Brigada Votuntária de Incéndia.
Publicada em 20/2/99, a proposiçOo foi distribuIda as ComissOes de

Constituicaa e Justiça e de Meio Ambiente e Recursos Naturais, para receber
parecer nos termos regimentais. Ao proceder ao exame preliminar da
praposiâo, a Comissäa de Constituição e Justiça emitiu parecer conctuindo
pela sua juridicidade, canstitucionalidade e legalidade na forma do
Substitutivo no 1, par ela apresentado.

Vern a matéria, agora, a esta Comissâo, para receber parecer quanta ao
mérito.
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Fundamentaçao

o projeto de lei em tela dispöe sobre a criação da Brigada Voluntária de
Incêridio, corn a finalidade de combater incéndios no acervo do patrimônio
histórico e cultural, nas matas, parques, areas de proteçáo e reservas. As
atividades e a gestão da brigada seriam regulamentadas pelo Executivo, que,
por meio de convênios ou de parceria corn entidades püblicas e corn a
iniciativa privada, asseguraria recursos a sua implantaçäo, instrumentaçao e
treinamento.

o Substitutivo no i, da Comissäo de Constituição e Justica, teve corno
justificativa o fato de se pretender criar uma entidade corn o caráter de
sociedade civil. Tat iniciativa, por ser de livre associação dos interessados,
foge a competência impositiva do legislador estadual. Para tanto, a nova
proposta volta-se para a criacâo do prograrna Brigadas Voluntárias de
lncêndio, corn a finalidade de estimular a organização da sociedade civil,
mantendo-se os objetivos originais de prevenção e combate de incêndio,
sobretudo nos municpios onde nâo houver destacarnento de Corpo de
Bombeiros da Policia Militar.

o tema se reveste de relevante interesse püblico, pois envolve a
capacidade de a sociedade se organizar para proteger seu patrirnônio
cultural, paisagIstico e natural, sem deixar de exigir a responsabilidade do
poder püblico de levar as comunidades necessitadas o esclarecimento, o
suporte técnico e jurIdico, as palestras e cartilhas educativas, para que nao sO
auxilie na implantaçào das brigadas corno também proponha intervençOes
para tornar mais eficaz a prevencâo de incêndios, devendo, ainda, promover
a integracão entre as diversas Brigadas Voluntárias do Estado. Tais pontos
foram satisfatoriamente estabelecidos no Substitutivo no i.

A iniciativa e, portanto, meritória e poderá, se convenienternente
implantada, trazer muitos benefIcios para a populacao do Estado, que sofre
frequentemente os prejuizos decorrentes de incêndios que tern causado
enorme dano ao patrimOnio ambiental, histórico e cultural do Estado.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n o 16/99 na forma

do Substitutivo no 1, da Comissão de Constituiçäo e Justica.
Sala das Cornissöes, 24 de marco de 1999.
Newton de Morais, Presidente - Fábio Avelar, relator - Maria José Haueisen

- Adelino de Carvalho.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 50/99

Reuniäo Conjunta das CornissOes de Administração Püblica e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária
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Cornissâo de Administraçâo POblica

Re!atOrio
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epigrafe dá nova

redação ao art. 31 da Lei n o 11.721, de 29/12/94, modificado pelos arts. 2 0 da
Lei no 11.822, de 1995, 5°da Lei no 12.237, de 1996, e 1°da Lei n o 12.532, de
1997.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 3/3/99, foi o projeto distribuIdo
prelirninarmente a Cornissäo de Constituiçào e Justiça, para ser apreciado
sob os aspectos juridico, constitucional e legal, nos termos do Regimento
I nterno.

Tendo a referida Cornissào perdido o prazo regimental para a emissäo de
seu parecer, o projeto vem a esta Comissao de Administraçâo Püblica para
exame de mérito, em reuniäo conjunta corn a Comissão de Fiscalizaçâo
Financeira e Orçamentária.

Por solicitação do Governador do Estado, o projeto tramita em regime de
urgência.

Fundamentação
o projeto de lei em análise dispOe que, em caso de vacância, o cargo de

provimento efetivo do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado da
Educaçao poderá ser exercido, temporariamente, por servidor designado para
funçao pOblica correspondente ao cargo vago, ate o seu provimento por
concurso püblico.

o Governador do Estado alega, em sua exposicâo de motivos, que
cargos de provimento efetivo do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado
da Educacao (Orgào Central e Superintendências Regionais de Ensino -
SREs), criados pela Lei no 9.346, de 1986, näo foram providos ate a presente
data, em virtude do disposto no art. 10 da referida lei, que vedou o desvio de
função, impossibilitando o exercicio, naqueles setores, de servidores lotados
em escolas estaduais.

Alega, ainda, que muitos servidores efetivos desses quadros, ao longo da
0 	 tiltima década, cornpletararn o tempo regulamentar de servico e se

aposentaram.
A impossibilidade de realizaçao de concurso ptiblico para o provimento

desses cargos, em razâo da necessidade de se ajustar previamente a
circunscriçào das SREs a divisao administrativa do Estado, levou o
Governador do Estado a apresentar o projeto de lei em análise. 0 objetivo é
viabilizar o funcionamento da Secretaria e daquelas Superintendéncias ate
que seja realizado o concurso püblico, conforme imperativo constitucional.

A supremacia do interesse pUblico sobre o particular 6 o princIpio norteador
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máximo dos atos da administração püblica. Sobre esse tema, a
administrativista Maria Sylvia Zanella Di Pietro assim se manifesta, na sua
obra "Direito Administrativo", 5a ediçao, Ed. Atlas, p. 61: "Os dais principias
fundamentais e que decorrem da assinalada bipolaridade do direito
administrativo - liberdade do individuo e autoridade da Administracão - são as
princIpios da legalidade e da supremacia do interesse püblico sabre a
particular, que não são especIficos do direito administrativo parque infarmam
tadas as ramos do direito pUblico; no entanto, são essenciais, porque, a partir
deles, constroem-se todos as demais".

Nesse sentido, as interesses pUblicos a que se refere a Gavernador do
Estada encontrarn respaldo pois que visam, em ültirna instãncia, a
manutencão dos serviços que já vêm sendo prestados pela Secretaria de
Estado da Educaçao e pelas Superintendências Regionais de Ensino. Além
disso, trata-se de medida de caráter temparário, ate que sejam concluidos as
ajustes necessários no ámbito administrativo, corn vistas a realizacão de
concurso para a provimenta definitivo dos cargos.

Presente a interesse pblica, entendemos razoável e conveniente a
proposição, sintonizada que está corn as disposiçoes do art. 13, "caput", da
Carta mineira, que estabelece, coma urn dos principias norteadores dos atos
da administraçao püblica, a da razoabilidade. Todavia, considerando,
justamente, a temparariedade da situação, a projeto deve ser aperfeiçoado,
razãa pela qua[ apresentamos a Emenda n o 1, que altera a redação do art. 10

da propasicao, para que se tome clara a temporariedade da autorizacão
concedida. Desse modo, fica a projeta conforme as exigéncias canstitucionais
em vigor, em especial no que se refere ao disposto no art. 37, II, da Carta
Magna, que exige, para a investidura em cargo ou emprego pUblico, "a
apravação prévia em concurso püblico de provas ou de provas e titulos,
ressalvadas as nameaçöes para cargo em camissão declarado em lei de livre
nameação e exoneração". Além disso, a emenda apresentada promove a
sintania do projeto cam a principio da legalidade, expresso no "caput" do art.
37 da Constituição da RepUblica.

Conclusào
Em face do exposto, opinamas pela aprovação do Projeto de Lei no 50/99

corn a Emenda no 1, a seguir redigida.
EMENDA N o 1

D6-se ao art. 3° da Lei no 11.721, de 1994, a que se refere a art. 1° do
projeto, a seguinte redacão:

"Art. 30 - 0 cargo de provimento efetivo do Quadra de Pessoal da
Secretaria de Estado da Educaçao poderá ser exercido temporariamente, em

1113
caso de vacãncia, par servidor designado para funcão püblica correspandente
ao cargo vago, ate 31 de marco de 2000."

Sala das Comissöes, 24 de marco de 1999.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Chico Rafael, relator - Arlen

Santiago - Sebastião Navarro Vieira - José Alves Viana.
Camissão de Fiscalização Financeira e Orçamentaria

Relatório
De autoria do Gavernador do Estado, a projeto de lei em epigrafe dá nova

redacãoaoart. 30 d Lei no 11.721, de 29/12/94, madificado pela art. 20 d Lei
no 11.822, de 15/5/95, pelo art. 51 d Lei no 12.237, de 5/7/96, e pelo art. 10 da
Lei no 12.532, de 30/6/97.

A matéria foi distribuida a Camissão de Constituição e Justiça e, nos termos
do art. 140 do Regimento lnterno, a de Administração PUblica, que se
manifestou pela sua aprovação e apresentou-lhe a Emenda n o 1.

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

Fundamentação
A Lei no 9.346, de 5/12186, criau cargos de pravimenta efetivo no Quadra de

Pessoal da Secretaria de Estado da Educação (Orgão Central e
Superintendéncias Regionais de Ensina), as quais nãa chegaram a ser
providos. 0 art. 10 da referida lei já vedava a desvio de função, impedinda
que servidor lotado em escola estadual viesse a exercer tais cargos.

Ao longo do tempo, no entanta, diversos fatores, decorrentes, via de regra,
da conjuntura econOmica e da passibilidade de reformas nas regras relativas
a administração püblica, fmnalmente cancretizadas quando da promulgação da
Emenda a Canstituição no 19/98, criaram obstáculos a implementação do
referido quadra de pessoal. Além disso, desde aquela época, e em especial
nos mamentos que antecederam a promulgação da Emenda a Constituição no
20/98, muitos servidores efetivos vieram a se aposentar.

Note-se, portanto, que, para viabilizar a funcionamento de serviços pUblicas
impartantes no ãmbito da Secretaria de Estado da Educaçãa, foi editada a Lei
no 11.721, de 29/12194, cam suas modificaçöes pastemiares, permitindo a
designaçâa de pessoas para a exercicio de funçoes pUblicas
carrespondentes âqueles cargos.

Coma a permissão atualmente em vigor expira-se em 31 de marco do
carrente ana, tomna-se mister a prarragação do prazo, a que vem a ser a
abjeto do projeto de lei em análise.

Do panto de vista das finanças püblicas, a designação de pessoas para a
exercicia de funcão pUblica não implica uma despesa maior que aquela
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BELO HORIZONTE, SABADO, 27 DE MARO DE 1999

ATAS

ATA DA 15 a REUNIAO ORDINARIA, EM 25/3/99
Presidência dos Deputados Anderson Adauto e Gil Pereira

Sumário: Comparecimento - Abertura - 11 Parte: 1 1 Fase (Expediente): Ata -
QuestOo de ordem - Correspond ência: Oficio no 1/99 (encaminha Projeto de
Lei no 181/99), do Presidente do Tribunal de Justica; Oficios - 2 1 Fase
(Grande Expediente): Apresentação de ProposicOes: Projetos de Lei n°s 175
a 180/99 - Requerimentos n°s 106 a 117/99 - Requerimentos dos Deputados
Adelino de Carvalho e outros, Dalmo Ribeiro Silva, Agostinho PatrOs e outros,
Elbe BrandOo e outros, Rogério Correia, Ronaldo Canabrava (2), José Alves
Viana, Wanderley Avila (3), Carlos Pimenta, José Milton e Mauri Torres -
ComunicaçOes: ComunicacOes das ComissOes de Politica Agropecuária, de
AdministraçOo POblica, de EducaçOo, de Direitos Humanos e dos Deputados
Dimas Rodrigues, Maria Olivia, SebastiOo Navarro Vieira e Eduardo Hermeto
- Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Rogério Correia, Dimas
Rodrigues, Carlos Pimenta, Miguel Martini e Alvaro Antonio - Registro de
presença - 2' Parte (Ordem do Dia): 1a Fase: Abertura de Inscriçoes -
Palavras do Sr. Presidente - QuestOo de ordem - Leitura de ComunicacOes -
Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Rogerio
Correia, José Milton, Mauri Torres, Wanderley Avila (3), Ronaldo Canabrava
(2), Carlos Pimenta, José Alves Viana, Elbe BrandOo e outros e Agostinho
Patrs e outros; deferimento - Questäo de ordem; chamada para
recomposicão de 'quorum"; existência de "quorum" para a continuacão dos
trabaihos - Requerimento do Deputado Hely TarquInio; deferimento; discurso
do Deputado AntOnio Carlos Andrada - Requerimento do Deputado Paulo
Piau; deferimento; discurso do Deputado Paulo Piau - Requerimento do
Deputado Paulo Pettersen; deferimento; discurso do Deputado Paulo
Pettersen - Questäo de ordem - Encerramento.

Com parecimento
- Comparecem 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 JOnior - Alvaro AntOnio - AmbrOsio Pinto - Antonio Andrade - Antonio
Carlos Andrada - Antonio Genaro - AntOnio Julio - AntOnio Roberto - Arlen
Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morals - Carlos Pimenta - César
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decorrente do provimento dos correspondentes cargos por concurso püblico.

Finalmente, o projeto, aperfeicoado corn a Emenda no 1, estabelece que as
medidas propostas terão caráter temporário, fato que, como se menciona no
parecer da Comissào de Administração Pübflca, permite a conciliação dos
principios constitucionais que orientam a rnatéria.

Conclusão
Ern face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n o 50/99,

no 10 turno, corn a Emenda no 1, da Comissão de Administraço Püblica.
Sala das Comissöes, 24 de marco de 1999.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Márcio Cunha, relator - Rogerio

Correia - Rémolo Aloise - Mauro Lobo.

coMuNlcAçOEs DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
C0MUNICAc0ES

- 0 Sr. Presidente despachou, em 24/3/99, as seguintes comunicaçöes:
Do Deputado Gil Pereira, dando ciëncia a Casa do falecimento do Sr.

Alberto Alkmin Paculdino Ferreira, ocorrido em 23/3/99, nesta Capital. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Mauri Torres, dando ciência a Casa do falecimento do Sr.
Raimundo Santos, ocorrido em 21/3/99, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)

Da Deputada Maria Olivia, dando ciência a Casa do falecimento do Sr.
Antonio Luiz Villaça Mendes, ocorrido em 22/3/99, nesta Capital. (- Ciente.
Oficie-se.)
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de Mesquita - Chico Rafael - Christiano Canédo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas
Rodrigues - Djalma Diniz - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo
Daladier - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Elmo Braz -
Ermano Batista - Fábio Avelar - George Hilton - Hely TarqüInio - Irani Barbosa
- Ivo José - João Paulo - Joáo Pinto Ribeiro - José Alves Viana - José Milton -
Luiz Menezes - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu -
Maria José Haueisen - Maria Olivia - Maria Tereza Lara - Mauri Torres -
Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rémolo
Aloise - Rogerio Correia - Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues -
Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Avila.

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

comparecirnento registra a existência de nUrnero regimental. Declaro aberta a
reuniâo. Sob a proteço de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabalhos. Corn a palavra, o Sr. 2°-Secret6rio, para proceder a leitura
da ata da reuniâo anterior.

ia Parte
P Fase (Expediente)

Ata
- 0 Deputado Gil Pereira, 2 0- Secretário, procede a leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sern restricöes.
Questão de Ordem

O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, corno a ata da reunião de
ontern não registra a presença deste Deputado, gostaria de justificar, de
püblico, nossa ausência. E que, ontern, este Deputado, representando a
Mesa da Assembléia, juntamente corn o Deputado Joào Leite, Presidente da
Comissão de Direitos Humanos, e corn o Deputado Marco Regis, estivernos
em Lavras para prestar solidariedade ao Dr. Dimas, Promotor de Justica, que
está sendo ameaçado de mode pelo fato de ter exigido que urn criminoso, Dr.
Marcelo Haddad, corn rnais de cinco condenacoes, cumprisse pena em
regime fechado, como determina a lei.

Entâo, quero registrar que estávamos representando esta Assembléia,
prestando nossa solidariedade. Esse é o rnotivo da auséncia de nossos
nomes nos registros de presenca da ata. Ao mesrno tempo prestarnos
solidariedade também ao assistente de prornotoria, Dr. Humberto, que teve
sua noiva violentarnente agredida por pessoas, a mando desse meliante.

A Assembléia Legislativa, o juizo local e a comunidade estiveram presentes
no ato, na sala do j6ri daquela cidade. Assim, pudemos registrar que a
Assembléia está atenta a questao dos direitos humanos, ao apoco ao
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curnprirnento da Justiça neste Estado e contra qualquer tipo de violência, na
defesa intransigente da vida. Seria sO isso a registrar, Sr. Presidente.

Correspondência
- 0 Deputado Hely TarquInio, 1 1-Secret6rio "ad hoc", 16 a seguinte

correspondência:
OFICIOS

"OFICIO N o 1/99*
Bela Horizonte, 17 de marco de 1999.
Senhor Presidente:
Atendendo a solicitação, anexa por cópia, da Associaçäo dos Juizes de Paz

do Estado de Minas Gerais, renovo o encaminhaniento a essa Presidéncia,
nos terrnos do artigo 96, inciso II, alInea "b", da Constituiçao da RepUblica,
para exarne da augusta Assembléia, cOpia de projeto de lei aprovado pela
Code Superior deste Tribunal de Justiça em sessâo do dia 26/11/97.

A proposta, como constou do OfIcio SESUP n° 009/97, tarnbém anexo em
cOpia, visa regulamentar a Justiça de Paz no àmbito do Estado de Minas
Gerais, nos termos do artigo 98, inciso II, da Constituiçâo Federal, bern como
do artigo 117 da Constituiçao Estadual.

Na oportunidade, apresento a V. Exa. cordiais saudaçöes.
Desembargador LUcio Urbano, Presidente.

PROJ ETO DE LEI N o 181/99
Dispöe sobre a Justiça de Paz.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capitulo I
Da Justica de Paz

Art. 1 0 - A Justiça de Paz é exercida nos distritos e subdistritos judiciários
corn mais de 1 (urn) mil habitantes.

Parágrafo Unico - Nos distritos ou subdistritos em que a populaçào for
inferior a exigida, a Juiz de Paz será o da sede do municipio ou do distrito
mais proximo.

Art. 2 0 - Ern cada distrito ou subdistrito judiciário haverá 1 (urn) Juiz de Paz,
considerando-se seus suplentes, na ordern da votação recebida, as demais
candidatos inscritos e votados na eleiçào.

Capitulo II
Da Eleiçao e da Investidura

Ant. 3° - 0 Juiz de Paz é eleito, corn mandato de 4 (quatro) anos, pelo voto
direto, universal e secreto do eleitorado do distrito ou subdistrito judiciário
respectivo.

Art. 4° - As eleiçöes de Juiz de Paz coincidirão corn as eleiçoes rnunicipais,
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e o seu mandato terá inIcio e fim iguais aos do Vereador, permitidas as
reeleiçoes.

Art. 50 - 0 processo eleitoral para a eleiçào do Juiz de Paz é presidido pelo
Juiz Eleitoral competente, considerando-se eleito Juiz de Paz o candidato que
obtiver maioria de votos, e seus suplentes, os dots que se seguirem na ordem
decrescente da votaçào, aplicando-se subsidiariamente o COdigo Eleitoral e
Iegislação especifica que näo conf]itar corn esta lei.

Parágrafo Unico - Em caso de empate na votaçao, considerar-se-á eleito o
candidato mais idoso, aplicando-se o mesmo critério na classificaçào dos
suplentes.

Art. 60 - Os partidos politicos registraräo seus candidatos perante o Juiz
Eleitoral competente, obedecidas as normas para a eleiçao municipal.

Art. 7° - Para se inscrever, o candidato deve satisfazer os seguintes
requisitos:

- ser brasileiro nato ou naturalizado;
II - estar em pleno exercIcio dos direitos civis e politicos;
Ill - estar em dia corn as obrigaçães eleitorais;
IV - se do sexo masculino, estar quite corn as obrigaçöes rnilitares;
V - possuir domicilio eleitoral, ha pelo menos um ano antes da data da

efeição, no distrito ou subdistrito pelo qual se candidatar;
VI - ser maior de 21 (vinte e urn) anos de dade;
VII - ser pessoa moralmente idônea, mediante atestacão de autoridade

judiciária ou policial;
VIII - ser alfabetizado.
Art. 8° - 0 Juiz de Paz eleito e diplornado entrará em exercicio perante 0

Juiz de Direito Diretor do Foro da comarca a que pertencer o distrito ou
subdistrito.

Art. 90 - Caberá a Justica Eleitoral expedir as instruçoes relativas a
regulamentaçao da eleiçâo, bem como definir os Iocais de votaçao
correspondentes a cada distrito ou subdistrito judiciário.

§ 1° - Nos municipios abrangidos por mais de uma Zona Eleitoral, se o
nümero de vagas ao cargo de Juiz de Paz for inferior ao nümero de Zonas,
caberá a Justiça Eleitoral delimitar o eleitorado apto a votar em cada uma das
vagas.

§ 2° - Na hipOtese do parágrafo anterior, é vedado aos candidatos a vagas
distintas serern votados numa mesma Zona eleitoral.

Capitulo III
Da Extinçao do Mandato

Art. 10 - 0 mandato de Juiz de Paz se extingue:
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- pela morte;

II - pela rentncia;
III - pela perda do cargo.
§ 1° - A renUncia é aperfeiçoada mediante declaração unilateral de vontade

do renunciante, apresentada por escrito ao Juiz de Direito Diretor do Foro.
§ 20 - A perda do mandato de Juiz de Paz ocorrerá:
I - pelo abandono das funçöes, configurado pela ausência continuada e

injustificada por mais de 30 (trinta) dias consecutivos ou mais de 90 (noventa)
intercaladamente, em 1 (urn) ano;

II - pelo descumprirnento das prescriçöes legais ou normativas;
III - por procedimento incompativel corn a funçao exercida;
IV - por sentença judicial transitada em julgado.
Art. 11 - A perda do cargo decorrente das hipOteses alinhadas no § 2° do

artigo
anterior, incisos I, II e III, deve ser precedida da instauraçao de processo

administrativo, a ser presidido pelo Juiz de Direito Diretor de Foro,
assegurada a ampla defesa, corn os meios e recursos a ela inerentes, na
forma estabelecida no Estatuto dos Funcionários PUblicos Civis do Estado.

Parágrafo 6nico - Decidida a perda do cargo, o Juiz de Direito Diretor do
Foro afastará o Juiz de Paz do exercIcio das funçoes e fará imediata
comunicaçao a Justiça Eleitoral para que seja decretada a extinçao do
mandato.

Art. 12 - No caso de morte, a extinção do mandato é decretada pelo Juiz de
Direito Diretor do Foro tao logo ]he seja apresentada a certidão de Obito de
Juiz de Paz.

Art. 13 - Extinto o mandato, e convocado o suplente para assumir as
funcoes do mandato extinto.

Art. 14 - Inexistindo suplente para a convocação, se faltarem mais de 2
(dois) anos para o término do mandato, o Juiz de Direito Diretor do Foro
comunicará o fato ao Tribunal Regional Eleitoral, que fixará o dia e expedirá
as instruçoes para a realizaçao da eleiçao suplementar no prazo máximo de
60 (sessenta) dias.

Parágrafo Onico - A posse do eleito no pleito suplementar se dará perante 0
Juiz de Direito Diretor do Foro respectivo.

Art. 15 - Nos casos de falta, impedirnento ou auséncia eventual do Juiz de
Paz, a sua substituiçäo é feita pelo suplente seguinte.

Parágrafo Unico - Näo havendo suplente para a substituiçao, o Juiz Diretor
do Foro designará Juiz de Paz "ad hoc" entre aqueles em exercIcio na
comarca ou, no caso de inexistência desses, entre aqueles em exercIcio na
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primeira comarca substituta, ou par designaço a tItulo precário, entre
cidadãos domiciliados no local e que preencham as requisitos do art. 7 0 desta
lei.

Art. 16 - Caberá ao Juiz Diretor do Foro da comarca a cuja jurisdiçâo
pertencer a respectivo distrito judiciário decidir, corn prévia audiência do
Ministério PibIico:

- impugnação deduzida no processo de habilitaçâo para a casamento;
II - argüiçäo de impedimento de sua realizaçâo;
III - suprimento ou denegaçâo de consentimento para a casamento;
IV - justificaçáo de fato necessário a habilitaçâo para a casamento;
V - pedido de dispensa de proclamas.
Parágrafo Unico - 0 processo de habilitação de casarnento será instruldo

corn a manifestaçao dos interessados.
CapItulo IV

Da Corn petência
Art. 17- Compete ao Juiz de Paz:
- celebrar a casamento civil, observadas as regras legais;

II - examinar, de ofIcio ou em face de irnpugnação apresentada, a processo
de habilitaçao para a casamento, para verificar a sua regularidade;

Ill - opor impedimenta a celebração do casamento (Códgo Civil, art. 189, II);
IV - exercer atribuiçöes conciliatórias, sem caráter jurisdicional, lavrando ou

mandando lavrar a respectivo termo da conciliaçao concluida;
V - comunicar ao Juiz de Direito a existência de menor em situação

irregular;
VI - expedir atestado de residéncia, de vida, viuvez ou de miserabilidade de

moradores de seu distrito, mediante requerimento do interessado ou
requisição de autoridade pUblica.

Art. 18 - No exercIcio das atribuiçoes conciliatórias, a Juiz de Paz poderá,
se achar necessário, nomear escrivão "ad hoc para a lavratura do terrno de
conciliação e a fará obrigatoriamente no caso de arrecadação provisória de
bens de ausentes ou vagos.

Cap itulo V
Da Remuneração

Art. 19- 0 Juiz de Paz perceberá emolumentos, de acordo corn a lei.
CapItulo VI

Disposiçães Finais e Transitórias
Art. 20 - Ate a posse dos novas titulares eleitos, são mantidos as atuals

JuIzes de Paz e seus suplentes, corn as competéncias previstas nesta lei.
Art. 21 - 0 Juiz de Paz, ao presidir atos de seu oflcio, usará,
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obrigatoriamente, além de paletO e gravata, uma faixa verde e arnarela corn
dez centImetros de largura, contendo as Armas da RepUblica, pasta a tiracolo
do lado direito para a esquerdo.

Art. 22 - 0 exercIcio efetivo da função de Juiz de Paz constitui serviço
pUblico relevante e assegurara prisão especial, em caso de crime cornum, ate
definitivo julgamento.

Art. 23 - A Carte Superior do Tribunal de Justiça poderá baixar regulamento
a presente lei.

Art. 24 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 25 - Revogarn-se as disposiçoes em contrário."
- Publicado, vai a projeto as Comissöes de Justica, de Administração

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

* - Publicado de acardo corn o texto original.
PROJETO DE LEI N O 182/99

Na publicaçao da matéria em epIgrafe, verificada na edicão de 27/3/99, na
pág. 30, cal. 4, no despacho, onde se er

"c/c a art. 102", Ieia-se:
"c/c a art. 208".

2 a Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposiçoes

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

- Nesta opartunidade, são encaminhadas a Mesa as seguintes propasiçães:
PROJETO DE LEI N O 175/99

Autoriza a Fader Executivo a doar viaturas de resgate as Prefeituras
Municipais das cidades-pólo do Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica a Fader Executivo autorizado a doar viaturas de resgate as

Prefeituras Municipais das cidades-polo das micrarregiöes do Estado.
Art. 20 - Os recursos necessários a aquisição das viaturas referidas no art.

1° correrão a conta de dotaçöes orçamentárias.
Art. 30 - A forma de contrataçãa de pessoal especializado para a

atendimento a vitimas de sinistros e as critérios para a doacão estipulada
nesta lei serão regulamentados pelo Fader Executivo no prazo de noventa
dias contados da promulgação desta lei.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 5° - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniöes, 24 de marco de 1999.
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Ronaldo Canabrava
Justificação: E de todos sabjdo que o pronto e correto atendimento medico

a vitimas de acidentes - de todos os tipos - é no apenas necessário como
indispensável para o salvarnento das pessoas. Nos dias de hoje, a utilizacão
de carros de resgate, devidamente equipados e corn profissionais
corn petentes, é prática usual nos grandes centros e tern contribuido, de forma
inegável, para que centenas de pessoas sobrevivarn a sinistros.

No entanto, sâo poucas as cjdades que dispöem desse servico
irnprescindivel, normalmente realizado pelos soldados do Corpo de
Bornbeiros da PMMG. Urge, portanto, que essa experiência bern sucedida
possa ser levada ao major n(imero possIvel de cidadãos.

Entendemos que a crise econômica atual impede que essa doacão se
estenda a todas as cidades. Mas, se pelo rnenos as cidades-pOlo das
micr-orregiães dispusessern desse tipo de serviço, corn pessoal especializado,
já seria urn alIvio para milhares de cidadãos rnineiros, que teriam a sua
disposiçáo urn serviço que se tern rnostrado da major eficiência.

Por considerarmos oportuna e justa esta medida, tomarnos a liberdade de
apresentar este projeto a nossos pares, de quern esperarnos receber a
aprovaçäo.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justica, de Transporte e de
Fiscalizaçao Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
do Regirnento Interno.

PROJETO DE LE! N O 176/99
Altera os arts. 1 0 e 30 da Lei n° 12.789, de 17 de abril de 1998, que torna

obrigatOria a afixacào de preço ern produto cornercializado no varejo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- 0 art. 1, "caput", da Lei n° 12.789, de 17 de abril de 1998, tern sua

redaçao modificada, acrescendo-se a ele os § 1° e 2°, e passando seu
paragrafo Cinico a § 3°

"Art. 10 - E obrigatória a afixaçäo do preço da rnercadoria, expresso em
rnoeda corrente nacional, na ernbalagern do produto destinado a venda ao
consumidor no comércio varejista do Estado.

§ 10 - 0 disposto no "caput" deste artigo aplica-se as mercadorias a venda
nos estabelecimentos varejistas, bern como aos produtos expostos em
vitrines, balcöes, gondolas e prateleiras.

§ 2° - Quando se tratar de produto em exposicão, a etiqueta corn o
respectivo preço, a vista ou parcelado, deve ser afixada no próprio produto,
em tamanho que permita fácil e imediata visualizacOo.

§ 30 - Sern prejuIzo do disposto no "caput" deste artigo, é facultada ao
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cornerciante a utilização de cOdigo numérico ou de barras para registro
eletrOnico do preço do produto".

Art. 2° - 0 art. 30 da Lei n° 12.789, de 17 de abril de 1998, passa a vigorar
corn a seguinte redação:

"Art. 30 - 0 descumprimento do disposto no art. 10 desta lei sujeita a infrator
a multa de vinte por cento sabre o valor do produto respectivo.".

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua pubhcaçáo.
Art. 4 1' - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das ReuniOes , 25 de marco de 1999.
Joao Paulo
Justificaçâo: Este projeta de lei tern a escopo de aprimorar a legislaçOo

atual, especificando as lugares onde e obrigatOria a aflxação de preco nos
produtos vendidos nos estabelecirnentos cornerciais varejistas.

Tal medida, sern dtvida, vai ao encontro dos interesses maiares da classe
consurnidora, conforrnando-se aos principias norteadores das relaçOes de
consumo, notadamente as que dizem respeito a transparência e ao dever do
fornecedor de prestar informaçOes claras e precisas quanta a validade, as
caracteristicas, a qualidade, a quantidade e, especialmente, ao preço do
produto.

Nesse sentido, atente-se para as termos do art. 31 da Lei n° 8.078, de
11/9/97: "A oferta e a apresentação de pradutos ou serviças devem assegurar
informaçOes carretas, claras, precisas, ostensivas e em lingua pratuguesa
sabre suas caracteristicas, qualidades, quantidade, composiçOo, preça,
garantia, prazos de validade e origem, entre autros dados, bern coma sabre
as riscos que apresentam a saüde e a segurança dos consumidores" (grifo
nossa).

Na hipOtese de divergéncia de valores entre a preço etiquetado no produto
e a preço lido ou verificado eletronicamente, prevalecerá a valor menar.

E inequIvaca que a implernentaçao das normas Insitas neste projeta de lei
concorrerá para a paz social, na medida em que eliminará area de atrito entre
estabelecirnentos carnercials e consumidores, vista que enumera as lacais
onde a afixaçâo do preço é obrigatOria.

Diante do exposto, estamos convictos de que este prajeto de lei merecerá a
aprovação de nossos nobres pares.

- Publicada, vai a projeto as ComissOes de Justica, de Defesa do
Consumidor e de Fiscalização Financeira para parecer, nos terrnos do art.
188, c/c a art. 102, do Regirnento Interno.

PROJETO DE LEI N O 177/99
lsenta pessoas idosas do pagamento de taxas para a confecçao de
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segunda via de documentos roubados ou furtados e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ficam isentas do pagamento de taxas para a confecção de

segunda via de documentos as pessoas idosas que tenham tido seus
documentos roubados ou furtados.

Parágrafo ünico - Considera-se idosa, para efeito desta lei, a pessoa corn
mais de sessenta anos de idade, conforme o art. 2 0 da Lei no 12.666, de
1997, que dispoe sobre a polItica estadual de amparo ao idoso e dá outras
providéncias.

Art. 2° - A iseng5o será obtida corn a apresentação da ocorréncia policial
ern que conste o registro dos documentos roubados ou furtados.

Parágrafo Onico - A ocorréncia policial deverá ser em cOpia autenticada pela
autoridade que a emitiu.

Art. 3° - A segunda via do documento deverá ser requisitada no prazo
máximo de trinta dias do registro do fato; apOs este prazo, perder-se-á o
direito protegido por esta lei.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5° - Revogam-se as disposicaes em contrário.
Sala das Reuniöes, 23 de marco de 1999.
Maria Olivia
Justificação: 0 Projeto em tela tern o condão de diminuir o sofrimento das

pessoas idosas que são vitimas de roubo ou furto de documentos, uma vez
que sua penalização e dupla: a uma quando são roubados ou furtados, a
duas quando tern que providenciar a segunda via do documento.

Arcar corn a taxa para expedição da segunda via é apenar duplamente o
idoso que se viu privado de seus documentos pela força, pois ainda arcará
corn taxas e outras despesas para tê-los novamente.

A proposta é oportuna e vem ao encontro dos anseios da sociedade, e para
tal conto corn o apoio de meus ilustres pares.

- Publicado, vai o projeto as Cornissöes de Justica, de Direitos Humanos e
de Fiscalização Financeira, para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art.
102, do Regimento lnterno.

PROJETO DE LEI N° 178/99
Obriga as farmácias e drogarias a fixar placas em local visivel, informando

nome e nCimero de inscrição no CRF do farmacêutico responsável.
A Assembléia do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - As farmácias e drogarias estabelecidas no Estado de Minas Gerais

ficam obrigadas a fixar placas em local visivel, informando ao usuário nome e
nOmero de inscrição no Conselho Regional de Farmácia - CRF - do
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farmacêutico responsável pelo funcionamento do estabelecimento.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das ReuniOes, 23 de marco de 1999.
Maria Olivia
Justificacão: 0 projeto em tela visa a dar publicidade aos usuários a

respeito do nome e do nUmero de inscricão do responsável técnico pela
atividade farmacêutica, o que contribui para valorizá-lo sobrernaneira. Além
disso, essa prática já existe com relação a variadas atividades.

A proposta é oportuna e vem ao encontro dos anseios da sociedade. Por
isso, conto corn o apoio de meus ilustre pares a sua aprovaçao.

- Publicado, vai o projeto as Cornissães de Justica e de Defesa do
Consumidor para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N o 179/99
Institui em caráter complementar o ensino da disciplina Noçoes sobre o

Direito do Consumidor nas escolas de 2° grau e dá outras providéncias.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica instituido o ensino da disciplina Noçães sobre o Direito do

Consurnidor nas escolas de 2 0 grau do Estado.
Art. 20 - 0 conteüdo e o programa serão elaborados pela Secretaria de

Estado da Educação, podendo esta, para tanto, consultar Orgãos ou
entidades de defesa do consumidor que atuem no Estado.

Art. 31 - 0 Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa
dias.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogarn-se as disposiçOes em contrário.
Sala das Reuniöes, 23 de marco de 1999.
Maria Olivia
Justificacao: 0 projeto em tela visa a informar o jovem estudante sobre Os

direitos do consumidor e, ao mesrno tempo, ensiná-lo em suas relacöes
diárias corn o comércio, a indOstria, a prestação de serviços, etc.

O cidadão somente afcançará a cidadania plena a partir do momento em
que conhecer todos os seus direitos e deveres, souber onde reclamar, o que
reclamar e como reclamar.

A proposta é oportuna e vem ao encontro dos anseios da sociedade. Para
ela conto corn o apoio de meus ilustres pares.

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

PROJETO DE LEI N o 180/99
Institui a meia-entrada para doadores regulares de sangue em locals que

menciona e dá outras providéncias.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica assegurado aos doadores de sangue o pagamento da metade

do valor efettvamente cobrado para ingresso em casas de diversáo, de
espetáculos teatrais, musicais, circenses, em casas de exibição
cinematográfica, parques, estádios, praças esportivas e similares das areas
de esporte, cultura e lazer do Estado de Minas Gerais.

Parágrafo ünico - Para efeito desta lei, consideram-se casas de diversão,
como previsto no "caput" deste artigo, os locais que, por suas atividades,
propiciem lazer e entretenimento.

Art. 2° - A meia-entrada corresponde a cinqUenta por cento do valor do
ingresso cobrado, sem restriçao de data e horário.

Parágrafo ünico - Caso os promotores dos espetáculos oferecam descontos
no preço dos ingressos, os doadores regulares de sangue pagarão a metade
desse preco.

Art. 30 - Para efeito desta lei, são considerados doadores regulares de
sangue aqueles registrados no HEMOMINAS e nos bancos de sangue dos
hospitals do Estado, identificados por documento oficial expedido pela
Secretaria de Estado da SaUde.

Art. 4° - A Secretaria de Estado da Saüde de Minas Gerais emitirá carteira
de controle das doaçoes de sangue, comprovando a regularidade das
doacoes.

Art. 50 - 0 Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias
a contar da data de sua publicação.

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 70 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniöes, 19 de marco de 1999.
Maria Olivia
Justificaçao: 0 projeto em tela visa a incentivar a populaçao, e de maneira

especial os jovens, a se tornarem doadores regulares de sangue, fazendo
com que os nossos bancos de sangue tenham esse precioso liquido em
major quantidade do que as dos dias atuais.

As campanhas para doação de sangue em nosso Estado são timidas.
Ademais, corn o surgimento da AIDS, o receio e a falta de informaçao tern
levado muitas pessoas a não doarem sangue, a não ser quando a
necessidade é de sua própria famIlia.
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A proposta é oportuna e vem ao encontro dos anseios da sociedade. For

isso, conto corn o apoio de meus ilustres pares a sua aprovaçào.
- Publicado, val o projeto as Comissöes de Justiça e de SaOde para

parecer, nos termos do art. 188, c/co art. 102, do Regimento Interno.
REQUERIMENTOS

NO 106/99, da Deputada Maria Olivia, solicitando seja consignado nos anais
da Casa voto de cOngratulaçoes corn o Secretário da Segurança de Goiás e
corn o Superintendente da Policia Federal desse Estado pela captura dos
seqüestradores de Wellington Camargo. (- A Comissão de Direitos Humanos.)

N O 107/99, da Deputada Maria Olivia, solicitando seja consignado nos anais
da Casa voto de congratulaçoes corn o Presidente da Associação Comercial
e Industrial de Monte Sião, pela realizacão da Feira Nacional do tricô - FENAT
-, que se realizará nessa cidade, de 9 a 18/4/99. (- A Comissão de Turismo.)

NO 108/99, do Deputado Eduardo Daladier, solicitando seja formulado apelo
ao Diretor-Geral do DER-MG e ao Secretário de Transportes e Obras
Ptblicas para que seja viabilizado o asfaltamento do trecho da MG-425 do
Distrito de São Cândido ate Vargem Alegre.

NO 109/99, do Deputado Eduardo Daladier, solicitando seja formulado apelo
ao Diretor-Geral do DER-MG e ao Secretário de Transportes e Obras
PUblicas, com vistas a que seja constru Ida uma ponte sobre o rio Marmelada,
na Rodovia MGT-352, para ligar os Municipios de Abaeté e Cedro do Abaeté.

NO 110/99, do Deputado Eduardo Daladier, solicitando seja formulado apelo
ao Diretor-Geral do DER-MG e ao Secretário de Transportes e Obras
PUblicas, corn vistas a que seja asfaltada a estrada que liga o Distrito de Dom
Lara ao Municipio de Caratinga.

NO 111/99, do Deputado Eduardo Daladier, solicitando seja forrnulado apelo
ao Diretor-Geral do DER-MG e ao Secretário de Transportes e Obras
PUblicas, corn vistas a que seja asfaltado o trecho da estrada que liga o
Distrito de Sapucaia a MG-329, entre Caratinga e Born Jesus do Galho.

N O 112199, do Deputado Eduardo Daladier, solicitando seja formulado apelo
ao Diretor-Geral do DER-MG e ao Secretário de Transportes e Obras
Püblicas, corn vistas ao recapeamento da MG-420, no trecho entre a BR-040
e o Municipio de Abaeté.

NO 113/99, do Deputado Eduardo Daladier, solicitando seja formulado apelo
ao Diretor-Geral do DER-MG e do Secretário de Transportes e Obras
PCiblicas, corn vistas ao asfaltarnento do trecho da MG-425 que se localiza no
Distrito de Santa Efigénia de Caratinga e se prolonga ate o Distrito de Dorn
Modesto.

NO 114/99, do Deputado Eduardo Daladier, solicitando seja formulado apelo
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ao Diretor-Geral do DER-MG e do Secretário de Transportes e Obras
Piblicas corn vistas ao asfaltamento do trecho que liga o Distrito de Santa
Luzia, no Municipio de Caratinga, a BR-1 16.

N° 115/99, do Deputado Eduardo Daladier, solicitando seja formulado apelo
ao Diretor-Geral do DER-MG e do Secretário de Transportes e Obras
Püblicas corn vistas ao asfaltarnento da MG-329, no trecho entre os
Municipios de Born Jesus do Galho, COrrego Novo e Pingo-d'Agua. (-
Distribuldos a Comissão de Transporte.)

N° 116/99, do Deputado Rogério Correia, solicitando seja consignado nos
anais da Casa voto de pesar pelo falecimento do Sr. César Rodrigues
Campos, ex-Secretário Municipal de Saide. (- A Cornissao de Saüde.)

N° 117/99, da Comissào de Fiscalizaçâo Financeira, solicitando seja
encarninhado pedido de inforrnaçào ao Presidente do IPLEMG, contendo as
especificaçoes que menciona. (- A Mesa da Assembléia.)

Do Deputado Adelino de Carvaiho e outros, solicitando seja formulado apelo
ao Presidente da Assembléia corn vistas a que cada partido sem composiçào
básica para a formação de bancadas possa indicar urn Lider para o Colégio
de Lideres e que se altere a redaçâo do art. 73 do Regimento Interno, para
que fique prevista tal solicitaçâo. (- A Mesa da Assernbléia.)

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, pleiteando seja solicitada a Cornissâo de
PolItica Agropecuária a realização de audiência piblica e de estudos sobre a
situacâo dos bataticultores do Sul do Estado. (- A Cornissâo de PolItica
Agropecuária.)

- Sào tarnbém encarninhados a Mesa requerirnentos dos Deputados
Agostinho Patrüs e outros, Elbe Brandão e outros, Rogerio Correia, Ronaldo
Canabrava (2), José Alves Viana, Wanderley Avila (3), Carlos Pimenta, José
Milton e Mauri Torres.

Comunicaçoes
- Sào também encaminhadas a Mesa comunicacöes das Comissöes de

Politica Agropecuária, de Administraçao Pblica, de Educacão e de Direitos
Humanos e dos Deputados Dimas Rodrigues, Maria Olivia, Sebastião
Navarro Vieira e Eduardo Herrneto.

Registro de Presença
O Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - A Presidência registra a presença,

ern Plenário, do nosso ex-colega Airnir Paraca, Prefeito da cidade de
Paracatu

Oradores lnscritos
O Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Rogério Correia.
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, colegas Deputados,
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Deputadas, ocupo a tribuna hoje para voltar a urn assunto, uma vez que a
Presidéncia fez publicar, no "Minas Gerais" de ontern, os nomes dos
membros da CPI que investigará as desvios de verbas dos fundos estaduais,
feitos pelo Governo Eduardo Azeredo, e tarnbém as desvios de recursos
vinculados, transferidos pela União ao Estado, mais conhecidos como "verbas
carimbadas" do Governo Federal para a Estado de Minas Gerais.

Esses desvios foram feitos, principalmente e ern quase sua totalidade, ao
final do Governo Eduardo Azeredo e foram para a conta ünica do Estado. Da
conta Onica do Estado, destinararn-se a pagamentos de empreiteiras e a
pagarnento, Segundo informaçoes dos Secretários do Governo Eduardo
Azeredo, de parte do décimo terceiro. Enfim, houve, de fato, desvio
comprovado desses fundos estaduais e das verbas vinculadas pelo Governo
Federal.

Para se ter uma idéia, so dos fundos estaduais administrados pelo BDMG,
todos aprovados pela Assembléia Legislativa e corn destinaçâo tambérn
aprovada par ela, para diversas questOes importantes como JaIba, Pro-
Floresta, SOMMA, PROSAM, entre outros fundos, houve urn desvio no valor
de R$133.582.711,95. Toda essa verba foi desviada, deixararn as fundos
vazios, corn toda a programação, portanto, desfeita e entregue ao novo
Governador sem que este tivesse qualquer centavo nesses fundos, pelo
menos ern alguns deles, para prosseguir programas aprovados pela
Assernbléia Legislativa. Mas, alérn desses desvios, já apuramos desvios de
recursos do Governo Federal de verbas vinculadas para fins diversos. Urn
deles que julgo importante mencionar é a desvio de verbas do Fundo do
Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEF -, desvio esse da ordem
de aproxirnadamente R$77.000.000,00, que prejudicou, além do Estado de
Minas Gerais, diversos municipios do interior do Estado. Para se ter uma
idéia, tivernos a desvio em outubro, e mais de 400 rnunicIpios ficararn
prejudicados, sem receber nesse mês essas verbas. Isso se repetiu em
navembro, dezembro, entre 300 e 400 municipios, que ficaram sem receber
as parcelas de convênio da municipalizaçào do ensino, que eram verbas que
também vinham do FUNDEF. Cidades de todas as regiOes do Estado, Norte,
Sul, Leste e Oeste, ficaram prejudicadas sem a recebimento dessas verbas,
exatamente porque a repasse de outubro, novembro e dezembro nâo foi feito
devido a retençäo das verbas do FUNDEF.

O Deputado Márcio Kangussu (em aparte)* - Gostaria de concordar corn a
Deputado. Entretanto, gastaria de saber sua opiniào sobre a que legitima a
atual Gaverno a continuar a fazer, nào digo desvio, transferéncia de recursos
de fundos, inclusive de recursos de créditos do Crédito Real e do BDMG, que
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deveriam estar fazendo fundos para o BDMG, para o caixa ünico.
o Deputado Rogério Correia - Deputado, isso tudo procurarernos apurar no

interior da comissão parlamentar de inquérito. E evidente que nos pautaremos
para que os fundos do BDMG sejam respeitados, porque são programas
evidentemente sérios. No caso do FUNDEF, o Governo do Estado já iniciou o
repasse de verbas para os municIpios, procurando sanar o problema da
auséncia de verbas do fundo nos meses de outubro, novembro e dezembro.
Portanto, é evidente que o Governo do Estado, agora, não pode fazer o
conjunto do repasse das verbas que estavam atrasadas, por terem sido
desviadas, no final do Governo, na sua totalidade. Mas esperarnos e
exigirernos que seja politica do Governo do Estado a rnanutenção dessas
verbas nos fundos especificos para os quais foram destinados. E exatamente
por isso que estamos instaurando essa CPI e não podernos deixar de nos
remeter ao que foi feito, pois questöes graves de fato aconteceram. Já disse
aqui urna vez, o ex-Governador Eduardo Azeredo é useiro e vezeiro de fazer
desvios de fundos, essa nào é a primeira vez. Quando Prefeito, em Belo
Horizonte, também fez desvios desse tipo, e verbas destinadas a construçâo,
ampliacão e reforma de 41 escolas, em Belo Horizonte, simplesmente foram
jogadas no caixa Unico; foi pago as empreiteiras, como comprovamos
naquela ocasião, que tinham relaçöes de campanha corn o ex-Governador, e
agora vamos averiguar se isso ocorreu novamente. Veremos se empreiteiras,
fornecedores que receberarn esse dinheiro fizeram ou não parte da
campanha eleitoral do ex-Governador Eduardo Azeredo.

Caberá a ci fazer essas averiguaçöes. Mas não são verbas apenas do
BDMG, são verbas também federais, como essa do FUNDEF, e verbas do
próprio SUS, que sofreram desvios para a chamada conta Unica. 0 que
terernos que fazer é rastrear a partir da conta Unica, para saber aonde foram
essas verbas, que se destinavam a essas funçães.

o Deputado Márcio Kangussu (em aparte)* - 0 que estou questionando,
Deputado, é por que o Governo passado, atendendo a necessidades de
caixa, pode ter cornetido essa irregularidade. Por que o atual Governo
continua a fazer a transferência de recursos de fundos, inclusive de débitos
de devedores do CREDIREAL e do BDMG, para o caixa ünico, prejudicando
esses programas que o senhor acaba de ver? Foi isso que questionei, e o
senhor nâo me respondeu.

o Deputado Rogério Correia - Respondi que, se isso estiver, de fato,
ocorrendo, é claro que a CPI ira averiguar, para que haja a correcào dessas
questoes. Portanto, a CPI tern também o alcance de examinar a situaçao
atual dos fundos, inclusive questionar o atual Governo do Estado, caso isso
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esteja ocorrendo, para que se corrija e se reponha o dinheiro do fundo. A CPI
tern, de fato, essa intençâo.

Quanto ao Governo atual, se estiver ocorrendo o que V. Exa. está
afirmando, é evidente que exigirernos tambérn o repasse para os fundos. 0
Governo terá que, de urna forma ou de outra, repor esse dinheiro ao fundo.

Quanto ao dinheiro do Governo passado, teremos que ver o que fazer na
CPI, se e o caso de os ex-Secretários responsáveis pelo desvio ou o próprio
ex-Governador fazerern o repasse por rneio de seus bens penhorados, por
terern desviado dinheiro de fundos especificos, de verbas carirnbadas,
prejudicando a população do nosso Estado nas areas da educacão, da
industrializaçâo ou da sade. Querernos saber qual será a penalidade corn
que o ex-Governador terá que arcar. Essa CPI será irnportante, inclusive,
para analisarmos, quando for o mornento, a prestação de contas do ex-
Governador Eduardo Azeredo, para saber Se, de fato, a Assernbléia
Legislativa poderá ou nào aprovar as contas dos Governos que fizeram
desvio de verbas - e desvio de grande quantidade de verbas.

Não e, portanto, urn problema qualquer, e é exatarnente por isso que a
grande maioria dos Deputados assinou o requerimento que constituiu a CPI
para averiguar desvios de recursos pertencentes ao Fundo do Poder
Executivo e dos recursos vinculados transferidos pela Uniào ao Estado. As
denüncias inicialmente foram feitas pelo Secretário do Planejamento, Manoel
Costa, que nos inforrnou esse valor absurdo de R$133.000.000,00 de desvio
nos ültirnos meses, apOs a derrota eleitoral do Governador Eduardo Azeredo.
Quero charnar a atenção para isso: tudo vinha sendo depositado
normalmente, e, após a derrota eleitoral, o ex-Governador Eduardo Azeredo
fez desvios para a conta Unica e, da conta ünica, certamente priorizou o
pagarnento de empreiteiras e fornecedores a seu gosto, a seu bel-prazer.
Portanto, provavelmente beneficiou empreiteiras e fornecedores que, quern
sabe, foram carinhosos durante a carnpanha eleitoral.

Em Belo Horizonte, o caso foi esse. Como ele já é useiro e vezeiro de fazer
isso, provavelmente o ex-Governador deve ter agido da rnesma forma. 0
interessante é que o Governo Federal, que também fez repasse de verba, por
exemplo, OS 77 milhöes do Fundo de Desenvolvimento do Ensino
Fundamental, não disse nenhuma palavra sobre os atos ilegais e imorais do
ex-Governador e sequer se pronunciou a respeito disso, tendo agora urna
outra rnedida de recoihimento do dinheiro do Estado. Mas sequer questionou,
em outubro, novembro e dezembro, os desvios de verbas e o não-repasse do
Fundo de Educacão para os rnunicipios e o desvio das verbas da educação
para o caixa Unico, para gastos em outras questöes, sendo que 6 nitido, e a
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lei que criou esse fundo é muito clara, que desvios dessa ordem são
proibidos, são verbas completamente vinculadas e que não poderiam ser
desviadas. E deixa, portanto, urn rombo no caixa do fundo, que o atual
Governo começa a repor, não totalmente, é lOgico, rnas no caso do FUNDEF
começa a fazer a reposição para alguns rnunicipios, que estão
completamente apertados, muitos deles sern condicoes de pagar o
magistério, sem condiçöes de cumprir os contratos de rnunicipalizaçao, feitos
a época pelo prOprio Governador Eduardo Azeredo.

o Deputado Carlos Pimenta (em aparte)* - Quero parficipar do
pronunciamento de V. Exa., dizendo inicialmente que náo tenho aqui
nenhuma procuração para defender o ex-Governador Eduardo Azeredo,
mesmo porque todas as suas contas serão, em breve, aprecadas por esta
Casa e pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

Mas quero dizer que, situando-nos na Oposição, em nenhum momento os
Deputados do PSDB, do PFL e mesmo os Deputados que hoje compöem a
base de sustentação do Sr. Governador Itamar Franco e que na ocasião
compunham a base de sustentaçao do Governador Eduardo Azeredo,
inclusive colegas Deputados que ocupararn cargo de destaque como
Secretários de Estado e Secretários Adjuntos e outras posicöes importantes,
em nenhum momento nos opusemos as formaçaes das comissöes que estão
trabalhando na Casa: CPIs e Comissães Especiais.

Entendo que o pronunciamento de V. Exa. é urn pronunciamento dos
Deputados do PT, que hoje está apoiando os atos do Governador Itamar
Franco, mas é born que se esclareça, porque, senão, fica parecendo que não
queremos as apuraçöes de fatos como os que V. Exa. relaciona.

Quero dizer que o PSDB, nesta Casa, em nenhum momento tentou impedir
a apuração ou a informação de qualquer fato. 0 Governo Eduardo Azeredo
fez urn grande trabaiho por este Estado durante quatro anos, teve seus
acertos, como certamente também teve seus desacertos. Quero dizer que as
apuraçöes estão ai e que nos, Deputados da legislatura passada, em nenhum
momento temos algo a esconder. Esta Casa sempre legitimou os atos
corretos do Governador Eduardo Azeredo, como também iremos legitimar
todos os atos corretos do Governador Itamar Franco.

Dessa forma, Sr. Deputado, é born que se esclareça que as apuracães das
acusaçöes, ou o levantamento de posiçoes, estão sendo amplamente
discutidos nesta Casa, amplamente debatidos e espero que esta Casa possa
dar o seu atestado ao Governador Azeredo, corno futuramente daremos ao
Governador Itamar Franco.

0 Deputado Rogerio Correia - Muito obrigado, Deputado Carlos Pimenta.
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Tenho que concordar corn V. Exa. em que, de fato, não houve nenhuma
atitude dos Deputados do PSDB e do PFL quanto a investigação necessária a
se fazer. Apenas estou chamando a atencão para a gravidade do assunto
tratado. Essa CPI terá, entre outras funçöes, que mostrar ao prOprio Tribunal
de Contas a incapacidade da aprovacão de contas do Governador Eduardo
Azeredo, devido ao desvio de verbas ja comprovado.

O trabalho maior da CPI será exatarnente investigar onde foram colocadas
as verbas.

Por fim, quero agradecer a Presidência a indicação dos Deputados e aos
partidos que hoje tern membros efetivos e suplentes na CPI, e espero que a
partir da próxima semana comecemos a desvendar para onde o Governador
Eduardo Azeredo remeteu o dinheiro que pertencia aos fundos socials do
Estado de Minas Gerais. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Dimas Rodrigues.
• Deputado Dimas Rodrigues* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, senhores e senhoras que ocupam as galerias, assessoria da
Casa, sernpre que ocupo esta tribuna sinto-me honrado porque este é o
espaco reservado para iniciar discussöes de interesse do Estado que
representarnos, discussöes de interesse do povo mineiro.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, se ha urn assunto que interessa em
particular a Minas Gerais, esse assunto é o Projeto Jaiba. Acredito que,
durante quase 30 anos de existência do Projeto JaIba, nunca houve urna
manifestacao tao efetiva por parte do parlamento mineiro, conforme está
acontecendo nos Ultimos dias. 0 Projeto Jaiba, Sr. Presidente, começa a ser
encarado corn a devida responsabilidade. Os parlamentares desta Casa, os
Orgãos do Governo, os produtores rurais e as liderancas regionais comecam
a entender que o Projeto JaIba merece respeito.

Dizer que os produtores rurais precisam de apoio corn relacão as contas de
energia elétrica, precisam de cestas básicas, significa muito pouco ou quase
nada. Os produtores precisam, sim, de apoio técnico da EMATER, do suporte
da Secretaria do Planejamento, das açães da Fundacão João Pinheiro, do
comprometimento do Banco do Nordeste e do Banco do Brasil e do
envolvimento de toda a sociedade organizada. Os produtores rurais precisam
de especializaçao, de técnicas de plantio, de colheita e de comercializaçao.
Os produtores rurais precisam de incentivos financeiros, de mercado para Os
produtos, de uma politica de preços para os produtores, de incentivo a
implantação de agroindUstrias. Isso significa medidas sérias e responsáveis.

Não podemos aceitar que urn projeto dessa envergadura, em que ja foram
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investidos mais de R$400.000.000,00, que tern imensa finalidade social, seja
objeto de noticias de fome e miséria. Temos certeza, Sr. Presidente, Srs.
Deputados, que o Governo Itamar Franco vai tratar o projeto corn a devida
seriedade. Está claro que a nova postura adotada pelos parlamentares desta
casa, pelas associacöes rnicrorregionais, pelos órgäos gestores do Projeto
Jaiba convergem para resgatar esse importante projeto. Temos a esperanca
e a certeza de que os próximos anos seráo prósperos para os produtores
rurais do Projeto Jalba.

Queremos dizer que estivemos, a Comissão da Seca e a Comissäo de
Agropecuaria, visitando o projeto e constatamos que ha diversos lotes
abandonados. Sr. Presidente, ouvimos várias Iiderancas do projeto e
pudemos sentir que ha realmente necessidade de urn apoio major.

Tivemos também em Janaüba urna reunio irnportantIssima. La pudemos
coiher boas informacoes para que o trabaiho da Comissão da Seca progrida.
Tivemos a honra de Ia receber o Deputado Dalmo Ribeiro Silva, a Deputada
Maria José Haueisen, o Deputado João Batista de Oliveira, Presidente da
Comisso de Agropecuária, e o Deputado Carlos Pimenta, também defensor
do Projeto Jalba.

o Deputado José Braga (em aparte)* - Agradeço ao nobre Deputado Dimas
Rodrigues por me conceder essa oportunidade. Quero enaltecer o seu
trabalho e o seu interesse pelo Projeto Jalba, assim como também a
interesse que tem sido manifestado por outros Deputados que conhecem a
regiào, como o Deputado Carlos Pimenta, que tambérn desenvolve urn
trabaiho Ia. Quero dar parabéns a V. Exa., que ocupa o cargo de Presidente
da Corn issão da Seca.

Nos estudos dos efeitos da seca tern de ser incluldo o que se passa em
Jaiba. Penso que V. Exa. já toma os rumos adequados para esse projeto.
Todos nos, parlamentares do Node de Minas, sornos constantemente
cobrados no que se refere aos resultados do Projeto Jaiba e outros, que são
coordenados tanto pelo Governo Federal quanto pelo Estadual.

Entendo que V. Exa., nesta oportunidade, deva ressaltar e mostrar, aos
olhos constituidos, que nOs, parlamentares, pouco podernos fazer por esses
projetos, uma vez que sào contratos de verbas carimbadas. Está fattando, V.
Exa. pode confirrnar, uma orientação segura e adequada, para que as
usuários desse projeto possam dar o verdadeiro e adequado destino as
verbas recebidas e aos financiamentos. No entanto, eles permanecem sem
orientacão e, as vezes, a mercê de grupos especuladores. Dessa forma, dou
parabéns a V. Exa. e encareco a necessidade de dar rumo a Cornissão da
Seca e a Comissão de Agropecuaria, para que possamos não apenas ajudar
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as órgãos do Governo, mas também exercer urna pressão, para que esses
projetos não passem a ser objetos de exploraçao e de gozação de pessoas
que não compreendern bern a necessidade e a importãncia deles para a
desenvolvimento do Node de Minas. Muito obrigado. Parabéns a V. Exa.!

o Deputado Dimas Rodrigues* - Agradeço as palavras do Deputado José
Braga. Gostaria de dizer aos nobres Deputados que, se aquele projeto tiver
realmente urn apoio forte, iremos, se Deus quiser, produzir frutas e grãos de
melhor qualidade para a mercado brasileiro e também para a exterior. Sr.
Presidente, estamos nos reunindo, corn a Cornissão da Seca, em diversas
regiöes do Estado, no Mucuri, no Jequitinhonha e no Node de Minas. Corn
certeza, visitaremos diversas autoridades, a Ministro da Agricultura e a
Presidente da CODEVASF. Essa Comissão, corn fé em Deus, fará urn born
trabalho. Colherernos dados em tada a região, para que possamos obter bons
resultados. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Carlos Pimenta.
• Deputado Carlos Pirnenta* - Sr. Presidente, Deputado Gil Pereira, Sra.

Deputada, Srs. Deputados, senhoras e senhores, imprensa presente, gostaria
de continuar a abordar a tema do pronunciamento do Deputado Dimas
Rodrigues, porque se trata de uma questão de relevante importância para
nós, do Estado de Minas Gerais, e, de maneira muito especial, para as
Deputados que são votados e que tern algurn interesse na região Node de
nossa Estado.

Na verdade, a Projeto JaIba tomou fôiego e uma "transfusão de sangue"
nos Ultirnos 4 anos, já que vinha se arrastando par 20 anos. Durante todo
esse tempo, foram aplicados cerca de US$200.000.000,00, cam recursos dos
Governos Estadual e Federal e recursos internacionais. Ha dais arias, quando
estivemas em Jaiba, pudemas canstatar que a Projeto Jaiba estava em uma
fase de assentamento de famIlias de calanos. Foram assentadas cerca de
1.300 familias nos ültirnos dais anos. Chegarnos a afirrnar que a Projeto Jaiba
era, e ainda é, a rnelhor exemplo de reforma agrária do Pals, já que uma
farnilia recebe a seu pedaço de terra de 5ha, cam todo a sistema de irrigação
financiado ao longo de 20 arias, tenda acesso a créditos do Banco do Brasil e
do Banco do Nordeste, para também serem pagos em lango prazo. Mas, nos
ültimos meses, aconteceu a que jamais previamas e esperavamos, a faléncia
de parte do Projeto Jaiba, principalmente dos colonos assentados, que
totalizam cerca de 30%.

Esses colonos estão enfrentando alguns problemas, relatados pelos
Deputados Dimas Rodrigues e José Braga, que se prendern, mais
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especificamente, a comercialização do produto. La se produzem frutas, como
a banana, e verduras, e quern está produzindo não está tendo condicães de
pagar o custo da produção. Uma caixa de bananas, por exemplo, é produzida
ao custo de R$3,20 e vendida por R$3,00, ou, as vezes, ate por menos. Esse
mesmo produto, que é plantado no Norte de Minas, chega aqui as mesa do
consumidor da Capital ao custo de R$22,00 a caixa. Ha urna desproporcao
muito grande, e, nessa desproporção e diferença entre a produção e a
comercializaçào, os produtores do Jaiba, do Projeto Gorutuba, de Pirapora e
de outros grandes centros de produção de frutas deste Estado estäo vendo
desaparecer, literairnente, seu lucro, sua esperança e, ate mesmo, seu ânimo
de continuar a trabaihar a terra, produzir e trazer os aiimentos para Os
grandes centros.

Além do probiema da comercializaçâo, tivemos o conhecimento do alto
preco da energia e da água praticado para a irrigacão. Esses também são
empecilhos, constatados por mim, pelo Deputado Dalmo Ribeiro Silva, aqui
presente, pelo Deputado Dimas Rodrigues, pela Deputada Maria José
Haueisen e pelo Deputado João Batista de Oliveira. Nós nos comprornetemos
a fazer corn que esta Casa seja o órgão de intermediacão entre os produtores
- aqueles pequenos produtores - e os Orgãos governamentais. Já estamos
agindo. Já constituimos urna comissão especial e iremos irnplantar, no Estado
de Minas Gerais, através de urn projeto de lei da Cornissão, o
estabelecimento de urn piano continuado de arnparo ao pequeno produtor
rural, urn piano continuado de assisténcia para combater os efeitos da seca,
os efeitos do atravessador e os efeitos, ou meihor, os não-feitos de Orgãos
governamentais, que querem irnputar a agricultura mineira e a brasileira os
problemas sócio-econOmicos do Pals.

Srs. Deputados, esse Projeto Jaiba e apenas a gota d'agua para muita
coisa que acontecerá futuramente. E necessário que os governantes das
esferas estadual e federal deem oportunidade ao pequeno produtor rural, as
pequenas familias que ainda teirnam em ficar na zona rural e em pegar no
cabo da enxada, para poderem alimentar os grandes centros, trazendo Os
ahrnentos para a mesa do consumidor. E preciso que se tome urgentemente
urna posiçào em favor desses projetos. Agora mesmo, tenho em mãos a
minuta de urn projeto para a implantação do Projeto Jequital, que é
extremamente irnportante e viável.

Tenho em mãos urn documento expedido pela Cia. de Desenvolvimento do
Vale do São Francisco - 000EVASF -, que contém côpias de 30 projetos de
barramentos de água e de pequenas, médias e grandes irrigaçöes. No
entanto, tal documento está engavetado, ha 30 anos, na CODEVASF, em
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Brasilia, esperando uma oportunidade, esperando a boa-vontade dos
governantes, esperando que acães concretas e efetivas sejam tomadas,
porque o futuro do Estado de Minas Gerais - o futuro da região do
Jequitinhonha, do Norte, do Sul, além de outras regiöes ricas - está no
carnpo, nas irrigaçöes. Os grandes centros nao comportam mais o
aglomerado humano que se verifica atualmente. E necessário urn estImulo
que leve para o interior, para a roça, para o campo, as pessoas, as faml!ias, a
fim de que näo passem por grandes dificuldades, corno está acontecendo
hoje.

Gostaria de drzer também que essa cornissâo - integrada por todos nôs,
Deputados desta Casa, rnormente pelos Deputados do Node de Minas, da
qua[ V. Exa., Deputada Elbe Brandão, faz parte, corn rnuita honra e muito
orguiho - empreenderá uma acão junto ao Governo Federal, porque todos
esses projetos serão viabilizados se tiverem a aquiescéncia dos Deputados
Federals e do Presidente da Repübiica. Varnos apelar a Bancada mineira de
Deputados Federais, a fim de que empreendam urna acão conjunta e não
designern apenas verbas esporádicas dos orçamentos, nos periodos de
dificuidades, de emergéncia, mas apresentem a sociedade mineira, a esta
Casa uma ação coordenada e concreta, para que possarnos transformar em
realidade esse documento, que, ha 30 anos, está na mesa da CODEVASF,
em Brasilia.

A Deputada Elbe Brandão (em aparte)* - Deputado Carlos Pimenta, para
colaborar corn esse trabaiho, no qual me faco representar na Comissâo
Especial da Seca, na pessoa de V. Exa., Lider da nossa Bancada e da
Minoria, além de colega da região, apresentamos urn requerimento e estarnos
aguardando a data em que o Secretário da Educaçao, Sr. Murilio Hinge!, além
de urn representante da FETAEMG, cornpareça a Cornissão dos Direitos
Humanos, solicitando que o projeto da bo!sa-esco!a chegue também aos
assentamentos da reforma agrária e, especialmente, ao Jaiba, pois os
habitantes daquela região - cujas dimensães são citadas no mundo, que
conta corn investimentos dos japoneses que acreditarn em nosso Pals, que
acreditam também na irrigação - passam fome, sendo, em alguns casos, as
rendas farni!iares inferiores a urn salário minirno.

Acreditamos que o Projeto Jaiba e os assentamentos da reforma agrária,
agregados a esse projeto da bolsa-escola, corrigiráo ou amenizarão 0
problema daquela gente, dando condiçöes para que as crianças exerçam o
direito de cidadania.

O Deputado Carlos Pirnenta* - Agradeço o aparte de V. Exa., que, como
sempre, enriquece as posiçöes desta Casa, não so pela sua competéncia,
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mas, principalmente, pelo conhecimento das causas sociais e por iniciativas
importantes para a nossa regiào. E born t6-la como colega, e, principalmente,
é born saber que V. Exa. está sempre do nosso lado, ao lado dos Deputados
do Node de Minas, engrandecendo e enriquecendo o nosso trabalho naquela
região.

Para concluir o meu pronunciamento, gostaria de dizer que já estava em
nossa pauta o assunto abordado por V. Exa., a respeito do decreto do
Governo do Estado, do dia 24 de marco, que institui o Programa Bolsa-Escola
no Estado de Minas Gerais.

Esse decreto, Deputada Elbe Brandão, não deveria ter vindo como decreto.
Esse programa do Governo Itamar Franco deveria ter vindo a Casa como
projeto de lei, para que pudéssemos, nesta Casa democrática, nesta Casa da
discussão, corn a presença de Prefeitos e de educadores de todo o Estado,
ter a oportunidade de discuti-lo. Da forma colocada - no momento em que é
assinado e publicado, torna-se lei -, ele tira das mãos dos Deputados a
oportunidade de uma discussão malor.

Além disso, em seu ad. 6 1, fala que as farnilias integrantes do Programa
Bolsa Familiar para a Educacao - a bolsa-escola - farão jus a percepcão de
beneficlo pecuniário, em valor a ser estipulado - ou seja, não estipula valor -,
de acordo corn as condicöes sócio-econômicas dos municIpios. Hoje, tivemos
a oportunidade de conversar corn rnais de sete Prefeitos, que também
receberam a comunicacão da instituição desse decreto, e estavam
preocupados, por temerem que sobre para os municipios a participacão na
remuneração dos alunos corn a idade de 7 a 14 anos. Mais do que isso,
temem que urn programa que já está estruturado ha tanto tempo - ha mais de
5 anos - venha a incentivar, inclusive, a saida dos alunos da escola, apenas
para perceberem essa remuneracão por parte do Governo do Estado e,
talvez, dos municipios.

o projeto é importante, e querernos, mesrno em se tratando de urn decreto,
requerer a Comissão de Educacão que solicite a presenca do Secretário
MurIflo Hingel, para uma discussão mais ampla. Esse decreto não está
totalmente esclarecido, não fala qual será o valor e, tampouco, qual sera a
responsabilidade dos municIpios na instituição da bolsa-escola.

De qualquer forma, queremos louvar a atitude do Secretário de Educação e,
desde já, antecipando os fatos, convidá-lo para urn debate mais dernocrático,
uma discussão mais ampla corn esta Casa, corn os educadores e corn a
comunidade deste Estado. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
0 Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Miguel Martini.
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0 Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, ocupantes das

galerias, trés motivos me trazern a esta tribuna, nesta tarde: duas denncias e
urn agradecimento. Começando pelo Ultimo, quero agradecer ao Cel. Scheer,
Comandante do Centro de Instruçao e Adaptação da Aeronáutica - CIAAR -,
pois, na manhã de hoje, corn muita honra para este Deputado e para toda a
Casa Legislativa, fomos homenageados, recebendo urn diploma dessa
unidade militar pelos serviços e por nossa relação de arnizade, que, inclusive,
culminou, no ano passado, corn uma hornenagern prestada ao CIA.AR por
esta Casa. Então, queria deixar registrado nos anais da Casa o
reconhecimento e o agradecimento deste parlarnentar, dizendo quanto me
senti honrado em ter recebido essa hornenagem, rnesrno porque outras
ilustres autoridades e personalidades pUblicas também a receberam.

Em segundo lugar, quero chamar atenção para urn fato que está
acontecendo nesta Casa, em relaçao as açöes do Governador Itarnar Franco,
que está utilizando-se de Deputados para a aprovaçâo de matérias que
deveriarn ser e são de interesse do Executivo.

Primeiro, todos os parlamentares desta Casa assinararn - sei que rnuitos,
inadvertidamente - urn documento que o Deputado Washington Rodrigues
encarninhou para o Governador, corno se todos apoiássemos a anistia
irrestrita para os ex-militares daquela manifestagão da Praça da Liberdade.
Achei estranho que esse fato tenha ocorrido e assurni tambérn a minha culpa,
porque nOs, parlarnentares, temos assinado documentos e, muitas vezes, por
ser urn colega que nos pede, não temos maior atenção. 0 Governador Itamar
Franco assumiu, na campanha, o compromisso de anistiar os ex-rnilitares,
mas, se isso ocorrer de maneira irrestrita, teremos urn grave problema na
PolIcia Militar. Ou queremos a PolIcia Militar sendo Policia Militar, porquanto a
hierarquia e a disciplina são fundamentais na manutencao de toda a tropa, ou
então mudarnos e acabarnos corn a Policia Militar, criando novas regras para
essa força policial. Acharnos que todos os casos de injustiça tern de ser
revistos. Creio que foi isso que cada parlamentar desta Casa deve ter
pensado, corno pensel, ao assinar aquele documento. Mas, conversando corn
diversos Deputados, percebi que muitos assinaram aceitando discutir 0 caso
dos injustiçados, e que deve ser feito urn levantarnento para verificar aqueles
que realmente ferirarn a disciplina militar, enfirn, o código que mantém unida a
força militar. Quero dizer que não podemos endossar e dar sustentação a
prornessas de campanha que, na verdade, não podem e não devem ser
curnpridas. E urn alerta que estou fazendo.

o Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - V. Exa. expôs muito bern o
assunto, rnas gostaria de reiterar ac, nobre colega, so para relembrar, para a
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nossa Casa, para o nosso povo que estiver nos ouvindo neste momento, que
a quebra da hierarquia e da disciplina que ocorreu na PolIcia MiUtar partiu do
exemplo major, partiu do prápho Comando da Policia Militar, nào partiu dos
praças. Urn dos ensinamentos que existem dentro da caserna é que o chefe,
o lIder, tern de dar o exernplo. Assim sempre fui, como comandante de viatura
ROTAM, nos meus 14 anos de policia. Sempre dei o exemplo, sempre estive
a frente das acöes, das operaçöes desencadeadas. Assim sendo, dentro dos
ensinarnentos rnilitares, o Comando da Policia Militar tinha de dar o exemplo
maior. Quando o Cel. Antonio Carlos foi ate o então Governador e pleiteou urn
aumento exclusivo para os oficiais - e nào diferenciado, conforme a midia
divulgou -, nâo sO prevaricou como também deu exernplo, porque é o
Comandante-Geral da PolIcia Militar, e, dentro da nossa instituiçâo, a pessoa
que, exciusivamente, fala em cobrar aurnento do Governador, a pessoa
responsável por isso e o Cornandante-Geral da Corporacao. Em primeira mao
gostaria de esclarecer o nobre colega sobre esse assunto. Já vim a püblico
agradecer a compreensão dos nobres pares, de todos os pares desta Casa
que realmente demoristraram sensibilidade nesse sentido. Tivemos 5 mu
participantes naquele movimento; 142 PMs foram excluidos do quadro da
Corporação, e permaneceram 4.848 PMs, se forrnos colocar em nOmeros
precisos. Esses mesmos PMs que participaram, e que nào foram excluidos,
permanecem na nossa instituiçao, disciplinados, cumprindo suas funcOes,
suas tarefas, sem causar transtorno nenhum.

Gostaria também de deixar claro para o nobre colega que essa
preocupacão de hierarquia e disciplina que o Comando tanto tenta mostrar
para a população, primeiro, nao deu o exemplo, e não tern jeito de exercer
policiamento de barriga vazia, corn fome.

o Deputado Miguel Martini - Eu pediria que o nobre Deputado Sargento
Rodrigues concluisse, porque tenho urn outro assunto. Verifiquei que os 3
minutos nao foram cornputados, então estou sern referência e tenho que
completar o assunto. Agradeceria se V. Exa. concluisse.

o Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Perfeito. Volto ate a
agradecer o nobre colega e os dernais pares desta Casa pela sensibilidade.
Para finalizar, a quebra de hierarquia e disciplina partiu do exernplo maior. E,
de rnais a rnais, essa punição já foi rnuito longa. As pessoas já estão
passando fome ha quase dois anos, passando necessjdade por urn erro que
não foi sá deles, ou seja, a justica foi injusta quando olhou somente para urn
lado. Não podemos permitir que aquele velho ditado popular permaneça, que
a corda arrebente sO do lado mais fraco. Muito obrigado, Deputado.

o Deputado Miguel Martini - Eu afirmo ao Deputado Sargento Rodrigues e
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mantenho minha assinatura no sentido de que a comissão faça uma
avaliação e apure Os fatos. Acredito que entre Os 140 estejam alguns
realmente injustiçados por perseguição ou por outras razOes. Mantenho isso.
SO não sou favorável a anistia irrestrita. Concordo corn V. Exa. que foi urn
erro ter dado reajuste apenas para os oficiais superiores e pude dizer isso
pessoalmente ao Governador Eduardo Azeredo. Concordo que tambérn foi
urn erro a violéncia que aconteceu na praça e seria urn outro erro se agora
quebrássemos a hierarquia militar. Acredito que a hierarquia militar tern que
ser mantida. Vamos, porém admitir que foi uma situação que fugiu do normal,
e dentro dessa anormalidade temos que considerar os fatos excepcionais, por
isso admito que esses atos tern que ser revistos e creio que muitos desses
140 tern que ser anistiados. Mas esse é urn problema que o Governador
Itamar Franco assumiu e é um problema que ele tern que resolver para
manter sua palavra de campanha. Nâo dá para esta Assembléia Legislativa
ficar dando sustentação para ele resolver os problemas que está enfrentando
corn a corporação para cumprir seu compromisso de carnpanha, que não
deveria ser feito como foi. Está reafirmado aqul o meu apoio, mas não
concordo corn o irrestrito. Não so eu, mas vários Deputados desta Casa, corn
quem conversei, pensam da mesma maneira. Está registrado, e V. Exa. está
realmente de parabéns pelo bonito trabalho que tern feito corn o Cabo Morais
em defesa da corporaçOo. Acho que encontrarão apoio nesta Casa para
aquilo que é de justiça e não aquilo que é instrumento politico.

Peco desculpas, mas tenho que entrar em outro assunto aqui.
o Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - SO duas palavras, nobre

colega. Acreditamos tarnbém que o Governador tenha bom-senso. A anistia
não sera total e irrestrita, posso garantir a V. Exa.

o Deputado Miguel Martini - Al já ficamos bern tranquilos.
o Deputado Cabo Morais (em aparte) - Deputado, um segundo apenas. A

questâo é a seguinte: a quebra de hierarquia se deu em funcOo dos nossos
regularnentos, que são arcaicos, que däo total poder para os Coronéis agirem
da forma como acham melhor. A injustiça foi exatamente na hora de penalizar
aqueles que participaram do rnovimento. Eu gostaria apenas de dizer para os
nobres pares desta Casa que a nossa intenção não é garantir anistia para
aqueles que passaram do limite, aqueles que extrapolararn na participação do
movimento. Realmente, os casos devem ser revistos urn a urn. Aqueles que
apenas estiveram fazendo parte como nUmero, rnanifestando suas
necessidades junto a sociedade mineira, precisam realmente ser anistiados.
Agradeço pelo apoio de todos os pares.

0 Deputado Miguel Martini - Outro assunto, Sr. Presidente e Srs.
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Deputados, é a questão do IPLEMG, o nosso Instituto. Vejam Os senhores: a
nformacão é de que havia sido convocada uma assembtéia Para sábado,
quando náo ha nenhum Deputado nesta Casa. Primeira irregularidade.
Segunda irregularidade: prevê a legislação que tern que ser publicado urn
edital sete dias antes, dando conhecimento. Pedi a minha assessoria que
checasse, e nao ha nenhum edftal publicado no IPLEMG; não houve
publicacão de nenhum edital. Terceira questao: o IPLEMG é urna autarquia e
como tat deve ser tratado.

Significa dizer que o Presidente tern que ser sabatinado, e seu norne,
aprovado ern votação secreta peta Assembléia Legislativa, corno estarnos
fazendo corn todos os Presidentes das outras fundaçoes e autarquias.

Então, o que podemos fazer? Segundo a legislaçao, se era para ser
convocado no tempo correto - deveria ter sido convocado no mês de marco -,
e isso nao foi feito, o que acontece? 0 estatuto do IPLEMG diz : "A
Assembléla Geral do !PLEMG, composta dos seus contribuintes, reunir-se-á
por convocação, mediante editat publicado no Orgão oficial dos Poderes do
Estado corn antecedéncia de sete dias, na segunda quinzena de marco de
cada ano, para: tomar conhecirnento da situação do Instituto, deliberar sobre
assuntos gerais de interesse do Instituto, eteger Os rnembros do Conseiho
Detiberativo e igual nümero de suplentes, eleger o Conseiho Fiscal. A
Diretoria do IPLEMG é cornposta do Presidente e do Diretor Financeiro,
escolhidos entre Os seus contribuintes, na forma do inciso II do art. 31 desta
tel. Juntamente corn os rnernbros da Diretoria, serâo escolhidos o Vice-
Presidente e o Vice-Diretor Financeiro".

Então, vejam os senhores, na verdade, varnos eleger o Consetho
Deliberativo e o Conselho Fiscal, desde que as condicOes que acabei de citar
estejam presentes. Al, sim, eteito o Presidente, não poderá tomar posse
enquanto nao for sabatinado, na Casa, e seu norne aprovado em votacão
secreta. Quero alertar todos os Deputados sobre o assunto. Ontem, forrnulei
uma questão de ordem - e não sei se o Presidente tern a inforrnaçao - para
saber qual o dia e o horário da eleicào. Ate agora não obtive a informação
exata. Parece-me que, pelo acordo que foi feito, será na terça-feira, a tarde.
Espero que os Deputados rnantenharn a atenção voltada para isso. E
soticitem a assessoria de V. Exas. que os lernbrern disso.

Temos que participar dessa eleiçao, porque se trata de urn insUtuto que diz
respeito a nós. E o dinheiro advindo de nossas contribuiçoes e o dinheiro
püblico que estão Ia. Ternos que zelar por ele. Precisamos ter informaçoes
acertadas. Solicitei as inforrnaçöes - e ate agora ainda nâo as recebi. Colegas
também tentaram obter docurnentos do IPLEMG - e tambérn nào
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conseguirarn. Precisarnos modificar esse estado de coisas. Não vamos abrir
mao de sabatinar o Presidente - e muito rnenos de aprovar a escolha de seu
nome em votaçâo secreta na Casa.

Na terça-feira estará sendo composta uma chapa do Conselho Detiberativo
• do Conselho Fiscal e gostaria que todos os Deputados estivessern atentos
• participassem. Do contrário, varnos arnargar as conseqüências. Nenhum
dos Deputados que perdeu eleição consegulu se aposentar pelo Instituto. 0
Instituto deveria ser para nOs, Deputados. No entanto, não está funcionando a
tempo e a hora, nem na condicão que gostariamos que estivesse. Ternos que
assumir esse Instituto, para podermos fazer dele urn instituto que realmente
defenda os interesses da entidade, reforrná-lo por inteiro. Transformando-o -
quem sabe? - numa previdência cornplementar, para que cada parlamentar
contribua e defina as regras da aposentadoria, segundo a legislacão federal.
Muito obrigado.

0 Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Alvaro Antonio.
0 Deputado Alvaro AntOnio* - Sr. Presidente, Sra. Deputada, Srs.

Deputados, nesta semana a irnprensa mineira fez algurnas observacOes
relacionadas corn o custo e o atraso da implantag5o do metrO de superfIcie na
Capital rnineira. Nesse comentário, a imprensa enumerou urna série de
possiveis causas que estão atrasando o nosso metrO de superficie por rnais
de 16 anos.

E a imprensa aponta a desarticutaçao politica corno a responsável pela
prirneira paralisaçâo das obras do metrO de superfIcie, os desentendimentos
havidos de 1986 a 1998. Citou tarnbérn uma série de cálculos, corno, por
exernplo, projetos elaborados em Brasilia sern o conhecirnento ou sern os
conhecirnentos devidos da situacao do transporte da Capital rnineira.

Dou urn exernplo aos senhores: projetou-se urn rarnal do Bairro Calafate ao
Bairro Eldorado sern uma parada no já famoso Bairro Cabana do Pal Tornás,
local densarnente povoado e que, sern düvida algurna, seria uma das fontes
alimentadoras do metrO de superfIcie. E, assirn, ha urna série de desajustes,
de desacertos, como a posição dos senhores empresários, que procurarn
quase que torpedear a sua irnplantaçao, sem o rnlnirno interesse, como se o
metrO de superflcie viesse trazer prejuizos ao transporte convencional, feito
por Onibus na nossa Capital.

E isso nâo é verdade, Srs. Deputados. Em todos os grandes centros ern
que foram irnplantados metrOs de superfIcie, houve urn aurnento na
capacidade operacional do sistema convencional de transporte por ônibus,
nas fontes alirnentadoras desses metrOs. Houve uma rnelhoria no sisterna de
transporte, nao sO na sua arrecadacao, corno tarnbém para a populaçao.
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Mas o que vai acontecer ou a que vern acontecendo corn o nosso metrO?

Urna das razOes principais da situação de penüria em que se encontra essa
obra é que Minas Gerais, por incrivel que pareça, náo tern urna secretaria de
transportes. Tern no papel: a Secretaria de Transportes, Viacão e Obras
PUblicas.

E altamente importante a transporte para qualquer cornunidade. Náo
podemos rnisturar a problema das obras de urn Estado corn os seus
problemas de transporte. Ha urna urgente necessidade de reconsideracão do
nossa atual Governador, porque a miopia de Governadores passados acabou
corn a Secretaria dos Transportes, que era o forum de debates e das
discussOes sobre a necessidade de transporte ern nosso Estado. Esses
Governadores, simplesrnente, erradicararn a Secretaria dos Transportes,
trazendo altos prejuizos para Minas Gerais.

Quando falarnos ern transparte, não nos referimos apenas ao rodoviário.
Sabemos da importância do transporte aeroviário, da importãncia do
transporte ferroviário e da impartância, logicamente, do nosso transporte
rodoviário. Tudo issa somado é que vern, realmente, ocupar as espacos e
suprir as necessidades dos transportes nas cidades do interior, em todo a
Estado de Minas Gerais e na região rnetropolitana.

Quando a imprensa faz a análise do custo de irnplantação do nosso metrO
por quilôrnetro, levanta o valor de US$34.000.000,00. Sabemos que a custo
rnédio para a implantacàa de urn metrO de superfIcie é rnais ou rnenos ern
tomb deUS$15.000.000,00, sendo permissivel ate US$30.000.000,00 por
quilOmetro. Assirn, verificamos que a nosso metrO de superficie, em seus
23,5km, é a rnais caro do Pals. Se continuarrnos desse jeito, esses 60km que
perfazem a sua rede total em nossa Capital ficarn, prática e econornicamente,
inviáveis.

Então, é para issa que chamarnos a atencOo dos nossos pares da
Assembléia Legislativa. Ha a necessidade de uma retomada, para que a obra
do nosso rnetrô de superficie não seja novarnente jogada a terceiro ou quarto
pIano ern nossa Estado.

Sabemos das dificuldades por que passa a nosso Pals e a nosso Estado,
dificuldades agravadas por essa situação politica de convIvio entre Governos
Federal e Estadual, rnas não podernos nos calar deixando que a nosso metrO
de superficie continue arrastando-se não sabernos ate quando e nem se urn
dia poderemos contar corn esses 60km, que são o rnmnimo necessário para a
Capital mineira. Charno a atencão dos Deputados para dizer-Ihes que a
Assembléia Legislativa está curnprindo a seu dever porque tivernos a
felicidade de aqui verificar a criação de uma cornissão permanente dos
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transportes, que, por incrivel que pareça, não existia nesta Casa, para cuidar
dos problemas de transporte no Estado de Minas Gerais.

Acreditamos que essa comissOo, Os nossos Deputados farão força para que
o Governador do Estado possa separar a transporte das obras püblicas,
porque nosso Estado, de grande dimensâo territorial, tern que dar urna
atenção maiar ac, transporte aeroviário, sem falar do ferroviário. Digo aos
senhores, urn dos grandes culpados par esse atrasa de 17 anos é a falta de
urna secretaria de transportes no Estado de Minas Gerais, para se criar urn
fOrum de debates, buscar a apoio do Governo Federal, corn prajetos, pIanos,
idéias, enfirn, corn aquilo que podemos avaliar e tirar do meio em que
vivemos, corn conhecimento de causa, dando subsidios para que realmente
projetos de alto gabarito possam ser desenvolvidos para a transporte em
nassa Estado.

A guisa de exemplificaçaa para as Deputados, quera dizer que, quanda
Minas Gerais iniciau as primeiros estudas hidroviárias na nossa bacia
hidrográfica, que é a segunda do munda, São Paulo, naquela épaca, iniciava
tambérn estudos para a irnplantaçOo das hidrovias do riO Tietê. Cam a
paralisaçãa do Estado de Minas no setar de transpartes, corn essa Otica
canturbada de nossas ex-Governadares ao acabarem corn essa secretaria,
São Paula avançau rnais de 1.400km de vias navegáveis, e Minas Gerais, par
incrivel que pareça, ficou na estaca zero. Poderlamas ter aqui, perfeitarnente
navegáveis, a na das Velhas, partinda da cidade de Santa Luzia ate a lago de
Trés Marias, ate Sabradinha, na Bahia. Paderlamos ter chance de
navegabilidade do na Abaeté ate a cidade de Abaeté. Fica aqui a exempla de
coma esta senda tratada a transparte em nasso Estado de Minas Gerais.

Salicito aas Deputados que partam para uma acãa mais abjetiva junta ao
Sr. Governadar do Estada, para que, apesar das dificuldades par que
atravessa na atualidade, atente para a necessidade primordial do transparte,
par ser a responsavel pela ir-e-vir, pelas interesses de uma papulaçâa e de
urna camunidade. Ficam aqui registradas, Sr. Presidente, Srs. Deputadas, as
rninhas preacupaçOes para que as nossas dirigentes acardem para a
impartãncia do transporte de pessoas e mercadorias. Muito abrigada.

* - Sem revisãa do arador.
o Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - A Presidéncia infarma aa

Deputada AntOnio Carlos Andrada que a seu requenimenta de nealizaçOo de
forum técnica já chegau a Mesa, que sabre ele deliberará na prOxima reuniãa.

Quanta a eleiçãa do Canseiho Deliberativo do IPLEMG, a Presidéncia
salicita que S. Exa. formalize a seu requerimenta para que seja encaminhado
ao Corregedor.
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2 Parte (Ordem do Dia)
1a Fase

Abertura de lnscriçöes
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidência

passa 21 Parte da reunião, corn a 11 Fase da Ordern do Dia,
cornpreendendo as comunicaçöes da Presidéncia e de Deputados e a
apreciaçäo de pareceres e de requerirnentos. Estão abertas as nscricöes
para o Grande Expediente da próxima reuniâo.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que os Deputados Newton de Morals e

Washington Rodrigues terão seus nornes parlamentares alterados para,
respectivamente, Cabo Morals e Sargento Rodrigues, em virtude da
aprovaçâo dos requerimentos dos interessados, nos terrnos do parecer do
relator, Deputado Durval Angelo, em reuniâo da Mesa da Assembléla,
realizada em 23/3/99.

Questâo de Ordem
O Sr. Presidente - Questão de ordem contida no requerimento dos

Deputados Carlos Pimenta, Hely Tarquinio e Sebastiâo Navarro Vieira,
redigido nos seguintes termos: (- Lê:)

"Exrno. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais

Os Deputados que este subscrevem, na forma regimental, requerem que a
presenca em Plenário dos Deputados que compöem as Bancadas do PSOB e
do PFL sO seja considerada, para fins de abertura de reuniöes, quando
registradas no sistema do painel eletrOnico. Solicita, outrossim, que essa
medida seja estendida a todas as outras bancadas da Casa.

Sala das Reuniöes, 24 de marco de 1999.
Carlos Pimenta, Lider da Minoria - Hely TarqUInio, Lider do PSOB -

Sebastião Navarro Vieira, Lider do PFL".
A Presidéncia decidirá sobre a questão oportunamente.

Leitura de Comunicaçöes
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicaçöes

apresentadas nesta reunião pela Comissão de Educação - aprovação, na 3a
Reunião Extraordinária, dos Requerimentos n

o
s 49/99, do Deputado Edson

Rezende; 52/99. do Deputado Alencar da Silveira JUnior; e 69/99, do
Deputado Márcio Kangussu; pela Comissão de Administraçao PUblica -
aprovação, na 2a Reunião Ordinária, dos Requerimentos n

o
s 66/99, do

Deputado Márcio Cunha; 80/99, da Deputada Maria Olivia: e 83/99, do
Deputado AntOnio Carlos Andrada; pela Comissão de Politica AgropecuOria -

1147
aprovação, na 31 Reunião Ordinária, dos Requerirnentos n o

s 79/99, da
Comissão de Politica Agropecuaria, e 67/99, do Deputado Márcio Kangussu;
e pela Comissão de Direitos Humanos - aprovação, na 3a Reunião Ordinária,
do Requerimento no 78/99, das Deputadas Maria José Haueisen, Maria
Tereza Lara, Maria Olivia, Elaine Matozinhos e Elbe Brandão; e pelos
Deputados Sebastião Navarro Vieira - sua ausência do Pals no periodo de 11
a 16/4/99; e Eduardo Hermeto - sua ausência do Pals no periodo de 29/3/99
a 6/4/99. (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Rogério Correia, Lider da

Bancada do PT, em que, solicita seja o Projeto de Lei no 92/99 anexado ao
Projeto de Lei no 85/99, por tratarem ambos de contratos de gestão. A
Presidéncia defere o requerimento de conformidade corn o inciso XIII do art.
232 do Regimento Interno e determina a anexaçâo.

Requerimento do Deputado José Milton, em que solicita seja o Projeto de
Lei no 42/99 enviado a Comissão de Fiscalização Financeira e Orcamentária,
uma vez que a Comissão de Constituição e Justiça perdeu prazo para ernitir
seu parecer. A Presidéncia defere o requerimento de conformidade com o
inciso VII do art. 232, c/c o art. 140, do Regimento Interno.

Requerimento do Deputado Mauri Torres, solicitando o encaminhamento a
Comissão de Fiscalizaçâo Financeira do Projeto de Lei n o 43/99, tendo em
vista que a comissão de Justiça perdeu o prazo para ernitir seu parecer. A
PresidOncia defere o requerimento de conformidade com o inciso VII, do art.
232, c/c o art. 140 do Regimento Interno.

- A seguir, são deferidos, cada urn por sua vez, nos termos do inciso )(XXII
do Regimento Interno, requerimentos dos Deputados Wanderley Avila (3),
solicitando o desarquivamento dos Projetos de Lei n o

s 116, 555 e 593/95;
Ronaldo Canabrava (2), solicitando o desarquivamento dos Projetos de Lei
n

o
s 192/91 e 1.766/98; Carlos Pimenta, solicitando o desarquivamento do

Projeto de Lei no 141/95; e José Alves Viana, solicitando o desarquivamento
do Projeto de Lei no 380/95.

O Sr. Presidente - Requerimento da Deputada Elbe Brandão e outros,
solicitando a realização de reuniOo especial corn a finalidade de se
homenagear o Clube da Esquina, movimento musical formado pelos grandes
nomes da MPB de Minas Gerais, criado nos anos 70, que atingiu
reconhecimento internacional. A Presidência defere o requerimento de
conformidade corn o item XXI do art. 232 do Regimento Interno e
oportunamente fixará a data.

Requerimento do Deputado Agostinho PatrUs e outros, solicitando a

Z31
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realização de reunião especial destinada a comemoração do primeiro
centenário da FIAT SpA. A Presidência defere o requerimento de
conform dade corn o inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno.

Questão de Ordem
o Deputado Alberto Pinto Coelho - Sr. Presidente, solicito seja feita a

chamada para recomposição de "quorum".
o Sr. Presidente - E regimental. Corn a palavra, o Sr. Secretário para

proceder a chamada dos Deputados.
• Sr. Secretário (Deputado José Alves Viana) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam a chamada 26 Deputados. Näo ha,

portanto, "quorum" para a votacào, mas o ha para o prosseguimento dos
trabalhos.

Vern a Mesa requerimento do Deputado Hely TarqUInio, Lider do PSDB, em
que, de acordo com o art. 70 do Regimento Interno, solicita a palavra para,
em seguida, nos termos do § 1° do referido artigo, transferi-la ao Deputado
Antonio Carlos Andrada. A Presidência defere o requerirnento e fixa ao orador
o prazo de 20 minutos. Corn a palavra, o Deputado Antonio Carlos Andrada.

o Deputado Antonio Carlos Andrada* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
prezada assistência, três motivos trazem-me a esta tribuna.

Gostaria de iniciar pela questão do Instituto de Previdência do Legislativo -
IPLEMG. Como fol bern exposto pelo Deputado Miguel Martini, a questão que
envolve o IPLEMG tern de ser bern analisada e bern acornpanhada por esta
Casa. A lei que foi sancionada, no dia 20 de janeiro deste ano, pelo
Governador Itarnar Franco diz, textualmente, que o IPLEMG é uma autarquia.
Sendo autarquia, essa instituição está subrnetida ao que prevé a Emenda
Constitucional n° 26, que diz que é competéncia privativa da Assembléia
aprovar, previamente, por voto secreto, apOs arguição ptbIica, a escolha dos
Presidentes das entidades da administração püblica indireta. Toda autarquia é
urn ente estatal, cornponente da administração püblica indireta. Entao, o
Presidente do IPLEMG não terá corno tomar posse, a não ser depois de
arguido e aprovado por esta Casa. E preciso que isso fique bern claro, e que
a Casa se mobilize nesse sentido. Estamos encaminhando aqui urn pedido a
Mesa, para que se acione a Corregedoria, a firn de fazer gestOes junto a atual
diretoria do Instituto para que isso seja feito de uma maneira consensual, sem
que seja necessário recorrer-se ao Judiciário para fazer valer o que está
previsto na Constituiçâo do Estado.

Ainda mais, gostaria de esciarecer a Casa que, pela nova lei, o Instituto
tern, como órgào soberano e máximo, a Assembléia Gera[, que se reüne,
agora, para escoiher os membros do Conselho Deliberativo, a Presidente do
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IPLEMG, a Diretor Financeiro, a Vice-Presidente, o Vice-Diretor e as
membros do Conselho Fiscal. Todos as contribuintes formam a Assernbléia
Geral e, em uma votação, eles escolherão o Conselho Deliberativo, que é o
órgáo de acompanhamento, respansável por aprovar a orçarnento e autorizar
a Diretoria a tomar providéncias financeiras e administrativas. Esses
contribuintes, pelo voto direto, irão, também, escolher a Presidente, a Vice-
Presidente, a Diretor Financeiro e a Vice-Diretor Financeiro. A própria lei
estabelece que a edital de convocaçäo da Assembléia Geral tern que ser
publicado no "Minas Gerais" corn sete dias de antecedéncia. 0 curioso é que
a processo eleitoral já está em andamento e simplesmente a Casa, que é a
malar interessada, está completarnente alheia aos fatos. Ternos dificuldade
de acesso ao edital; nâo foi comunicada a Casa e ao Plenário a existéncia do
edital; näo se negociou corn as Deputados a melhor data para se fazer tal
eleição - anteriormente a data prevista era sábado e, como se sabe,
tradicionalmente, nesse dia as Deputados estào em suas bases -; enfim, é
preciso que a Mesa se movimente, através de seus Orgãos, através da
Corregedoria, para entrar em entendimento corn a atual Diretoria do IPLEMG,
a firn de que a lei votada e sancionada no inIcio deste ano seja cumprida de
rnaneira clara e transparente, e de que, também, as dispositivos
canstitucionais da argüiçào, sabatina e aprovaçâo pelo Plenário sejam
respeitados, para que náo haja trauma nesse processa. Os Deputados, haje
contribuintes, sao aqueles que, amanha, baterão as portas do Instituto para
poder, eventualmente, receber a sua aposentadoria. Portanto, é necessário
que, hoje, eles se atenham a essa matéria, para que, no futuro, nOo passem
dificuldades e larnentern a que não fizeram.

o Deputado Hely TarqUinio (em aparte)* - Agradeço a aparte e,
inicialmente, gastaria de salidarizar-me corn a Deputado AntOnio Carlos
Andrada, que, vigilante aos interesses deste Poder, detectou na lei essas
manabras para que acontecesse a eleiçâo, na terça-feira, no IPLEMG. Essas
rnanobras sâo impedidas pela lei elaborada no Plenário desta Casa, que
determina urn intervalo de sete dias entre a convocacão da eleiçao e sua
realizaçào. Como a Deputado AntOnio Carlos Andrada já foi claro, na melhor
das hipOteses, a eleiçao teria que acontecer na quarta-feira que vem. Como é
quarta-feira, gastarlarnos de perguntar ao ilustre Deputado se deverlamos
apresentar urn requerimento e, também, querlamos saber se a sabatina deve
acontecer corn a Presidente eleito ou corn a candidato a Presidente.

o Deputado AntOnio Carlos Andrada* - No nosso entendimento, a autarquia
se reüne, através de sua Assembléia Gera[, e elege seu Presidente, que, para
tornar passe, deve ser sabatinado. Se a Assernbléia Legislativa, em sua
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sabatina no Plenário, não aprovar o nome, deverá ser convocada uma nova
eleiçao, a fim de que se escoiha urn novo Presidente a ser encaminhado a
esta Casa. As autarquias submetidas ac , Executivo tern seus dirigentes
indicados pelo Governador, näo havendo esse processo eleitoral interno. Ha
apenas a indicaceo do Poder Executivo já prevista em lei. No caso do
IPLEMG, que é uma autarquia vinculada ao Poder Legislativo, como somos
uma Casa colegiada, optou-se por se fazer, também, a indicação do
Presidente de forma colegiada, através da participaçâo dos contribuintes.
Apenas a forma de indicag5o e diferente, pois, depois da escoiha do nome, o
processo de confirmaçeo e posse é igual, tanto para as autarquias ligadas ao
Executivo, quanto para as ligadas ao Legislativo. Esse é o nosso
entendimento, inclusive, apOs consultas a area técnica da Assembléia.

o Deputado Hely Tarqumnio (em aparte)* - Como a eleiçao está ligada aos
interesses da Assembléia e relacionada corn os Deputados que estão
atuando, terlamos condiçöes, hoje, de elaborar urn requerimento no sentido
de procrastinar a eleicão, tendo em vista que ela poderia acontecer na quarta-
feira?

o Deputado AntOnio Carlos Andrada* - Entendo que essa questào deve ser
tratada no ámbito do entendirnento institucional entre a Mesa e a atual direçao
da autarquia, a fim de se evitar esse tipo de expediente, como a tentativa de
anulaçao de eleição e disputas judiciais, que, a meu ver, seriam urn caminho
pior. Segundo urn veiho ditado popular, rnuito mais vale urn mau acordo do
que uma boa demanda. Portanto, neste momento, o entendimento seria o
rnelhor carninho, e a Mesa, por meio da Corregedoria, terá todas as
condiçOes para resolver o problerna. Acredito que a atual Diretoria, alertada
sobre todas essas questOes, aceitará as ponderaçOes e marcará outra data,
que seja consensual, a firn de que todos os Deputados desta Casa possam
participar, de forma clara e transparente.

o Deputado Hely Tarquinio (em aparte)* - Vamos contar, então, corn o
empenho decisivo da Mesa e de todos os colegas, a firn de que isso possa
acontecer da forma rnais legal possivel, dentro das nossas expectativas.
Agradeço o zelo e as palavras do Deputado AntOnio Carlos Andrada, que nos
cotocou a par de uma situaçâo que estava passando despercebida. Muito
obrigado pelo aparte, Deputado AntOnio Carlos Andrada.

o Deputado Antonio Carlos Andrada* - Agradeço a contribuição de V.Exa.,
Deputado Hely Tarquinio, e concedo aparte ao Deputado Miguel Martini.

o Deputado Miguel Martini (em aparte) - Deputado AntOnio Carlos Andrada,
gostaria de dar-lhe parabéns pelo seu pronunciamento, ressaltando que os
nobres pares desta Casa estào participando, estáo dando atençäo a esta
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questâo do Instituto. Talvez V. Exa. nâo saiba responder, mas a primeira
pergunta é: ha quanto tempo a atual direcâo está nesse Instituto? Por meio de
inforrnaçoes - que nos chegaram nào por intermédio de balanço, mas de
balancete, que foi compilado, para que pudéssemos entender a situaçao do
Instituto - tomei conhecimento de que o Instituto tern 56% do seu ativo
irnobilizado. No entanto, nenhum fundo de penso de previdéncia pode ter
mais do que 8 ou 10%, no maxima, do capital imobilizado.

Na Comissäo de Fiscalização Financeira fiz, de rnaneira informal, 20
perguntas, que não me foram respondidas. Ternos a informaçao, de urn
rnernbro da Comissâo, de que o Instituto precisaria, atualmente, de
R$106.000,00 por més, além do que ja existe, para corrigir o rombo. Trata-se
de urna caixa-preta. Na legislatura passada, durante quatro anos, nào me
lembro de que algum Deputado tenha participado de reuniOes do IPLEMG,
ate mesrno das eleicOes, porque, de repente, sablarnos que alguérn estava
eleito ou reeleito.

Estarnos percebendo, agora, que as nossos companheiros que tiveram a
infelicidade de nOo continuarem aqui e recorreram ao Instituto, que é deles,
nâo tiveram a aposentadoria definida. Nenhum deles, mesmo aqueles que
inquestionavelrnente tern direito, pois já tern mais de 30 anos de contribuiçâo,
a exemplo do Deputado José Bonifacio. Portanto, se mensalmente
contribulmos, a sociedade acha que näo, mas contribulmos, e coma a
Instituto é dos Deputados, temos de participar.

Mais uma vez, chamo a atençao para a fato de que as Conselhos
Deliberativo e Fiscal devern ser compostos por Deputados eleitos, pois,
assim, teremos informaçOes diárias. Aceitarnos que as outros participem, mas
não podemos deixar que autros dirijam para nOs, sern nos darem
esciarecirnentos e inforrnaçOes. As modificaçOes que, necessariamente, terão
de ser feitas no Instituto, passam por nos, Deputados desta Casa. Tenho
informaçOes, nâo sei se verdadeiras, de que, para prejudicar alguns
Deputados, foi solicitado que a Governador vetasse alguns artigos da lei que
votamos e que teremos de exam mar.

Assim, se a Instituto é dos parlamentares, coma pade estar agindo contra
eles? 0 que queremos e exigimas é transparência e seriedade. Que born que
todos as Deputados estâa ficando conscientes dessa questäo.

o Deputado Rernolo Aloise (em aparte)* - Agradeço a aparte, nobre
Deputado AntOnio Carlos Andrada. Quero informar ao Deputado Miguel
Martini que, durante seu pronunciarnento, foram homologadas duas
aposentadorias requeridas recentemente. Uma foi aprovada porque a direçào
do IPLEMG entendeu que esse Deputado tinha 28/28 de contribuição. E a lei
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que votamos aqui apresenta três vetos, e urn dos vetos tira a aposentadoria
proporcional dos parlamentares. A permanecer a lei votada e sancionada, não
temos mais aposentadoria proporcional. Isso está muito explicito no projeto
de lei. Mas, como urn dos Deputados que requereu tinha 28/28 de
contribuição, entenderam que sua condiçao satisfaz a aposentadoria integral.
Então, ela já foi deferida e publicada.

Também ha outro colega nosso para quem já foi deferida a aposentadoria
proporcional, porque entrou no processo do compulsOrio. Para requerer, ele
apresentava idade superior. Entao, duas aposentadorias foram concedidas
recentemente pelo IPLEMG a dois Deputados desta Casa.

Mas a importância maior do meu aparte, nobre Deputado AntOnio Carlos
Andrada, é que temos dificuldades a serem sanadas no Instituto. 0 ültimo
cálculo atuarial recente, que nos chegou na semana passada, a nosso
pedido, mostra urn deficit de R$106.000,00 por més, que deveria ser cotizado,
no mInimo, em 180 meses. Caso o Instituto näo apresente condiçOes de
capitalizar mensalmente essa importância, nos prOximos quatro anos ele será
inviável.

A coisa vai urn pouco além. 0 Deputado Miguel Martini disse que 56% das
receitas do Instituto se encontrarn em alugueis de irnOveis. E sabernos rnuito
bern que essa é uma receita flutuante e que o Instituto não pode, de maneira
alguma, continuar a manté-la dessa maneira.

Entào, vejo que este é urn momento de muita gravidade, porque o conselho
fiscal, por meio do atual Presidente, marcou uma eleicao para o prOximo
sábado. Acharnos que essa é uma med ida que diz respeito a nós, que sornos
contribuintes da ativa. Urna comissão Ia esteve ontem a tarde, fazendo-Ihe
urn apelo, e o prazo fol estendido para terca-feira. Então, já estáo rnarcadas
as eleicOes para a proxima terça-feira. Porque, pelo estatuto de 1973 - que já
tern mais de 25 anos -, é competéncia do conseiho fiscal e da diretoria marcar
a eteição. EntOo, acho que isso é algo que está...

o Deputado AntOnio Carlos Andrada* - Cornplernentando suas colocaçOes,
Deputado, queria dizer que, sendo uma autarquia, o norne all escolhido terá
de passar por este Plenário, e, näo havendo entendirnento, se o IPLEMG
desrespeitar esta Casa e os Deputados da ativa, podernos fazer valer nossa
autoridade constitucional e derrubar o nome escolhido a nossa revelia. E
preciso que haja urn equilIbrio.

o Deputado Rêmolo Aloise (em aparte)* - Nobre Deputado AntOnio Carlos
Andrada, eu chegaria a esse ponto que V. Exa. está defendendo
brilhanternente dessa tribuna. Acho mais do que justa a sua posicão, e acho
que esta Casa tern de ser ouvida. Hoje, no Instituto, ternos 110 aposentados
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e 77 Deputados contribuindo, e é praticamente inviável manté-lo nessas
condiçöes.

Neste rnomento, queria dizer aos pares desta Casa que ontem entrei corn
urn projeto de lei, que gostaria que fosse discutido por todos, de extinção do
IPLEMG. Nele coloco as razOes para que possarnos tomar algurnas
providências que o nobre Deputado Miguel Martini, ha quatro anos, vern
tentando cornpartilhar, vem tentando entender como está sendo administrado
esse Instituto. Ate então, tenho a certeza absoluta de que não obteve
resposta nenhuma. Agradeço o aparte e finalizo dizendo que, na semana
passada, fiz urn requerimento ao Presidente do !PLEMG e ao Conselho
Fiscal, e a resposta que tive é que não é possivel inforrnar naquele
requerimento que fiz. Ern vista disso, you reiterar esse documento, porque
não admito, como contribuinte, não ter acesso ao Instituto do qual sou
parceiro. Muito obrigado.

0 Deputado AntOnio Carlos Andrada* - Agradeço as palavras do ilustre
Deputado. Gostaria apenas de aproveitar esses questionamentos para alertar
sobre a importância desse processo eleitoral que está ocorrendo a nossa
revelia. Quero renovar o apelo a Mesa para que interfira nesse processo de
modo que a lei, o bom-senso e o equilIbrio prevaleçam, para que não haja urn
distOrbio major.

0 segundo e terceiro assuntos aos quais you me referir, bastante rápido,
são: vimos hoje, por rneio da irnprensa, noticias que reputamos alvissareiras.
Ou o Estado de Minas Gerais não estava ern situacão de penüria econômica
e financeira, corno divulgado pelo atual Governo, ou a sua equipe econOrnica
é realmente espetacular. Estamos vendo urn Estado que se diz em rnoratOria,
que não tern condiçoes de pagar a divida junto a Uniáo, que não está
pagando fornecedores, anunciando, pela imprensa, urn grande pacote de
obras, anunciando bolsa-escola. Não que isso seja ruirn. Otimo! Espero que
haja novos pacotes corn esses objetivos, mas que esses pacotes não
esqueçarn o 13° salário, que ainda não foi quitado, e a possibilidade de
aurnento dos servidores, que ha muitos e rnuitos anos vêrn reclarnando. Que
não esquecarn, tarnbém, algurnas questOes que podern ser, talvez, rnais
prernentes do que essas apresentadas no momento. Estào criando frentes
novas, antes de resolverern as pendências antigas, que vOrn afligindo a
populacao mineira e todo o funciorialismo. Então, quero ressaltar esta
sftuaçao: ou realmente as dificuldades do Estado não erarn tao dificeis assirn,
ou a atual equipe econOrnica merece realmente urn diploma, urna rnedalha de
brilhantisrno pela eficiência de recuperar a situaçao em apenas 90 dias. Por
firn, queria renovar urn apelo a Mesa para que despache, quanto antes, urn
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requerimento apresentado no dia 17 de marco, em que solicitamos a Mesa
que organize urn fOrum técnico relativo a questáo dos municIpios como entes
federativos. Estamos vendo na imprensa também a discussão da reforma
tributária. Estamos vendo a Tribunal de Contas dizendo que a Estado, na
compensaçäo financeira prevista pela Constituicão, teria a receber do
Governo Federal 20 bilhöes. Acontece que essa compensação tern de se dar
também em nivel municipal. Ninguem cuida dos municIpios. Penso que cabe
0 Assembléla discutir essa questao, no sentido de fazer Minas
verdadeiramente unida, porque a verdadeira voz de Minas estO no interior,
nOo sO na Capital. E preciso deixar aflorar esse problema, e esse fOrum
técnico, que vai discutir a questOo dos municIpias como entes federativos, é
fundamental. Fazemos urn apelo a Mesa para que decida essa questOo
quanto antes. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Quanto a essa ültima questao, a que V. Exa. se referiu
em seu pronunciamento, Deputado, a Mesa JO tomau conhecimento e na
próxima reunião já deve despachar. Gostaria que V. Exa. formalizasse seu
pedido quanto a forma de eleiçOo, para que a Mesa possa encaminhá-lo ao
Corregedor, para que este também se manifeste.

Vern a Mesa requerimento do Deputado Paulo Piau, em que solicita a
palavra nos termos do art. 70 do Regimento Interno. A Presidéncia defere o
requerimento e fixa ao orador a prazo de 30 minutos. Corn a palavra, o
Deputado Paulo Piau.

o Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada,
senhores da imprensa e das galerias, you ocupar por alguns minutos esta
tribuna, em primeiro lugar, para protestar contra uma decisOo da Mesa
assinada pelo Deputado Durval Angelo, pela qual deixa de receber urn
requerimento de nossa autoria solicitando que seja constituida uma comissOo
especial corn a finalidade de discutir a comportamento tributOrio de Minas
Gerais. 0 argumento e a de que essa é uma atribuicao da Comissão de
FiscalizaçOo Financeira e Orçamentária. Mas eu gostaria de dizer que estO
havendo, par parte da Mesa, dais pesos e duas medidas. Quando se trata de
comportamento dessa natureza, nada para baixo dO certo, porque outras
comissães solicitadas, também corn atribuicôes de comissöes permanentes
desta Casa, foram deferidas, e a minha foi rejeitada. Mas isso nOo importa.

Eu queria exatarnente pedir que a Mesa reconsiderasse a meu pedido. Vou
apresentar novamente esse requerimento cam urn nova enfoque, porque a
reforma tributOria estO sendo discutida. A COmara Federal acaba de instituir a
sua comissOo especial referente a reforma tributOria, e acho que vai ser urn
assunta muito pertinente a esta Casa, corn relaçOo a essa reforrna que é vital
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para a Pals e, evidentemente, para Minas Gerais. Se discutissernos hoje o
cornportarnenta tributOrio e fiscal do Estado de Minas Gerais perante os
autros Estados da Federaçao, inclusive a chamada guerra fiscal, JO
estarlamos nos preparando para nos adequar 0 nova reforma tributOria, que,
sem dtvida nenhuma, virO, porque, sem ela, tudo vai pelos ares no Pals.

Gostaria tambérn de mencionar a semana da Ogua. 0 nosso companheiro
FObio Avelar fez urn bela pronunciarnento esta semana. Como autor, nesta
Casa, de trés projetos de lei referentes a Ogua, nOo poderlarnos deixar
tarnbérn de registrar algurnas preocupacoes sabre esse recursa finito no Dia
Mundial da Agua, que foi a ültirna dia 22.

Minas Gerais, considerada a caixa d'Ogua do Brasil, possui mais de 10 mil
cursas de água corn usos mültiplos, coma navegaçOa, irrigacao, geraçOo de
energia, agricultura, turisrno, usa dornéstica, usa industrial, usa agroindustrial,
entre outras.

Os dados estatisticos sabre a Ogua säo alarmantes. De toda a Ogua do
planeta, apenas 0,26% constituern água doce acessivel, camposta par bacias
hidrogrOficas, lagos e canais fluviais. Desses Infimos 0,26%, a atividade
agropecuOria cansome 93,4%. A tendência é consumir mais ainda, pois a
globalizaçOo nos irnpöe a produçOo de grãos cam rnenar custo, maior indice
de qualidade e meihores rendimentos agricolas e agroindustriais.

Dal a nossa grande preocupacao cam a Ogua, de rnodo a não prejudicar o
setor produtivo, seja agropecuOria, seja industrial.

sem dCivida, crescente a rnovimenta sabre a cidadania pelas Oguas, bern
camo a consciência ecolOgica, fortalecendo a interesse e a compromisso de
cada cidad0a para corn as recursos naturais.

O Estada de Minas já possui urn quadra institucional avançada para cuidar
do meja ambiente, coma a prOpria SEMAD, a IEF, a IGAM, a CERH e a
FEAM, cuja estrutura foi cuidadasamente trabaihada par esta Casa em 1997.
Além disso, existern os CODEMAs, as Secretarias Municipais de Meio
Arnbiente, as comitês de bacias, alérn de rnuitas ONGs voltadas para as
atividades ambientalistas. Faz-se necessOrio, todavia, par parte do Governo,
que se estabeleçam mecanismas prOticas, Ogeis e regianais, para que as leis
nOo fiquem apenas no papel e a discussOo nOo seJa, tOo-samente, ideolOgica,
rnas tenha, sim, urn objetivo social, ecanôrnica e produtivo.

A Lei n° 12.596, de 30/7/97, que dispöe sabre a ocupaçOa, a usa, a manejo
e a conservacaa do solo agricola, JO regularnentada, precisa ser efetivamente
executada.

A Lei n° 12.503, de 30/5/97, que cria a prograrna estadual de conservaçOo
da Ogua, ainda nOa foi regulamentada, prejudicando centenas de rnunicipios
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que já demonstraram interesse pelo seu uso.
A Lei n o 13.194, que cria o FHIDRO (Fundo de Recuperaçäo, Proteçäo e

Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas de Minas Gerais),
será de fundamental importáncia para as pequenas e médias indüstrias. No
entanto, é preciso que haja determinação do Executivo para sua
regulamentaçao, bern coma envidar esforços para sua aplicaçào.

A lei forestal, em plena revisâo por esta Assembléia, permitirá major
abrangéncia, atingindo também a biodiversidade. Sua efetiva aplicaçäo trará
excelentes ganhos ao meio ambiente e, por conseguinte, a sociedade.

A Lei no 13.199, da Politica Estadual dos Recursos HIdricos, foi
exaustivamente revisada e, já sancionada, tornou-se moderna, ágil e de
profunda aplicabilidade.

Finalmente, gostaria de registrar que o conjunto de leis e a quadro
institucional já esto definidos e estabelecidos. Precisamos, agora, sair da
teoria, da inércia e montar mecanismos prOticos que nOo façam das leis uma
letra morta.

Esperamos que a Poder Executivo cumpra a seu papel, para podermos
comemorar em grande estilo a Dia Mundial da Agua, atendendo Os 3
agendas: a agenda marrom, que trata da prevençOo e degradaçOo dos
recursos naturais; a verde, que trata dos recursos ictiologicos; e a azul, que
estO ligada as bacias hidrogrOficas. Muito obrigado.

o Deputado MOrcio Cunha (em aparte) - Sr. Deputado, nOo poderia deixar
de aparteá-lo, porque gostaria de abordar dais aspectos da fala de V. Exa. 0
primeira é em relacOo a questOo do Dia Mundial da Agua, que, sem düvida,
hoje e uma preocupação de todos nOs. Ao discutir esse assunto, estamos
falando, na verdade, do futuro do nosso Planeta. Portanto, independente de
ideologia partidOria ou de qualquer segmenta a que pertencamos, essa
questOo é realmente preocupante - nesse sentido, quero cumprimentar V.
Exa. NOo tive a oportunidade de apartear outros Deputados que aqui também
reverenciaram a seu dia, como - salvo melhor juizo - a Deputada Maria José
Haueisen e a Deputado Fábio Avelar. Assim, gostaria de pontuar que essa
preocupaçOo deve ser de toda a Casa.

Outro aspecto da fala de V. Exa. diz respeito 0 reforma tributOria. Sem
dOvida alguma, jO passou a seu momenta. Podemos perceber que a situaçOo
do Governo Fernando Henrique, quando assumiu, em 1995, era uma, corn
uma balanca comercial positiva em 10,5 bilhOes de dOlares, uma taxa de
desemprego na faixa de 3,4%, urn certo crescimento do PIB de 5% ao ano.
Esse Governo, para que a Piano Real pudesse se estender e vencer as
obstOculos que enfrentava, tinha que fazer as reformas fiscal e tributária.
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lnfelizmente, elas nOo ocorreram.

NOs, eu, coma peemedebista e como aiguém que ajudau a fundar a PMDB
de Belo Horizonte e que, portanto, tenho uma visOo critica do Governo
Fernando Henrique, disse, em diversas oportunidades, que se a Presidente
Fernando Henrique tivesse empregado as mesrnos esforços que envidou
para conseguir a sua reeleiçOo, para conseguir essas reformas, talvez o Pals
nOo estivesse na situacao atual. Portanto, quero cumprimentar V. Exa. pela
sensibilidade em trazer esse assunto. Porque, realmente, ja passou da hara.
A reforma tributOria hoje é uma coisa imperiosa.

SO vamos melhorar este Pals, a situacOo so vai mudar, se houver essas
reformas e se a Governo Fernando Henrique Cardoso perceber que a
econamia tern que ser mudada. NOo adianta querer imputar ao Congresso
Nacional a rnorosidade dessas reforrnas. Ele é a grande timoneiro, e lhe
compete, efetivarnente, liderar essas mudancas. Não a fez, preferindo
estabelecer, corn a Congressa Nacional, uma aliança, as vezes espOria,
caoptanda campanheiros; as vezes - you usar a termo do Senador Roberto
Requiâa -, abduzindo as Deputadas. Abduzir é a que as seres extraterrestres
- se é que existern - fazem canosca, as terrOqueos. 0 Presidente abduziu
parte do Congressa Nacional para conseguir a sua reeleicOo.

Issa e lamentOvel. Quero cumprirnentar V. Exa., porque este Pals sO vai
rnelharar, sO val mudar, se, reairnente, as reforrnas farem efetivadas e se
esse modelo econômica for modificada. Parabéns, nobre Deputado Paulo
Piau.

0 Deputado Paula Piau - Obrigado, Deputado Marcia Cunha.
Camplementanda-a, realmente é necessOria urna reforma estruturante, coma
a politica. NOo basta ficarmas na refarma administrativa, na previdenciOria,
parque essas são de ordem financeira.

Que a nasso Presidente usau, na verdade, a nOo-reforrna, a anti-reforma
para a sua reeteiçOa é fato pOblica e natória. Mas a Brasil é nossa. NOs é que
temas que adrninistrO-lo e cansertá-lo, e nunca serO tarde para fazermos issa.
Quem sabe agora vamos ter alga respansável, alga bern direcionado, para
que a Brasil possa marchar no ruma certo?

0 Deputado Fábio Avelar (em aparte) - Gostaria de curnprirnentO-lo peio
pronunciamenta e, mais urna vez, ratificar a minha satisfaçOo em ter
encontrado, nesta Casa, vOrias colegas preacupados corn esse que serO,
talvez, urn dos maiores desafias que a humanidade vai enfrentar: a conflito
pelas águas, ate mesma pela sobrevivéncia, se nenhuma atitude mais
consistente for tomada par tadas as segmentas da sociedade.

Coma V. Exa. sabe, rnilitei profissionalmente, par mais de 26 anos, na area
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de saneamento e meio ambiente, e, assim, sou testemunha de como a
degradação ambiental vem crescendo assustadoramente em todo o Estado,
em todo o Pals. Torna-se urgente que todos os segmentos da sociedade
assumam açöes efetivas para que se evite esse conflito, que poderá levar a
humanidade a condiçoes de não-sobrevivência no planeta Terra.

Meus parabéns. Mais urna vez, sinto-me satisfeito por ter encontrado aqui
colegas que vêrn demonstrando uma preocupaçäo muito grande pelo
saneamento, pelo rneio ambiente, enfim, pela manutenção das condicoes de
sobrevivéncia na Terra. Muito obrigado pelo aparte.

o Deputado Paulo Piau - Muito obrigado, Deputado Fábio.
o Sr. Presidente - Vern a Mesa requerimento do Deputado Paulo Pettersen,

em que solicita a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno, para, da tribuna,
tratar de assunto relevante. A Presidência defere o requerimento e fixa ao
orador o prazo de 20 minutos. Com a palavra, o Deputado Paulo Pettersen.

Deputado Paulo Pettersen - Sr. Presidente, Srs. Deputados, preocupados
com a situação que aflige hoje o nosso Pals, o problerna da reforma do
Judiciário, é natural que esta Casa traga a tona o nosso sentirnento, o
sentimento - tenho certeza - de todos os segmentos da sociedade de Minas
Gerais.

Assim, nao poderia deixar de fazer ou ate mesmo protelar esse
pronunciamento, devido nâo apenas a ansiedade, mas a preocupação que
todos estamos sentindo neste momento, em nosso Pals.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, a crise da justica, que vem sendo
denunciada ha décadas, vai muito alérn do reducionismo conceitual de atribul-
a aos desvios de conduta de poucos magistrados descomprornetidos com
seus deveres éticos e funcionais. Des existem e devem ser punidos, como
nos demais Poderes. Mas não é esse o cerne da questão. Toda
generalização é burra. Assim como acusar sem distincão os politicos de
corruptos, favorece apenas os corruptos que se diluem por trás da
generalizaçao, colocar o Judiciário, como um todo, sob suspeita, nào favorece
nem a solucão dos seus problemas nem o saneamento moral de que
eventualmente careca.

A questão não e de policia: é de politica. E preciso redefinir o Judiciário que
se quer.

A exploracão polItica de um problema não é o methor caminho para resolve-
lo. A CPI é urn instrumento precioso de investigaçao, nos termos em que está
definida na Constituiçao. Não se aplica a crise estrutural do Judiciário, que
exige debate amplo, profundo e sereno.

0 problema da justiça não é apenas da magistratura. A reforma do
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Judiciário tramita no Congresso desde 1992, sem que tenha produzido
resultados ou mesmo tenha sido aberta ao debate ptiblico. Por quë? Os
conflitos em torno do tema parecem ter sido mais poderosos que o ernpenho
politico em superá-los.

Esperamos que o bom-senso prevaleça e a discussão, enfirn, se
estabeleça, corn o decoro e a profundidade que a sociedade exige.

A Presidéncia da Câmara dos Deputados, preocupada corn a credibilidade
da instituicão e a harmonia entre os Poderes, para exercer sua missão,
norteou-se pelo carninho da reforma do Judiciário e da criação do controle
externo.

Seu descrédito acaba sendo o dos demais Poderes, bern como julgar os
conflitos de interesses pUblicos e privados. No rnornento em que a sociedade
vier a consolidar seu descrédito na ativação do Judiciário, o carninho para a
convulsão social e para a desobediência civil estará aberto, corn o inevitável
rompimento do Estado dernocrático de direito.

Enquanto 0 Presidente do Senado tenta instalar o caos no Pals,
contribuindo corn urn desserviço sern precedentes em nossa histôria -
optando por urna via que não vai chegar as raIzes do problerna, que é
estrutural -, urna CPI não contribui para a devida reforma do Judiciário.

o que quer o Senador Antonio Carlos Magalhães? 0 que quer o PFL?
Quer, está ávido pelos holofotes da rnldia nacional e tarnbém quer desviar a
atencão dos verdadeiros problemas que afligem a sociedade e que o Sr.
Presidente da RepUblica furta-se a solucionar, preferindo acatar as
determinaçOes do FMI, irnpondo ao Pals desernprego e rniséria sem
precedentes, engessando ainda rnais o já cornbalido setor produtivo.

o Deputado Márcio Cunha (em aparte) - Quero curnprimentar V. Exa. pela
oportunidade de suas palavras e falar sobre urn assunto que hoje se encontra
na ordem do dia: o Judiciário. Nossas instituiçOes nâo são perfeitas, tern
problernas, alguns muito graves, e, portanto, cabe a nós discuti-los e resolve-
los. Mas pergunto-Ihe, será através de urna CPI que vamos discutir os erros
do Poder Judiciário? Definitivamente não é por al. Equivoca-se o Presidente
do Senado, Sr. Antonio Carlos Magalhães, pela forma corno tern conduzido o
assunto, porque mais importante do que isso e fruto essencial da democracia
é a preservaçäo das instituiçOes.

Sabernos que ha erros no Poder Legislativo, que ha erros no Poder
Executivo e que ha erros no Poder Judiciário. Mas temos a obrigaçâo,
enquanto cidadãos, de preservar essas instituiçOes. E, na minha rnaneira de
entender, a condução do nobre Senador não val nesse caminho. Não é por
al. Por que não fazernos urn seminário para discutir essas questOes? Por que
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nào discutimos corn a sociedade brasileira? Sabernos que ha dificuldades
atualmente. Estarnos vendo o tempo todo impunidades atrás de impunidades,
frutos da rnorosidade da nossa Justiça. Mas riäo cabe a nós, legisladores,
egislar sobre isso? Por que o Congresso Nacional nâo enfrenta de peito
aberto essa questão? E por al, e não fazer uma "caca as bruxas", como quer
o Senador Antonio Carlos Magalhães.

Quero aproveitar a oportunidade, nobre Deputado Paulo Pettersen, na
presença de V. Exa., e dizer que tenho o major respeito pelo Senador Antonio
Carlos Magalhâes, mas ele tern cometido inCimeros equivocos. Quero relatar
a este Plenário que aprovamos, na Comissào de Administraçao, e que o
Senador receberá, fruto da iniciativa desta Casa, urn voto de repüdio pela sua
atitude de näo receber em corn issão ou em Plenário daquela douta Casa, o
Estado de Minas Gerais, para relatar a opiniâo piblica, ao Senado e ao povo
brasileiro a situaçao econOmica e financeira do Estado de Minas Gerais.
Equivocou-se o Senador, quando irnpediu que Minas estivesse presente junto
ao Senado Federal, o forum ideal e competente, porque cabe ao Senado
Federal argüir e acompanhar os endividamentos do Estado. E Minas,
efetivamente, discutia, naquele mornento, quando o Governador Itamar
Franco declarou - declarou, e não decretou - a moratôria, porque o Governo
anterior vinha sendo inadimplente numa série de questaes. Entáo, o Senador,
Presidente do Congresso, equivocou-se. E se equivoca neste mornento.
Insisto: o Poder Judiciário tern de ser discutido por nós. Não podernos permitir
e ficar de braços cruzados corn tantas impunidades e leis retrOgradas e
antigas que precisam, efetivarnente, serern rnodificadas. Mas isso nâo deve
ser feito por intermédlo de uma CPI, de uma "caca as bruxas". Ele nao vai
encontrar neste Judiciário que al está o grande culpado; talvez os culpados
tenharnos sido todos nOs, omissos, talvez, em nào prornover as reformas de
que o Judiciário necessita e de que necessitam o Poder Legislativo e o Poder
Executivo.

E isso que temos de discutir, mas nâo da forma equivocada como quer o
Senador Antonio Carlos Magalhäes. Obrigado, Deputado Paulo Pettersen.

0 Deputado Paulo Pettersen - Entendo sua preocupaçao, nobre Deputado,
que acornpanhou de perto a iniciativa do Presidente do Senado, Senador
AntOnio Carlos Magalhães, quando, naquele momento em que Minas mais
precisava, obstruiu, boicotou, junto a Comissão de Assuntos EconOrnicos do
Senado, para que 16 estivesse nosso Governador, a firn de prestar
esclarecimentos sobre urn assunto de tamanha gravidade, pelo qual passava
e ainda passa nosso Estado. Agora, que iniciativa se espera do Presidente do
Senado, Senador AntOnio Carlos Magalháes, se ele tao recenternente
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obstruiu e hoje quer criar uma CPI para resolver o problema do Judiciário?
Nâo é corn uma CPI que se resolverá o problema do Judiciário, pois é urn
problema estrutural. Então, e rnais do que evidente o que o Senador está
querendo: criar, neste mornento, dificuldades neste Pals, e tenho certeza de
que é em consonância corn o Presidente da RepOblica. E isso temos que
denunciar, dar urn basta, porque já chega de atitudes mesquinhas e
pequenas em urna sociedade tao sofrida como a nossa.

E agora querem atingir frontalrnente o Judiciário. Querern, a todo custo,
desacreditar o Judiciário. No dia em que essa instituicâo estiver
desacreditada, como quer o Senador AntOnio Carlos Magalhaes, será o caos
em nosso Pals e em nossa sociedade. Temos, Deputado Márcio Cunha, Sr.
Presidente, que estar atentos a essa iniciativa de irresponsabilidade de urn
Senador, pelo qual tenho admiração, pela sua maturidade e por ser urn
politico muito bern vivido e de grande inteligéncia.

Uma atitude dessas vai reduzir não apenas o seu tamanho, o seu talento,
mas a sua dignidade; e é nessa hora que estarernos aqul para denunciar
atitudes, muito embora essas mesmas atitudes queiram encobrir a
irresponsabilidade e o desgoverno do Sr. Fernando Henrique Cardoso.

E neste momento que devemos suprapartid aria mente usar aquilo que 0
povo nos outorgou, para defender a sociedade do nosso Estado e do nosso
Pals.

Questâo de Ordem
o Deputado Hely Tarquinio - Peco encerrarnento, de piano, da reunião, por

falta de "quorum".
Encerrarnento

o Sr. Presidente - A Presidência verifica, de piano, a inexistência de
"quorum" para a continuacão dos trabaihos e encerra a reunião, convocando
os Deputados para a reuniào de debates de amanhã, dia 26, as 9 horas.
Levanta-se a reunião.

ATA DA REUNIAO DE DEBATES EM 26/3/99
Presidéncia do Deputado José Braga

Sumário: Comparecimento - Falta de "quorum".
Comparecirnento

- Comparecem os Deputados:
José Braga - Gil Pereira - Agostinho Silveira - Alencar da Silveira JUnior -

ArnbrOsio Pinto - Antonio Andrade - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues -
Eduardo Daladier - Eduardo Hermeto - Jorge Eduardo de Oliveira - Marcelo
Gonçalves - Márcio Cunha - Sebastiâo Navarro Vieira - Wanderley Avila.
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Falta de 'Quorum"
o Sr. Presidente (Deputado José Braga) - As 9hl5rnin, a lista de

comparecimento náo registra a existéncia de nUmero regimental. A
Presidência deixa de abrir a reuniào, por falta de "quorum", e convoca os
Deputados para a reunião de debates de segunda-feira, dia 29, as 20 horas.

ATA DA ia PARTE DA 13a REUNIAO ORDINARIA, EM 23/3/99
Presidência do Deputado Anderson Adauto

Surnário: Designaçào de cornissão - Composicao da Mesa - Destinaçao da
reunião - Palavras do Deputado Dur'.'al Angelo - Palavras da Deputada Maria
Tereza Lara - Palavras de D. Serafim Fernandes de Araüjo - Assinatura de
convenio - Lançamento de seminário - Palavras do Deputado Ivo José -
Palavras da Deputada Elbe Brandáo - Palavras do Deputado Miguel Martini -
Palavras do Sr. Presidente.

Designaçao de Comissão
o Sr. Presidente - A Presidéncia designa os Deputados Elbe Brandão,

Durval Angelo e Miguel Martini para, em comissào, conduzirem a este
Plenário os convidados e demais autoridades que se encontram no Salão
Nobre.

Composição da Mesa
o Sr. Presidente - A Presidéncia convida a tornar assento a Mesa o Emmo.

Sr. D. Serafirn Fernandes de Araiijo, Cardeal Arcebispo de Belo Horizonte; e
os Exrnos. Srs. Deputado Luiz Tadeu Leite, Secretário da Justica e de
Direitos Hurnanos; José Francisco Silva, Secretário Adjunto da Justiça e de
Direitos Humanos; Prof. Gerson de Brito Mello Boson, Reitor da UEMG; Pe.
Geraldo Magela Teixeira, Reitor da PUC-MG; Pe. Paulo Umberto Stumpf,
Presidente da Fundaçâo Movimento, Direito e Cidadania; e o Deputado
Durval Angelo, 2 1-Vice-Presidente da Assembléia Legislativa.

Destinacào da Reunião
o Sr. Presidente - Destina-se esta reunião a receber o Cardeal Arcebispo

de Belo Horizonte, D. Serafim Fernandes de Araüjo, que comparece a esta
Casa a requerimento dos Deputados Durval Angelo, Maria Tereza Lara e
Miguel Martini, a fim de fazer exposição sobre a Campanha da Fraternidade
de 1999, cujo tema é A Fraternidade e o Desemprego, e o lema, Sern
Trabalho ... Por qué?

Nesta reunião haverá também o lancamento de seminário legislativo sobre
o desemprego e o direito ao trabalho, conforme requerimento dos Deputados
Durval Angelo, Elbe Brandão, Ivo José e Miguel Martini, e a assinatura de
convénio que proporcionará assisténcia juridica aos encarcerados do sistema
penitenciário do Estado de Minas Gerais e da Região Metropolitana de Belo
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Horizonte, bern corno o acompanharnento da reintegraçao social dos
egressos e a busca de soluçoes efetivas para a aplicacao de penas
alternativas.

Palavras do Deputado Durval Angelo
o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Durval Angelo, co-autor do

requerimento que suscitou esta solenidade e co-autor do requerimento de
realizacão do seminário legislativo sobre o desemprego e o direito ao
trabalho. A Presidéncia solicita aos convidados que se encontram no fundo do
recinto que ocupem as cadeiras vagas dentro do nosso Plenãrio.

O Deputado Durval Angelo - Exmo. Sr. Presidente da Assembléia,
Deputado Anderson Adauto; Emmo. Sr. Cardeal Arcebispo, D. Serafim
Fernandes de AraUjo; Exmo. Sr. Secretário de Justiça e Direitos Humanos,
Deputado Luiz Tadeu Leite; Magnifico Reitor da PUC, Pe. Geraldo Magela;
Magnifico Reitor da UEMG, Prof. Gerson Boson; Revmo. Sr. Padre Paulo
Umberto Stumpf, Presidente da Fundação Movimento, Direito e Cidadania;
Sras. e Srs. Deputados; autoridades eclesiásticas aqui presentes; senhoras e
senhores.

A Carnpanha da Fraternidade deste ano aborda, corn muita precisão, urna
das questöes mais graves que afligem nosso povo: o desemprego. Nos anos
anteriores, os temas sempre foram muito instigantes...

Mas, como entender o aurnento assustador do desemprego que rnarginaliza
e discrimina tantos irmäos e irmãs?

Detectamos várias causas, como a subordinaçao do Brasil a economia
rnundial, a abertura indiscriminada ao mercado externo, a politica econôrnica
irreal, corn juros altissimos que desestimulam a produção e o consumo, alérn
da sobrevalorização cambial.

Vamos nos inspirar nurna passagem do Evangelho de Mateus, cap. 12, V.
33, que ilumina nossa refiexão: "Ou declarais que a árvore é boa e seu fruto é
born, ou declarais que a árvore é ma e o seu fruto é mau. E pelo fruto que se
conhece a árvore". Nurna árvore cujos frutos são a rniséria, a fome, o
desemprego e tantos males sociais, podernos enxergar, em sua raiz, 0
pecado, que, em sua concretização social rnais forte, tern urn nome muito
bonito: neoliberalisrno (urn sistema ideologico, politico, econOmico e social
montado no lucro financeiro a qualquer custo).

A iniquidade do neoliberalismo consiste em colocar o dinheiro, sob a forma
de capital, no centro e acirna de tudo. 0 fruto mais perverso desse sistema é,
sem düvida, o desemprego, fator que desagrega a famIlia, rnarginaliza o ser
humano, oprime ainda mais o pobre, segrega os mais exciuldos e
necessitados. Como disse o Papa João Paulo 11 em Havana, Cuba, em
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janeiro do ano passado, "ressurge em vários lugares uma forma de
neoliberalismo capitalista que subordina a pessoa humana e condiciona o
desenvolvimento dos povos as forças cegas do mercado... Assiste-se no
concreto das nacôes ao enriquecimento crescente de poucos a custa do
empobrecimento crescente de muitos".

Os nãmeros são uma pequena amostra da drástica realidade: uma recente
pesquisa do Instituto Vox Populi aponta que 32% da população considera o
desemprego como o principal problema brasileiro. Outra enquete, da
Confederação Nacional da lndüstria - CNI -, demonstra que 70% dos
brasileiros empregados tern medo do desemprego. Os indices de
desemprego no Brasil mostram variaçães entre 8% e 16% da populaçao
economicamente ativa, nümeros preocupantes, nunca atingidos no Brasil. A
frieza dos nUmeros esconde uma situacão cada vez mais devastadora, cujas
conseqüências são o aumento da violéncia, da criminalidade e de todas as
formas de exclusão social.

Muitas soluçöes podem ser apontadas, como a reducão da jornada de
trabalho, a reducão das horas extras, o incentivo as pequenas e
microempresas, a requalificacão profissional (que ajuda, mas não resolve o
problema), a aplicacão de poilticas soclais compensatOrias, a reducão das
taxas de juros, a reforma agrária e uma economia solidária. Em rnédio e longo
prazos, podemos pensar em investimentos na educação, em novas formas de
solidariedade entre os povos (como o perdão da divida externa por parte dos
paises ricos - apelo que o Papa João Paulo II já deixou formulado em sua
'Natercio Milenium Advenienti"), em mudanças estruturais visando a
construcão da civilizacão do amor, onde o lucro não pode ser o objetivo final,
e o controle do capital financeiro, principalmente o especulativo.

Mas tudo isso so será possivel se extirparmos essa árvore ma e perversa,
cujos frutos são tao perniciosos, e plantarmos outra árvore, cujas raizes são a
solidariedade, a partilha e o compromisso social.

Então, retomamos o Evangel ho de Mateus, que fala que 0 Reino de Deus,
corn a realização plena no céu, tern concretude também na Terra, corn bens
espirituais e materiais, ou seja, atender os pobres em suas necessidades
fundamentais, incluindo condiçôes de trabalho, é atender o apelo de Jesus,
que deseja que "todos tenham vida e vida em abundãncia" (Jo:10,10).

Nesse sentido, a Campanha da Fraternidade deste ano quer, sobretudo,
despertar nossa reflexão sobre os males do desemprego e as formas que
podem ser irnplementadas para a execucão de polIticas que gerem renda e
emprego, ou seja, açöes que incluam o ser humano na sociedade, inclusive
de consumo, e não excluam a grande maloria dos brasileiros, como acontece

atualmente. 	
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Senhoras e senhores, o nosso Cardeal Arcebispo, em sua exposição, ira
clarear para todos nOs o sentido da Campanha da Fraternidade e os objetivos
da lgreja ao lançar esse chamamento social em busca de soluçoes objetivas
para superar o problema do desemprego.

Gostarlamos, tarnbém, de mencionar que, nesta solenidade, estamos
lançando o seminário legislativo que acontecerá, provavelmente em
setembro, nesta Casa, sobre o tema '0 Desemprego e o Direito ao Trabaiho".
O evento atende a uma solicitaçao da Coordenação Estadual da Ill Sernana
Social Brasileira, que nos procurou recentemente, e de várias entidades
ecleslais, como a Regional Leste Il da CNBB, Cáritas Brasileira, Projeto
Pastoral Construir a Esperança, Comissão Pastoral da Terra, Conselho
Indigenista Missionário, Conselho Nacional de Leigos, Pastoral Operária de
Belo Horizonte, Açào Social Arquidiocesana, Fundação Movirnento Direito e
Cidadania, Comissão Pastoral de Direitos Hurnanos, Pastoral do Menor e
Agentes de Pastorais Negros.

Os objetivos propostos pelo seminário são identificar as causas do
desemprego, estimulando a sociedade civil a criar alternativas viáveis para a
superação do problema; atualizar e aprofundar o conhecimento da nova
realidade das relaçoes entre capital e trabalho; elaborar e encaminhar
propostas de politicas püblicas de combate ao desernprego e valorização do
trabaiho. Esperamos que essa iniciativa, assumida e patrocinada pela
Assembléia Legislativa de Minas, corn total apoio do Presidente, Deputado
Anderson Adauto, e sob a coordenaçao das Comissöes do Trabalho, da
Previdência e da Ação Social e de Turismo, Indüstria e Comércio, produza
muitos e bons frutos no combate ao desemprego.

Também estamos aproveitando a ocasião solene para promover a
assinatura do convênio que proporcionará assisténcia juridica aos
encarcerados do sisterna penitenciárjo do Estado, mais especificamente da
Região Metropolitana de Belo Horizonte, bern como o acompanhamento da
reintegração social dos egressos e a busca de soluçöes efetivas para a
aplicação de penas alternativas. Considero esse projeto - assumido
integralmente pelo Presidente Anderson Adauto e pela Mesa Diretora, a partir
do rnomento em que fomos procurados pelo Pe. Paulo Stumpf e pelo Prof.
Fábio - como urna das grandes medidas, bern concretas, que a Assembléia
estará irnplantando. Esse importante convénio ira beneficiar diretamente os
presos, que contarão, a partir de agora, corn a assistência juridica de
estagiários da Pontificia Universidade Catálica. Como sabemos, grande parte
da populaçao prisional não conta corn auxIlio juridico, rnotivo de maior
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marginalização e desrespeito. 0 acompanhamento para a reintegraçao social
dos egressos, outro objetivo do convênio, é de suma importância para a sua
recolocação na famulia e no mercado. Na grande maioria das vezes, o ex-
presidiário e discriminado pelo mercado seletivo de trabalho, o que dificulta
sua reintegraçao social. São soluçoes simples e baratas, que, certamente,
tern urn grande alcance e gerarn beneficio para a sociedade. Esse projeto
envolve, além da Assembléia Legislativa, a Arquidiocese de Belo Horizonte, a
Fundação Movimento Direito e Cidadania, a Secretaria de Estado da Justiça e
de Direitos Humanos e a Pastoral Carcerária.

Senhoras e senhores, Dom Serafim, a Igreja e todos os cristäos anseiarn
por uma nova sociedade, baseada ern novos paradigmas, que promovam a
vida em todas as suas dirnensôes, tenham a pessoa humana como centro,
em que a economia esteja a servico de todos, e não apenas do lucro de
poucos, e em que o trabaiho sirva a realização da pessoa humana.

Todas as iniciativas mencionadas visam a atender aos apelos da Igreja, que
nos pede, nesta Campanha da Fraternidade, que incentivemos os
movimentos de solidariedade, para manter viva a esperança das pessoas
desempregadas, lutando por politicas püblicas que as beneficiern e
promovendo iniciativas concretas de geraçâo de trabaiho e renda.

A Igreja, em sua doutrina social, tern assumido a missão profética de
denüncia das injustiças nas relaçoes de trabalho e não pode ficar calada em
face das causas e das conseqüências do desemprego. Como nos inspira São
Tiago, "a evangelização exige acão, pois a fé sem obras é morta". Por isso,
lutamos e queremos uma economia eticamente regulada, que considere
valores como a dignidade humana, a justica social, a solidariedade e a
caridade. Exigimos do Governo Federal que inverta as prioridades nacionais,
pois não basta o crescimento econômico para se acabar corn a miséria.
Fazernos eco as palavras do Papa João Paulo II, quando diz que o
cancelamento da divida externa pode gerar novos postos de trabalho. Enfim,
sonhamos acordados corn uma sociedade mais justa, hurnana e fraterna.
Digo que sonhamos acordados porque estamos lutando incansavelmente
para que essa sociedade se concretize e garanta a dignidade para todos.
Como bem dizia Montesquieu, para fazer grandes coisas não é preciso estar
acima dos homens, mas ao [ado deles. Muito obrigado.

Palavras da Deputada Maria Tereza Lara
0 Sr. Presidente - Corn a palavra, por ate 5 minutos, a Deputada Maria

Tereza Lara, na condição de co-autora do requerimento.
A Deputada Maria Tereza Lara - Nossos cumprimentos ao Presidente da

Assembléia, Deputado Anderson Adauto; D. Serafim Fernandes de Araiiijo,
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Cardeal Arcebispo de Belo Horizonte; Pe. Paulo Umberto, Presidente da
Fundação Movimento Direito e Cidadania; Pe. Geraldo Magela, Reitor da
PUC-Minas; Deputado Luiz Tadeu Leite, Secretário da Justica e de Direitos
Humanos; Deputados Durval Angelo e Miguel Martini, co-autores desse
requerimento; Srs. Deputados, Sras. Deputadas, lideranças.

Como membro atuante da Igreja, em suas pastorais sociais e na
Renovação Carismática, náo poderia deixar de saudar o lançamento da
Campanha da Fraternidade nesta Casa, por rneio da presença de D. Serafim
Fernandes de AraUjo, nosso Cardeal Arcebispo.

E muito oportuno que a Igreja venha pronunciar-se a respeito do
desemprego em nosso Pals, pois a realidade é assustadora. Segundo dados
da CUT, temos hoje 10 milhöes de desempregados nas principais regiöes
metropolitanas. Na Grande BH, dados do DIEESE indicam que o nUmero de
desempregados ultrapassa 300 mil pessoas. São pais e mães de familias
feridos em sua dignidade, privados de tirar do suor de seu corpo o pào de
cada dia para si e para seus filhos. Vale destacar, ainda, que muitos dos
brasileiros desempregados são jovens - urn contigente que totaliza
31 .800.000 pessoas, corn idade entre 15 e 24 anos, que, em muitos casos,
vivem a procura do primeiro emprego.

Essa taxa de desemprego preocupa-nos porque se trata de uma taxa
recorde, fruto da insensibilidade do Governo Federal, mais preocupado em
agradar ao capital nacional e ao internacional do que em ter politicas püblicas
capazes de gerar emprego e renda. E sabernos que isso é conseqüência do
projeto neoliberal implantado neste Pais.

E, o que e pior, o desernprego atinge as mulheres de forma mais massiva,
mais profunda e mais estrutural do que atinge os companheiros hornens. Corn
o desaquecimento da econornia, cresce a disputa por postos de trabalho,
empurrando a mulher para fora de seu lugar no rnercado - um espaco
duramente conquistado, ainda que, em muitos casos, a mulher seja apenada
corn salários inferiores aos pagos aos homens. Como se isso não bastasse, o
Governo Federal ainda quer limitar a R$1.200,00 o teto para pagamento do
salário-maternidade - embora saibamos que a grande rnaioria das mulheres
não recebe mais do que um salário mInimo, muitas companheiras
conquistaram, por meio de seu trabalho de professoras ou profissionais
liberais, urn pouco mais do que R$1.200,00. Mas, por meio de uma medida
inconstitucional, o Governo Federal quer impor essa medida punitiva contra a
mulher trabalhadora - pois nâo se trata de discrirninar apenas aquelas que
serâo mães, mas todas as trabalhadoras, pois é evidente que as patrOes vão
priorizar a contratação de homens para evitar que tenham que arcar corn o
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complemento da licença-maternidade.

A Igreja Católica, por meio da Campanha da Fraternidade deste ano, corn
certeza, está dando uma grande contribuicão para o questionamento do
projeto neoliberal e a proposta de urn projeto alternativo, certarnente baseado
na doutrina social da Igreja, na realidade em que vivernos, no projeto
democrático popular e em alternativas que gerem vida para todos e urn Pals
onde realmente haja justiça, partilha, fraternidade e cidadania. As
comunidades paroquiais e a população, de modo geral, tern participado
efetivamente dessa discussão.

Encerrando, queremos, nesta oportunidade, cumprimentar a hierarquia de
nossa Igreja e todo o povo catôlico deste Estado, juntamente corn nossos
irrnãos cristãos, porque esse tema é universal. Juntos, certamente
rnudaremos essa situacao de morte, de desemprego e de miséria no nosso
Estado e no nosso Pals. Querernos, também, parabenizar a Assembléia
Legislativa pela celebração do convênio que ira prestar assistência juridica a
populacão carcerária. Em funcão do acompanhamento e do apoio que
prestamos a Pastoral Carcerãria, na época, em Betim, sabemos da
importância que tern esse convênio para Os flOSSOS irmãos presos em todo o
Estado. E uma atitude a ser louvada e aplaudida, pois vai atenuar o
sofrirnento e a incerteza de muitos. Certamente os presos são aqueles que,
de fato, mais do que os outros, estão desempregados. Mesmo aqueles que
saem da cadeia não tern oportunidade de se empregar. Se o cidadão cornum
não consegue urn emprego, muito menos aquele que é ex-presidiário. Então,
neste rnornento, o que temos a dizer é muito obrigado. (- Palmas.)

Palavras de D. Serafirn Fernandes de Araüjo
0 Sr. Presidente - Antes de passar a palavra ao ilustre Cardeal Arcebispo

de Belo Horizonte, a Presidéncia agradece a presença do nobre convidado e
a gentileza corn que aceitou comparecer a esta Casa, para fazer exposicão
sobre a Campanha da Fraternidade deste ano e para representar a Pastoral
Carcerária da Arquidiocese de Belo Horizonte, na assinatura de convênio de
cooperacão rnütua entre a Arquidiocese, a Assembléia Legislativa, a
Fundação Movimento Direito e Cidadania, a Universidade CatOlica de Minas
Gerais e a Secretaria de Estado da Justiça e Direitos Hurnanos. A
Presidéncia agradece, ainda, a colaboracão de Dorn Serafirn no serninário
legislativo que a Assernbléia Legislativa prornoverá, para tratar do
desemprego e do direito ao trabaiho. Corn a palavra, o Ernrno. Sr. Dom
Serafirn Fernandes de Aratjo, Cardeal Arcebispo de Belo Horizonte. Antes,
porérn, a Presidéncia convida o Dr. José Francisco Silva, Secretário Adjunto
de Direitos Humanos, para também compor a Mesa dos trabaihos.
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D. Serafirn Fernandes de AraUjo - Sr. Deputado Anderson Adauto, DD.

Presidente desta Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais; demais
componentes da Mesa, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, rneus amigos, diria
melhor, meus irrnãos, sinto-me muito feliz por, mais urna vez, entrar nesta
Casa para trazer uma mensagem de esperança, fazendo-a passar aqui - pela
Casa do povo -, para ecoar depois, através de leis e de acôes, em todo o
nosso Estado. Hoje é urn dia singular para nOs, pois, ao mesmo tempo em
que fomos convidados para lançar aqui, nesta Casa Legislativa, a Campanha
da Fraternidade deste ano, tornamos parte ainda em dois eventos de singular
irnportâncja, ou seja, o anüncio do seminário que no fim do ano deve se
realizar nesta Casa, para aprofundarmos o estudo sobre a problematica do
desemprego.

Talvez para mirn, como ponto bern alto, esse convenio que estarnos
assinando esteja juntando todas as forças e igrejas do Estado para ajudar no
encaminhamento da questão carcerária. Eu me lembro de que estivemos aqui
lançando a Campanha da Fraternidade sobre os encarcerados, e esta
Assembléia fez uma das coisas mais importantes no meu modo de entender,
que foi justarnente poder estudar a fundo, através de uma CPI, todos os
problemas carcerários. Dal vern hoje uma resposta, fruto de urna Campanha
da Fraternidade também, para o problema da assistencia jurIdica aos nossos
encarcerados. Para quern ja trabalhou ou trabalha na Pastoral Carceraria,
esse e o problema crucial. E tive a oportunidade de dizer aqui, quando fui
charnado para dar depoimento na CPI, que o problerna é par em dia os
processos dos nossos presos. Eu diria ate que a situação deprimente em que
eles se encontram nas nossas cadeias é menor e causa menos angUstia a
eles, que estão mais dispostos a suporta-la, do que a injustiça pelo atraso dos
seus processos.

Ha poucos dias eu fazia visita a Pastoral da cidade de Caeté e fui cadeia
local. Eram 19 presos. Todos aqueles que cumprimentei - menos os que
estavam la por causa de droga, h6 pouco tempo - estavam angustiados pelo
atraso do seu processo. Ternos chegado ao ponto de ter nas cadeias gente
que ja curnpriu a sua pena. Isso está acontecendo a rodo na Justiça,
infelizmente. Se fosse urn ano, seria urn absurdo; se fosse urna hora, seria o
rnesmo absurdo. Na verdade, pagaram tudo que a sociedade pedlu que
pagassern e, por falta de acompanhamento dos processos, não podem sair.
Lembro-me de uma vez em que lutei para que urn encarcerado saisse, e ele
não pôde sair porque tinha que passar por urn exame psicotécnico.

0 Estado não tern como fazer o exame. Então, essa pessoa que depende
de urna condição "sine qua non" para sair, vai ficar o tempo que for preciso
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para a Delegacia criar urn departarnento que possa curnprir essa parte da lei.
Recebo muitas cartas de pessoas dizendo que já curnprirarn a pena e que

queriarn sair. Esses encarcerados sabem de tudo. Podern esquecer ate do
dia do aniversário da rnuiher e do fliho, mas sabern que já tern o direito de
passar do art. 23 para o art. 25. Eles dizem que estão no artigo tat e que ja ha
possibilidade de curnprir outros modos de pena. Acho que esse convênio é
uma grande resposta dada e tirada, de certa maneira, de urna Campanha da
Fraternidade.

Não vim acusar ninguérn. Mas pasmern. Ha advogados do Estado
contratados para fazer esse servico, que não é feito. Urna vez perguntei a urn
desses advogados porque esse serviço nâo era feito. Respondeu-me que não
era feito porque ele ganhava pouco. Então, perguntei-lhe porque havia aceito
o ernprego se não poderia curnprir a obrigacão primeira, que é visitar a
cadeia, pelo menos uma vez por rnês. Ha injustiças intrinsecas dentro da
nossa sociedade. Ha pessoas que nao podem rectarnar, e ha as que podern.

Hoje, temos urn ponto alto que e o resultado da concretização de uma
questão rnuito irnportante. Este ano, a Campanha da Fraternidade enfoca o
desernpregado. Já são 35 Carnpanhas da Fraternidade. Em todas elas,
viemos fazendo a sociedade e a igreja samaritanos, corno o Cristo, a
debruçar sobre pessoas largadas a rnargern da estrada da vida.

Pela minha experiência, de todas as Carnpanhas da Fraternidade, a que
tratou do problema dos encarcerados foi a rnais dificil que tivernos. Porque é
urn assunto que nos constrange, humilha. Vejarn os senhores. Sabernos
quantos desempregados ha em Belo Horizonte e quantos desempregados ha
no Brasil. Quando chegamos as causas, sabernos quais são elas. No entanto,
quando temos de resolver o problerna, somos hurniihados. Humilhados
porque não vemos. Quando se espera no geral - saldas giobais. Não ha
saIdas inteiras para o processo de desernprego. 0 que teria que haver é urna
globaiização da solidariedade, de tat maneira que todo mundo se interessasse
em dar uma resposta, por pequena que fosse.

No meu modo de entender, so poderernos minorar, no momento, a situação
do desemprego, se deslocarmos o problema das soluçOes globais para as
sotucoes grupais. Quanto mais perto chegarrnos da pessoa, da familia, da
associação de bairros, daquete sindicato ou daquela associaçao, daquela rua,
mais perto estarernos de uma solucão. E e por al que a igreja pensa em ir. E
acha que as iniciativas vão se rnultiplicar. Ha urn pedido trernendo de
criatividade.

No dia ern que lançamos oficialmente a Campanha da Fraternidade em Belo
Horizonte, houve aiguns sinais de esperanca. Então, cabe a nOs, agora,
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rnultipiicar os sinais de esperança. Urna pessoa que obtenha urn emprego,
hoje, é urn sinai de esperança. Mas, para isso, nâo se pode ficar esperando a
lei do Governo.

Pot isso, espero que, neste serninário que se vat fazer aqui, na verdade o
probierna seja deslocado e levado, pot rneio da autoridade da AssernblOia e
dos Deputados, para bern perto do lugar em que possa, sim, se sanar. E é
inOtil ficarrnos corn saudosismos. Os ernpregos, na formalidade que tinharn,
não vão voltar.

Fui capelão, durante 6 anos, na fábrica de tecidos São Roberto, ern
Gouveta, perto de Diarnantina. Cada rnoça tocava, naquela época, no máxirno
trés teares. Hoje, do jeito que a indUstria têxtii mudou, cada moça, através de
corn putador, chega a tocar mats de 50, rnais de 60 teares. E a situação antiga
nâo vat voltar. Não varnos voitar aos trés teares para dizer que vai haver
ernprego. Toda essa reciciagern é urna coisa que tern de movirnentar.

Quais são os dots casos de esperança que senti no dia do lançarnento?
Urn, muito perto de nOs, foi o mats emocionante que aconteceu na
Campanha. Quem estava 16 para dar testernunho de emprego erarn os
catadores de papel, que, ha 5 anos, erarn desernpregados e expiorados. No
fim do ano passado, jé estavarn recebendo lucros da associaçäo que foi feita.
No fim deste ano, essa associação de catadores de papel não vat depender
mais de ninguérn; não vai depender mats da igreja; não vai depender mats de
prefeitura; vat set absolutarnente auto-suficiente.

Vejarn o que aconteceu no dia do Iançarnento da Campanha. La estava
aquela senhora humilde, falando em nome dos catadores de papel e trazendo
solidariedade aos engenheiros, aos advogados, aos professores que não tOm
emprego. Mas eles estão corn ernprego.

Outro caso 1a apresentado, e que talvez vocOs conheçam meihor do que eu,
e o da fábrica de carroceria Marnbrini, em Contagern, que tinha entre 40 e 50
operarios e quebrou. Todos desempregados. 0 que aconteceu? Os operários
se unirarn. A fábrica hoje estO funcionando assumida pot eles. Estão todos
ernpregados e querendo dar ernprego a outros, solidarizando-se, tentando
levar essa experiência adiante.

Srs. Deputados, acredito que o probiema está rnuito perto de nOs, rnuito
dentro de nos, mas ternos de pensar longe de qualquer teoria como
salvadora. Nenhurna dessas teorias de que dispornos resolve o probierna, e
também não adianta realizarrnos urn serninário para dizer quais são as
causas, pots estarnos cansados de conhecO-las. Taivez atacar de cheio urna
dessas causas seria born, mas falar detas não mats adianta, assim corno
levantar nOmeros de nada adianta pots isso nâo vat aumentar nem urn
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emprego. Acho que a Assembléia tinha que ser muito concreta nesse
seminário por emprego, de tal maneira que visse humildemente o problema
como, humildemente, vamos a urn encarcerado para conhecer sua situaçâo.
E e isso que gostarlamos que se fizesse.

Acredito que ha certos principios que bastam e foram muito bern levantados
aqui. Onde foge a dignidade do homern nâo encontramos saida. Mas isso
temos que descobrir não somente em certos casos. A dignidade do homem
está fugindo de todos os lados. Estamos nos esquecendo das questoes mais
elementares. Estava vendo o problerna daquele rapaz, que se encontrava
sequestrado ha mais de 90 dias, e pude observar que a tinica força existente
para levar urn pouco de paz a essas pessoas é a famIlia. 0 que seria de nós
se nâo fossem as nossas familias, principalmente a consangUinea? No
entanto, estamos cruzando os braços a toda destruicão da famIlia. As
soluçOes que ainda existern talvez desaparecam, porque a sacralidade de
urna familia de sangue está sendo destruida, apesar dos esforcos da Igreja.
Relativamente a dignidade da pessoa humana, encontramos sua ferida, a
cada momento, perto de nós. Nós mesmos, as vezes, no nosso dia-a-dia,
ferimos a dignidade do outro corn grande facilidade.

Uma outra coisa importante é a solidariedade. Como diz a doutrina social da
Igreja, säo dois gonzos - dignidade da pessoa hurnana e as portas da
cidadania, do progresso, de urn mundo meihor, que estäo constantemente
girando. 0 dia que se perderern esses dois gonzos, essas portas cairão
também. Sâo dois gonzos: a dignidade da pessoa humana e a solidariedade.

0 Papa, quando fala que pretende entrar nesse terceiro rnilênio corn urn
rnundo diferente, não está dizendo que vai haver urn mundo diferente porque
o Cristo vai voltar, nern menos que vai haver urn fim de mundo para renovar
tudo. Ele coloca ainda que a salda para uma vida digna no rnundo é o
respeito dos paises uns pelos outros e dos homens uns pelos outros. Al nâo
será mais preciso nenhuma guerra de religiào, ou seja, no sacrário da
consciência religiosa de cada pessoa ninguérn entra, so Deus. E respeita-se,
seja como for, respeita-se. 0 Papa diz sobre a solidariedade, e é por isso que
ele está pensando seriarnente em pelo menos levar ao Monte Sinai, aos
rnaometanos, ou seja, a todos aqueles que são monoteIstas, que adorarn urn
Deus verdadeiro, os cristãos, catOlicos, evangelicos corn os judeus. Ha urn
rnundo novo al para se fazer.

Que isso seja uma grande semente para todos nOs. Termino pedindo aos
Srs. Deputados e a todos aqueles aos quais chegam minhas palavras:
podernos fazer muita coisa e varnos fazer rnuita coisa. Nâo devernos ficar
corn esse medo de dar algurna coisa as pessoas, porque estâo passando
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forne. Se não dermos, vão morrer de forne. E o maior direito que a pessoa
tern é o direito a vida. Tudo isso, Srs. Deputados, faz corn que este momento
seja para mirn urn mornento de profunda esperança. Varnos ser muito
hurnildes, nào ternos solução para tudo, rnas, se nos unirrnos nesses grandes
princIpios cristáos e esquecerrnos as nossas divergencias, poderemos de
verdade dar urn toque sarnaritano ainda major a essa Carnpanha. E podem
ter certeza, na prOxima Campanha da Fraternidade, se Deus quiser,
poderemos estar aqui para dizer que as coisas do desernprego nâo pioraram,
mas melhorararn rnuito.

Em nome de Deus, entrego aos Srs. Deputados essa Carnpanha, porque
ela e de Deus, e é de Deus porque é do homem. Muito obrigado.

Assinatura de Convênio
0 Sr. Presidente - A Presidéncia informa ao Plenário que o convênio de

cooperação mOtua entre a Assernbléia Legislativa, a Arquidiocese de Belo
Horizonte, a Fundação Movimento Direito e Cidadania, a Universidade
Catôlica do Estado de Minas Gerais e a Secretaria da Justiça e de Direitos
Hurnanos tern por objetivo proporcionar assisténcia jurIdica aos encarcerados
do sistema penitenciário do Estado de Minas Gerais, da Região Metropolitana
de Belo Horizonte, bern como o acompanhamento da reintegraçao social dos
egressos e a busca de solucoes efetivas para aplicação de penas
alternativas. Representando a Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, tenho a honra de assinar este convênio; representando a
Arquidiocese de Belo Horizonte, através de sua Pastoral Carcerãria, assinará
D. Serafirn Fernandes de Araüjo, Cardeal Arcebispo de Belo Horizonte;
representando a Secretaria da Justica e de Direitos Hurnanos, assinará o Sr.
Secretário, Deputado Luiz Tadeu Leite; representando a Fundaçao
Movimento, Direito e Cidadania, assinará seu Presidente, Pe. Paulo Umberto
Stumpf; representando a Universidade CatOlica de Minas Gerais, pela
intervenléncia de sua Faculdade de Direito, assinara o Reitor da PUC-MG,
Pe. Geraldo Magela Teixeira.

Lançarnento de Seminário
0 Sr. Presidente - A Presidéncia procede ao lançarnento do Seminário

Desemprego, Direito ao Trabaiho, que será realizado pela Assembléia
Legislativa no segundo sernestre deste ano.

Dando continuidade a diretriz de aproxirnação do Poder Legislativo corn a
sociedade e a busca de soluçöes para os problernas que afligem nosso
Estado, a Assembléja fará realizar esse seminário, objeto de requerimento
dos Deputados Durval Angelo, Elbe Brandão, Ivo José e Miguel Martini. Na
oportunidade, esciarece que os Deputados Durval Angelo, Elbe Brandäo e Ivo
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José coordenaräo o evento, representando respectivamente a Mesa da
Assernbléia, a Cornissão de Turismo, IndCistria e Comércio e a Cornissão do
Trabaiho, da Previdéncia e da Ação Social. Para a realizaçäo do serninário, a
Presidéncia conta corn o apoio de todas as entidades aqui representadas,
informando ao Plenário que as reuniöes preparatOrias do evento terão inicio
no próximo dia 30 de rnarço.

Palavras do Deputado Ivo José
o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Ivo José, também co-autor

do requerimento que deu origem ao Seminário Legislativo sobre o
Desemprego e o Direito ao Trabaiho.

o Deputado Ivo José - Sr. Presidente, Deputado Anderson Adauto, gostaria
de pedir licença para fazer minha saudacào pessoal. Srs. Deputados,
convidados e pessoas presentes nas galerias, a presença do Cardeal
Arcebispo de Belo Horizonte, D. Serafim Fernandes de Araüjo, é para nOs
motivo de satisfação, pois vem reacender nesta Casa o debate sobre urn dos
temas mais discutidos nesta década. lnfelizmente, pouco ou quase nada tern
sido feito para aplacar o sofrimento de milhares de famflias que vivem o
problema do desernprego no Pals. Ao lancar o tema "Sern Trabaiho... Por
Qué?", a Igreja vai além do diagnOstico da situação falimentar do modelo
econômico brasileiro, propondo alternativas e direcionando o olhar para a
busca incessante de saidas, embora saiba que está distante de urna soluçäo
definitiva, já que o desernprego é cOnseqüência de politicas econômicas.

A politica econômica adotada pelo Presidente da Repüblica leva o Pals a
profunda subordinaçao aos interesses financeiros de organismos
internacionais, reduz os postos de trabaiho e não cria, em nenhum mornento,
alternativas de ernprego e renda para a população. Não podernos mais
conviver corn urn modelo que se sustenta no desemprego, na miséria e na
exclusão social.

Embora no queirarnos particularizar a questão do desemprego nos limites
de nosso Pals, o que temos visto é uma passividade das autoridades federais
ao tratar de urn tema que provoca sofrimento, desilusão e, por que não,
violéncia social.

o Brasil precisa responder a esse desaflo. Se o Governo Federal adotou a
postura da conivéncia, nós não irernos nos calar. Ac, contrário, na quahidade
de representantes populares eleitos diretamente, iremos as Ultimas
conseqUências para denunciar o que hoje podemos, corn segurança, chamar
de estado de calamidade püblica.

Ern outros paises, os Governos procurarn pelo menos arnenizar a situaçào,
buscando alternativas para garantir o crescirnento dos Indices de emprego,
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corn politicas que vâo desde a reducào da jornada de trabalho ate a criação
de cooperativas e o estirnulo aos empreendimentos econômicos.

A Campanha da Fraternidade deste ano, ao eleger, opotunamente, o tema
do trabaiho, distribul a bandeira da esperança a todos nOs que tivermos a
coragern de empunhá-la, como muito bern disse aqui, ao encerrar as suas
palavras, D. Serafirn.

No ano passado, ao discutirmos o novo Regimento Interno, propusemos a
criaçäo de uma nova comissão permanente que trouxesse esse debate para
esta Casa Legislativa. Ate então, näo existia na Assernbléia urn espaço
temático para discutirmos as questoes relacionadas corn o trabalho, o
trabalhador, o desemprego e a previdéncia. lnfelizrnente, não havia esse
espaço privilegiado.

Fol criada, ento, a Comissâo do Trabalho, da Previdéncia e da Acâo
Social, da qua[, como autor da emenda, tivemos a honra de ser o prirneiro
Presidente.

Ao abrir os nossos trabalhos, no inlcio deste més, convidarnos o Arcebispo
Auxiliar, D. Décio Zandonaide, para falar sobre o rnesmo tema que traz aqui,
hoje, o Cardeal Arcebispo D. Serafim. E propusemos tarnbém que,
coincidindo corn as audréncias püblicas regionais da Assernbléia, a Comissâo
do Trabalho se deslocasse para todas as regiães do Estado a fim de discutir a
situaçâo de ernprego e renda. A partir dessas reuniöes regionais, corn a
assessoria técnica da Fundaçâo Joâo Pinheiro e outros Orgãos do Governo,
traçariamos urn diagnostico realista do desemprego em Minas Gerais. E, mais
que isso, levarlamos propostas, alternativas, programas para serern
discutidos e irnplantados em cada urna dessas regiöes, respeitando suas
potencialidades e particularidades, na irnensa diversificaçâo do nosso Estado.

Dessa forma, adotarernos urna postura ativa diante desse grave probtema,
sern nos afastarmos da critica contundente ac, modelo econômico, rnas
procurando, corn criatividade, levar a esperança de ernprego e renda para a
população mineira.

Os debates regionais culminariam em urn grande Serninário Legislativo
sobre o Desemprego e o Direito ao Trabaiho, envolvendo as mais diversas
entidades e associaçöes da sociedade civil, aqui na Assembléia, jé no inicio
do próxirno sernestre, coma disse a nosso Presidente.

Essa mobilizaçäo pelo direito ao trabaiho será a forma de a Assembléia
cumprir seu comprornisso corn a populaçäo mineira.

A Casa, através da troca de experiéncfas, estimulará a implementaçâo de
projetos de sucesso, como a Banco do Povo, que financia pequenos
ernpreendedores ern seus negócios, as cooperativas de trabatho, as
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ncubadoras de pequenas empresas, as hortas comunitárias e as
cooperativas de artesanatos, as programas de estimuto as propriedades
agricolas famitiares, além de tantas outras.

Levamos também propostas de cursos de reciclagem profissional,
programas de apoio ao desempregado, de reconducão a postos de trabaiho e
para facilitar pequenos empreendimentos corn linhas de crédito popular. São
pequenas soluçöes diante da grandeza do problerna, mas que nos ensinarn a
abdicar do olhar contemplativo e passar a agir corn determinacão para
extirpar esse mat do século.

Para nos, Sr. Presidente, Srs. Deputados e senhores convidados, a
presença de D. Serafirn e dos outros convidados nesta Casa é urn estirnulo
para prosseguirmos em nosso trabalho e urn alento para que possarnos
ajudar a empunhar essa bandeira da esperança, levando dignidade a
milhares de famIlias.

A nossa causa transcende os limites do nosso Estado e vai bater na porta
de alguns poucos que decidem a polItica econôrnica do Governo Federal.

Queremos, no entanto, falar bern alto, para que nossa luta venha ecoar na
consciência de todos, para que nenhum brasileiro aceite essa situacão e nos
ajude, em cada canto desse imenso Pals, a mostrar que trabalho e dignidade
são dfteitos e que a Estado tern o dever de garantir a que ha de mais sagrado
na face da terra, que é a vida.

Sr. Presidente, gostaria de solicitar a presenca do Sr. José Divino,
representando a 000rdenaç5o Estadual do Movirnento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra, para que possa, em apenas 1 minuto, fazer a
apresentaçào da preocupação de 350 familias que hoje ocuparn a Fazenda
Confinamento, em terras da ACESITA, no Municipia de Periquito, no vale do
rio Doce. Temos Ia 180 crianças, e todos vivem urn drama do qual
precisamos nos inteirar. Sendo assim, a Sr. José Divino fará a entrega do
documento a D. Serafim Fernandes de Araüjo.

0 Sr. José Divino - Sras. e Srs. Deputados, D. Serafirn, gostarlarnas, em
nome do MST, de parabenizar a Assembléia Legislativa por esta reunião
especial. Acreditando que a reflexão sobre a problerna do desemprego deve
trazer consigo a busca de soluçoes, gostariamos, para nos somar as diversas
sugestoes dadas aqui, não de trazer urna novidade, pois ja é do dornmnlo de
todos as senhores que a questão da reforrna agrária é urn grande potencial
para a solucao do problema do desemprego e urna importante alavanca para
o desenvolvirnento do nosso Estado e do nosso Pals, mas de levantar, mais
urna vez, a necessidade da reforrna agrária. Minas Gerais tern, segundo
dados oficiais, mais de 11 .000.000ha de terras devolutas, podendo assentar
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nelas mais de 250 mil farnIlias, a que atende a metade da demanda por
reforma agrária no Estado. Isso contribuiria bastante para a problema do
desemprego, uma vez que a emprego na zona rural custa inOmeras vezes
menos que a emprego urbano, haja vista ao fato de Governos Estaduais
ameaçarem cortar a grande sangria de dinheiro do arcamenta, para repassá-
to as rnontadoras de automóveis, graças ao grande anus que isso traz para a
Estado.

Sou de uma região ande a vioténcia no campo é muito alta, e eta vem se
acentuando devido ac, probterna do desemprego. Alérn disso, coma ja foi dito
pela Deputado Ivo José, mais de 300 familias estão acampadas as margens
da BR, sofrendo todos as tipos de violéncia, coma atentados a bomba e a
bala, etc. Já ternos duas vItimas fatais e tivemos hoje, pela manhâ, urna
reunião corn a Secretaria de Planejamento e corn a GEAT, na busca da
solução para esse problema. GostarIamos, então, nesta oportunidade, de
pedir a apoto especial desta Casa e das lideranças soclais e retigiosas
presentes para essa questáo, ja avisando que estamos pedindo a alguns
Deputados que promovam aqui uma audiência pUblica sabre aquela questão
particular, pois ha urna grande intransigência daquela empresa, que usa
aquela terra e sua matéria-prima coma mercadoria de especulaçao.

Gostaria de passar, entãa, a dacumento para D. Serafim Fernandes de
AraCijo e para a Presidente da Assembtéia Legislativa, pedindo apoio para a
questaa.

o Deputado Ivo José - Para concluir, Sr. Presidente: Somos portadores
dessa bandeira da esperança, e do êxito de nossa empreitada dependem
milhares de mineiros e brasileiros. Muito abrigado.

Palavras da Deputada Elbe Brandãa
0 Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputada Elbe Brandáo, co-autora do

requerimento de realizaçao do seminarlo legislativo sabre a desemprego e a
direito ao trabalho.

A Deputada Elbe Brandão - Exmo. Sr. Presidente da Assembléla
Legislativa, Deputado Anderson Adauto; caro D. Serafirn, assim coma Cristo,
temos, na figura do senhor, urn guia na conduçao dos nossos trabaihos, coma
cristã e membro que sou da Renavaçâo Carismática. Gostaria de parabenizar
a Presidente da Assembléla Legislativa, Deputado Anderson Adauto, porque,
canduzindo as trabalhos da Mesa de urna forma democrática, abre essa
discussão para as cornissöes afins desta Casa. Quero agradecer a Cornissâo
do Trabalho, capitaneada pelo nosso amigo pessoal, Deputado Ivo José.
Gostaria de agradecer, em name da Comissão de Turisrno, porque
acreditamos que a turismo, hoje, 6 a segmento que trata a questão do
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emprego sob a Otica de socializaçao da geraçào de rendas para 0 flOSSO
Pals. Agradeço ac, companheiro Joào Leite, Presidente da Comissão de
Direitos Humanos, pois não podemos conceber a discussão que se inicia corn
a proposta desse serninário sern levar em conta os direitos hurnanos. Nossos
agradecimentos também ac, Deputado Miguel Martini, companheiro de tantas
lutas e que tern desempenhado o seu papel corno parlamentar.

Gostaria, Sr. Presidente, de ler urna mensagem dirigida ao hornern do povo
e aos homens que o dirigern. (- Lê:) "Nâo criarás a prosperidade, se
desestimulares a poupança. Não fortalecerás os fracos por enfraqueceres os
fortes. Não ajudarás o assalariado, se arruinares aquele que Ihe paga. Não
estimularás a fraternidade humana, se alimentares o ódio de classes. Não
ajudarás os pobres, se eliminares os ricos. Não poderás criar estabilidade
permanente baseada em dinheiro emprestado. Não evitarás as dificuldades,
se gastares mais do que ganhas. Não fortalecerás a dignidade e o ânimo, se
subtralres ao homem a iniciativa e a liberdade. Não poderás ajudar aos
hornens de maneira permanente, se fizeres por eles aquilo que podem e
devem fazer por Si próprios." Essa é uma mensagern de Abrahan Lincoln.

Acreditamos, D. Serauirn, que esta Casa representa legitimamente cada
cidadão de Minas Gerais, corn a responsabilidade de pensarmos também em
nossa Nacao. Nesse sentido, acreditamos que a contribuiçâo da Comissão de
Turismo será irnportante para que possarnos repensar urn novo paradigma
náo sornente para a questão do emprego e do salário, mas para discutirmos
profundamente, a exemplo do que o mundo está a fazer, a questo do
trabalho e da remuneração.

Neste momento, agradecemos também a presença do Secretário da
Justiça, nosso companheiro norte-mineiro, Deputado Luiz Tadeu Leite, e do
rneu caro e fraterno amigo José Francisco, que hoje discute a questáo dos
direitos humanos em Minas Gerais.

Concluindo, Sr. Presidente, teria somente uma pequena frase a dizer: que
Deus nos proteja e nos abençoe nessa jornada de trabalho, e que os nossos
coraçöes estejarn abertos e puros, a fim de que, junto corn os trabalhadores,
os empresários, a sociedade civil e a Igreja, possamos discutir qual será
realmente a visão humanIstica desse prOximo milênio que se inicia.

A base de tudo isso deve ser voltada para o ser humano, corn a funcão e a
finalidade, sim, de engrandece-lo, de torná-lo gente, e não de transformá-lo
em animal. Muito obrigada.

Palavras do Deputado Miguel Martini
o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Miguel Martini, que

apresentou requerimento de realizaçao de urn fárum técnico, tendo como
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objetivo discutir o desernprego e o direito ao trabalho, ternas do serninário
legislativo a ser realizado no segundo sernestre deste ano.

0 Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, D. Serafirn Fernandes de
Araüjo, Cardeal Arcebispo da Arquidiocese de Belo Horizonte, dernais
autoridades que compãem esta Mesa, Deputados e Deputadas, senhoras e
senhores, estamos satisfeitos, nesta tarde, primeirarnente pelo fato de esta
Casa estar participando e se dispondo a continuar participando de todo o
processo social, especificamente, hoje, no que se refere ao terna levantado
pela Igreja em sua Campanha da Fraternidade.

Estarnos satisfeitos, tambérn, por participarmos da celebração desse
convênio que vai resolver, ern parte, o problema do encarcerado - essa
grande injustiça. Fico satisfeito por ter sido o autor que criou a comissão
parlamentar de inquérito para investigar a questão do sisterna penitenciário,
fruto já do tema da Campanha da Fraternidade do ano passado. Dizendo
isso, D. Serafim, queremos destacar a importância que a Campanha da
Fraternidade tern tido para a sociedade. Não tenho acornpanhado de perto
corno ela está-se desenrolando no Pals, mas sei que, em Minas Gerais, pelo
menos desde que estarnos aqui, desempenhando nosso mandato, em todas
as Campanhas da Fraternidade, o senhor tern vindo a esta Casa, falado aos
parlarnentares e mobilizado a sociedade, e os frutos começam a aparecer,
corno a CPI do Sisterna Carcerário - talvez uma das que mais frutos
concretos tenha dado a sociedade, não sO por seus mernbros, mas,
principalmente, pela Presidência firme do nosso querido Deputado João Leite.

Quero aproveitar este momento, D. Serafim, para, da tribuna desta Casa,
hornenageá-lo pelo seu 500 aniversário de ordenacão sacerdotal, que
transcorreu no dia 12 de marco - são 50 anos de servicos dedicados a
sociedade, em sua rnaioria na Arquidiocese de Horizonte. Em outras
oportunidades, ja pudernos hornenageá-lo nesta Casa, mas quero deixar
novamente registrado, de püblico, o nosso reconhecimento pelo trabaiho que
o senhor tern desenvolvido.

Quero dizer ainda que, inicialmente, havia pensado - e fol assim que
aprovei o requerimento - em solicitar a realizacão de urn fOrum técnico. Mas,
dernocrata que sou, corno perdi, por dois a urn - dois pedirarn o serninário, e
eu pedi o fOrum -, acho que o serninário atenderá perfeitamente ao que
estávarnos pleiteando.

Quanto ao problema do trabalho, V. Exa. Revma. já disse muito bern, já
sabernos das causas e já conhecernos os nümeros, o dificil é transformar
tudo isso numa realidade que possa resolver esse problema. Penso que está
urn pouco ligado a questão do coraçao do homem. Na globalização, o que
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temos visto, na verdade, é urna supervalorizaçäo do egoismo, porque, como
tern sido apresentada, nào e senào urn domInio, quase absoluto, dos grandes
palses e dos grandes empresários em detrimento dos menores. E verdade
que, se tivéssemos urna globalizacào da solidariedade, seria tudo muito
diferente; entäo, o problema não está na globalizacäo, mas em como ela está
sendo apresentada. Mas vernos também que ha urn grande reflexo naquilo
que é particular de cada urn, pois o egoisrno está no coração de cada urn.
Cada urn busca resolver apenas o próprio problema, e o outro que se vire
para resolver o seu. Acredito que, corn essa discussäo que iremos travar,
aqui, na Assembléia Legislativa, certamente varnos novamente levantar
dados, nümeros, mas varnos estar também fazendo corn que toda a
sociedade discuta essa questão. Gostaria, ate, de deixar aqui urna pergunta e
urna sugestão: sabemos que toda a Arquidiocese de Belo Horizonte encerra,
esta semana, a quinta semana em que se discutiu o tema "Sem trabalho: Por
qué?". Certamente cada paróquia levou a sociedade a discutir o problema, a
pensar que ele nâo é do outro, rnas de cada urn de nOs, e que a soluçao
passa, necessariamente, pelo coração de cada urn de nós, pelo ernpenho de
cada urn de nós. Acredito que, se cada paróquia de Belo Horizonte fizesse
urn breve relatório, corn algurnas sugestöes, enriqueceria tambérn esse
seminário, porque al poderIarnos ter em mãos aquilo que o mais hurnilde está
pensando, sentindo e que talvez tenha dificuldade de expressar, mas, no
conjunto de todas as paróquias, conseguiremos identificar e, talvez, ate
mesmo encontrar essas soluçöes. 0 senhor disse, rnuito bern, que não ha
soluçao mágica para esse problema, não ha urna receita mágica, mas é, de
fato, urn grande desafio. Nào haverá retrocesso no processo de
industrializaçâo, não haverá retrocesso no processo de robotizacâo e de
automaçào, rnas ternos de ser capazes, principalmente nos, homens püblicos,
de encontrar alternativas, de encontrar saldas diante dessa realidade que se
nos apresenta. E acredito, sirn, que é possivel. Tenho viajado por alguns
paIses e vi urn exemplo muito simples. No Peru, que vive urna realidade
social tremendamente injusta, tive o prazer de conhecer urn empresário e
todo o processo que efe desenvolveu: colocou US$5000000 a servico da
geracào de emprego, no processo de emprestar pequenos valores a
sapateiros, doceiras, salgadeiras, e ja estava circulando mais de
US$80000000, em menos de dois anos. E, nesse processo, já tinha
beneficiado rnais de 2 mil farnIlias na geração de emprego. Então, alternativas
existern, mas passam, necessariamente, pelo coração do hornern, do homem
que seja capaz de se abrir para o outro e cofocar a disposição do outro urn
pouco daquilo que tern. Muito obrigado. (- Palmas.)
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Palavras do Sr. Presidente

A Presidência manifesta seus agradecimentos as autoridades, ao Deputado
Luiz Tadeu Leite, Secretário da Justiça, aos representantes das diversas
entidades e aos dernais convidados, bern como ao pUblico em geral pela
honrosa presença e, em especial, a D. Serafirn Fernandes de Araüjo, Cardeal
Arcebispo de Belo Horizonte, que, corn sua participação, engrandeceu esta
solenidade, possibilitando que o Poder Legislativo e o Executivo
contribuIssern para a busca de soluçOes de problernas sociais do nosso
Estado.

AlA DA 4a REUNIAO EXTRAORDJNARIA, EM 24/3/99
Presidência dos Deputados Anderson Adauto e José Braga

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 2 Parte: Ata - 2a Parte (Ordem do
Dia): 1a Fase: Palavras do Sr. Presidente - 2 2 Fase: Discussao e Votação de
Proposiçoes: Requenmento do Deputado Mauro Lobo; discursos dos
Deputados Hely Tarqulnio, Márcio Cunha, Antonio Carlos Andrada e João
Leite; questáo de ordem - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Anderson Adauto - José Braga - Gil Pereira - Adelino de Carvalho - Adelmo

Carneiro Leão - Agostinho Patrt:is - Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alberto
Bejani - Alencar da Silveira Jinior - Alvaro AntOnio - AmbrOsio Pinto - Amilcar
Martins - AntOnio Andrade - AntOnio Carlos Andrada - AntOnio Roberto - Arlen
Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - César de Mesquita -
Chico Rafael - Christiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Djalma Diniz -
Eduardo Brandâo - Eduardo Daladier - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos
- Elbe Brandâo - Ermano Batista - Fábio Avelar - Glycon Terra Pinto - Hely
TarquInio - Irani Barbosa - Ivo José - João Leite - João Pinto Ribeiro - Jorge
Eduardo de Oliveira - José Henrique - José Milton - Luiz Fernando - Luiz
Menezes - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Regis - Maria José
Haueisen - Maria Tereza Lara - Mauro Lobo - Newton de Morals - Olinto
Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rémolo Aloise - Rogerio Correia -
Ronaldo Canabrava - Sebastiâo Costa - Sebastiáo Navarro Vieira -
Wanderley Avila - Washington Rodrigues.

Abertu ra
0 Sr. Presidente (Deputado José Braga) - As 20h11min, a lista de

comparecimento registra a existência de nümero regimental. Declaro aberta a
reuniâo. Sob a proteçäo de Deus e em nome do povo rnineiro, iniciamos os
nossos trabalhos. Corn a palavra, o Sr. 2 0-Secret6rio, para proceder a leitura
da ata da reunião anterior.
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ia Fade

Ata
- 0 Deputado Gil Pereira, 20-Secret6rio, procede a leitura da ata da reuniâo

anterior, que é aprovada sern restriçöes.
2a Fade (Ordem do Dia)

1a Fase
o Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocaçâo, a Presidéncia vai

passar a 2a Fade da reuniáo, em sua 1' Fase, corn a discussão e a votaçáo
de pareceres e a votaçao de requerimentos.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidéncia informa ac, Penário que fez retirar da pauta desta reuniâo Os

pareceres da Comissâo Especial sobre as indicaçoes feitas pelo Governador
do Estado dos titulares dos cargos de direçáo de fundacöes e autarquias, em
virtude da apreciaçâo dos referidos pareceres na reuniâo ordinária realizada
hoje a tarde.

21 Fase
o Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a 1a Fase, a Presidência

passa a 2a Fase da Ordem do Dia, corn a discussào e a votação da matéria
constante na pauta.

Discussäo e Votacão de Proposiçoes
o Sr. Fresidente - Vern a Mesa requerimento do Deputado Mauro Lobo,

solicitando alteraçâo da ordem do dia, de rnodo que os Vetos as Proposicoes
de Lei n

o
s 13.988, 13.992, 13.994, 14.004, 14.006, 14.008, 14.023 e 14.029

sejarn apreciados em prirneiro lugar. Corn a palavra, para encaminhar, o
Deputado Hely Tarqüinio.

o Deputado Hely TarquInio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, estamos lendo
o requerirnento do Deputado Mauro Lobo, que solicita alteração da ordem do
dia, de modo que os Vetos as Froposiçoes de Lei n o

s 13.988, 13.992, 13.994,
14.004, 14.006, 14.008, 14.023 e 14.029 sejam apreciados em primeiro lugar.

Gostariamos de inverter a pauta de rnodo que possamos votar e discutir,
em primeiro lugar, as proposiçães de lei ja citadas, para que os trabaihos
sejam meihor ordenados nesta Casa. Sendo assim, para meihor ordem,
varnos fazer corn que aconteça essa votaçâo.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, para encarninhar, o Deputado Márcio
Cunha.

o Deputado Márcio Cunha - Sr. Presidente, apenas queria dizer que não
entendi o encaminhamento feito pelo Deputado Hely Tarquinio, embora
cornpreendamos que o nosso Regirnento Interno dispôe sobre o processo
legislativo e a forma de nos conduzirmos em Plenário, considerando,
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portanto, que o Deputado age ern consonáncia corn o Regimento Interno.

Gostaria de procurar orientação para saber se vamos propiciar a votação
das rnatérias que estão vencidas. Existem inOmeros projetos, inürneros vetos
para serem apreciados por nós. Penso que estaria na hora de efetivarnente
exercermos o nosso papel de legisladores e providenciarrnos essas votaçoes.
Gostaria de saber de V. Exa. se vai ser possIvel passarmos a votaçâo dessas
rnatérias.

o Sr. Fresidente (Deputado Anderson Adauto) - A lista registra a presenca
de 50 Deputados, nimero suficiente para a votação. A Fresidência vai dar
prosseguimento aos trabalhos e seqüência ao encaminharnento de votacâo.
Para encaminhar, corn a palavra, o Deputado Antonio Carlos Andrada.

0 Deputado Antonio Carlos Andrada - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o
requerirnento em discussão, que trata da questo da inversâo de pauta,
apresentado pelo Deputado Mauro Lobo, pede alteraçáo da ordern do dia, de
modo que os Vetos as Proposicoes de Lei n

o
s 13.988, 13.992, 13.994,

14.004,14.008, 14.023 e 14.029 sejam apreciados em primeiro lugar.
A importância desse requerimento é que, além de estar atendendo

disposicâo regimental, o art. 281 do Regirnento Interno diz que a preferência
de urna proposiçâo sobre outra constante na rnesma ordern do dia poderá ser
requerida antes de iniciada a apreciaçâo da pauta. Então, na forma
regimental, solicita-se essa inversão porque os projetos que seriarn votados
prioritariarnente tratam da seguinte questao: primeiro, o Projeto de Lei no
13.988, que trata do veto total ao ex-Projeto de Lei n o 272/95, de autoria do
Deputado Anderson Adauto, Presidente da Casa, diz o seguinte: Mensagem
n o 323/99 - Veto Total a Proposicão de Lei no 13.988 - Mensagern publicada
no "Diário do Legislativo" do dia 29/1/99. A rnensagem diz o seguinte: "Sr.
Presidente, tenho a honra de levar ac, conhecirnento de V. Exa. que, no uso
de atribuiçao que me confere o ad. 90, inciso VIII, c/co ad. 70, inciso II, da
Constituiçáo do Estado, propus veto total Proposição de Lei n o 13.888, que
autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Municipio de Campo Verde o
imóvel que especifica.

Para apreciaçáo dessa egrégia Assembléia Legislativa, encaminho-Ihe, em
anexo, as razOes do veto.

Ao ensejo, renovo a V. Exa. as expressOes de meu elevado apreco e
distinta consideracao. Itamar Franco, Governador do Estado".

As razOes do veto do Governador são as seguintes: "Ao tornar
conhecimento da Proposicão de Lei no 13.988, que autoriza o Poder
Executivo a fazer reverter ao Municiplo de Carnpina Verde o irnOvel que
especifica, sou conduzido, por razães de interesse ptblico, a opor-Ihe veto
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total.
Ocorre que a liberaçâo patrimonial de que trata a proposta surge no

momento em que o meu Governo, corn vistas a preservaço e meihor
aproveitamento do patrimOnio irnobiliário do Estado, empenha-se em concluir
seu cadastrarnento, a partir do qual será possIvel dar-Ihe destinaçào
compatIvel corn o interesse püblico, inclusive fazer doaçoes que contemplern
interesses comunitários.

Pelas razôes expostas, oponho veto total a Proposiçao de Lei n° 13.988,
devolvendo-a ao necessário reexame da egrégia Assembléia Legislativa.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 20/1/99. Itamar Franco,
Governador do Estado de Minas Gerais."

A proposição de lei que fol objeto do veto do Governador diz o seguinte:
"Autonza o Poder Executivo a fazer reverter ao MunicIplo de Campina Verde
o imóvel que especifica. A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
decreta:

Art. 1 1 - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao MunicIpio de
Campina Verde o irnOvel situado nesse municIpio, na confluência da Av.
Governador Valadares corn a Rua João Pinheiro, constituldo por urn terreno
corn area de 545,50m 2 , registrado sob o n° 9.763, as fis. 136 e 137 do livro 3-
R, no CartOrio de Registro de lmôveis, da Comarca do Prata.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 31 - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Palácio da Inconfidéncia, em Belo Horizonte, aos 29/12/98."
Concedo aparte ao Deputado Amilcar Martins.
o Deputado Amilcar Martins (Em aparte) - Nobre Deputado, queria referir-

me a importância desse encaminhamento de V. Exa...
o Sr. Presidente - A Presidéncia informa que, durante o encaminhamento

de votaçâo, nao são permitidos apartes.
o Deputado Antonio Carlos Andrada - Corn referéncia a inversão, lemos

aqui a proposição, para justificar a necessidade de inversão da pauta. De
fato, esse projeto e importante, e achamos que o veto oposto a ele pode e ate
deve ser derrubado, porque, corno se viu aqui, o projeto é autorizativo. Ele
não obriga o Governador a doar; apenas autoriza. E o Governador, em suas
razöes, disse que gostaria de reavaliar melhor a situação antes de fazer a
doacão. Ora, o projeto não impede que o Sr. Governador faca essa avaliação.
Se o projeto for aprovado, o Governador vai estar autorizado a fazer a
doacão. Se for do interesse do Governador, depois dessa avaliaçäo, daqui a
seis meses ou urn ano, fazer a doacao, a Assernbléia, de antemão, já o
liberou para faze-la. Se o Governador, em sua avaliação, entender que não
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ha necessidade de doar o imOvel, porque o Estado vai aproveitá-lo de outra
maneira, poderá não doá-lo. Então, é uma maneira sobre a qua] precisamos
decidir de uma vez, e acho que isso é importante, justamente para podermos
dar ao Governador a condição de iniciar o processo de avaliação.

Corn relação ao segundo projeto vetado, que se insere no contexto do
requerimento, tam bern gostariamos de fazer a justificação dessa situação, de
rnodo que a Casa possa ter maior conhecimento.

Concedo urn aparte ao Deputado Am ilcar Martins.
o Sr. Presidente - A Presidência esclarece ao Plenário, mais uma vez, que,

nos termos do art. 162, § 21, do Regimento lnterno, não será admitido aparte
no encaminhamento de votação. Gostaria de informar ao Deputado Amilcar
Martins que a relação de oradores inscritos para fazer uso da palavra está
aqui, em aberto. Se V. Exa. quiser, poderá encarninhar a votaçáo.

o Deputado Amilcar Martins - Farei a solicitação oralmente, para
encaminhar a votação. E preciso haver inscrição, Sr. Presidente?

o Sr. Presidente - Não ha necessidade. V. Exa. pode solicitá-lo oralmente.
o Deputado Antonio Carlos Andrada - Sr. Presidente, solicito escusas pela

faiha. Realmente, na hora em que V. Exa. estava respondendo ao Deputado
Amilcar Martins, não me ative as suas palavras e, por isso mesmo, cometi
esse erro de repetir a questão do aparte. Isso não foi proposital e não ira se
repetir.

o Sr. Presidente - Para encaminhar, corn a palavra, o Deputado João Leite.
o Deputado João Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Deputadas,

gostaria de encarninhar favoravelmente a inversão de pauta proposta pelo
Deputado Mauro Lobo, que requer alteração da ordem do dia de modo que os
Vetos as Proposiçoes de Lei n°s 13.988, 13.992, 13.994, 14.004, 14.006,
14.008, 14.023 e 14.029 sejarn apreciados em primeiro lugar. Todos esses
vetos tratam de doaçães de imOveis propostas pelos Srs. Deputados, e a
nossa intenção, ao apoiar esse encaminhamento do Deputado Mauro Lobo, é
justamente permitir que possamos analisar corn cuidado cada uma dessas
propostas que foram objeto de veto por parte do Sr. Governador do Estado.

o Veto Total 6 Proposição de Lei n° 13.988, que, inclusive, já foi abordado
pelo Deputado AntOnio Carlos Andrada, trata justarnente de uma reversão de
imOvel ao MunicIpio de Campina Verde. A nossa intencão é que possamos
analisar esses projetos em primeiro lugar, conhecer profundamente as razOes
do veto do Sr. Governador do Estado, já que esses projetos foram apreciados
pela Assembléia Legislativa, que os aprovou e teve o cuidado de analisar
cada urn. Queremos saber os motivos que levaram o Sr. Governador do
Estado a vetar essas doacOes.
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Ternos também o Veto Total a Proposiçäo de Lei n° 13.992, ex-Projeto de

Lei n° 749/96. 0 autor é o Deputado Romeu Queiroz, que propöe a doaçào de
move! ao MunicIpio de PatrocInio.

Recebeu também veto por parte do Sr. Governador. Gostariarnos, então, de
apreciar esse veto do Governador do Estado em primeiro lugar. Por isso, é
importante que esse requerirnento do Deputado Mauro Lobo seja aprovado
para que possamos conhecer as razOes que levaram o Governador a vetar
esse projeto.

Questão de Ordern
o Deputado João Leite - Sr. Presidente, gostarlamos de encarninhar e

discutir cada urn desses vetos, rnas que isso acontecesse corn urn "quorum"
que possibilitasse essa discussáo. Como o senhor pode ver, näo ha "quorum"
para a continuaçâo dos nossos trabalhos. Solicito, portanto, que V. Exa.
encerre, de piano, esta reunião.

Encerramento
o Sr. Presidente - A Presidéncia verifica, de piano, que náo ha "quorum"

para o prosseguimento dos trabaihos e encerra a reunião, convocando os
Deputados para a extraordinária de arnanhã, dia 25, as 9 horas, nos terrnos
do edital de convocação, e para a ordinária, também de amanha, as 14 horas,
corn a ordern do dia já anunciada. Levanta-se a reuniäo.

TRAMITAçA0 DE PROPOSIçOEs
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI No 12/99

Comissão de Constituiçao e Justiça
Relatôrio

De autoria da Deputada Maria José Haueisen, o projeto de lei em epIgrafe
institui o transporte rodoviário intermunicipal alternativo de passageiros no
Estado.

Publicada em
receber parecer
legalidade, nos
Interno.

Fundarnentaçào
A proposiçâo institul o transporte intermunicipal aiternativo de passageiros,

o qual será explorado por pessoas fisicas que trafeguem em veiculo prOprio,
de aiuguel, e que atendarn as demais exigéncias consignadas no seu art. 3°.

0 referido art. 3° estabelece as condiçoes em que tal transporte será
explorado, dispondo que a tarifa não pode ser inferior a cobrada pelo
transporte coletivo regular, autorizado peio DER-MG; que o embarque de
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passageiros se dê em local diverso do utilizado pelo transporte coletivo
regular; que os veiculos tenham data de fabricacâo nào superior a cinco anos
e tenharn seguro total, tarnbérn para a cobertura de danos contra terceiros;
que haja inscricão, na parte externa do veIcuio, da expressão "transporte
alternativo".

A luz do ordenamento juridico vigente, a proposiçào apresenta algumas
impropriedades. A Constituicão Estaduai, em seu art. 10, IX, estabelece que a
exploração de transporte rodoviário intermunicipal, quando não realizada
diretarnente pelo Estado, deve dar-se rnediante concessão, que ha de ser
precedida de procedirnento licitatOrio. Note-se que o projeto não faz mençâo a
isso, dando margem a interpretacão de que seria possivel a exploracão, pelo
particular, do servico pUblico de transporte intermunicipal de passageiros sem
o atendirnento das mencionadas exigências constitucionais.

Por outro lado, o projeto estabelece que a exploração do serviço será feita
por pessoa fisica. Nesse passo é irnportante ressaitar que a Lei Federal n°
8.987, de 1995, que dispoe sobre o regime de concessão e permissäo de
prestação de serviços pUblicos, determina que a delegacão de servicos
püblicos mediante concessão ha de ser feita a pessoa jurIdica, ou a consOrcio
de empresas, que dernonstre capacidade para o seu desempenho. Somente
para a modalidade de perrnissão é que se admite a delegacão dos serviços a
pessoa fisica.

Nesse ponto, depararnos corn urn descompasso entre o ditame consignado
na Carta mineira, que admite apenas a concessão como modalidade de
delegação dos serviços de transporte intermunicipal, e a proposição em
exame, que prevé a exploracao do mencionado serviço por pessoa fisica.
Ora, considerando-se que a concessão de serviços püblicos so pode ser feita
a pessoas juridicas, segundo estabelece a Lei Federal n° 8.987,
aparenternente a delegacão pretendida não poderia ser feita a pessoa fisica.

o problema ha que ser resolvido consoante a boa técnica de interpretacão
legislativa.

Os servicos de transporte de passageiros em velculos de pequeno porte,
por sua natureza, são delegados, de modo geral, a pessoa fisica, justificando-
se o uso do contrato de perrnissão, o que encontra respaldo na mencionada
lei federal.

Não seria razoável exigir que tai serviço somente seja delegado a ernpresas
porque somente elas podem celebrar contratos de concessão. Alias, muitos
doutrinadores entendem que, após a Constituicão de 1988, a concessäo e a
permissão se equipararn, tendo-se em vista que não rnais se discute o caráter
contratual desta Ultima.

20/2/99, a proposição fol distribulda a esta Cornissão para
quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionaijdade e
terrnos do art. 188, c/c o art. 102, Hi, "a", do Regirnento
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Além disso, havendo incompatibilidade entre a lei federal de normas gerais

e dispositivo de Constituição Estadual, prevalece a lei federal, que tern a sua
validade fundamentada na própria Constituiçào da Reptblica, a qual
estabetece a competéncia da Uniâo para dispor sobre normas gerais em
determinadas matérias.

Por outro lado, entendemos que determinadas pessoas jurIdicas, como as
cooperativas, estão aptas para a execução dos serviços previstos no projeto
de lei em exame. 0 incentivo ao cooperativismo, diga-se de passagem, é urn
dos principios da ordem econOmica nacional, inscrito na Constituiçao da
Reptiblica.

Sendo assim, apresentamos, ao final deste parecer, emendas corn vistas a
adequar a proposicão aos ditames constitucionais e infraconstitucionais que
regem a delegacão dos serviços püblicos a particular. As ernendas
apresentadas aprimorarn a redacão da proposicão e rnerecern, portanto,
acoihida nesta Comissão.

Conclusão
Diante do exposto, conclulmos pela juridicidade, pela constitucionalidade e

pela legalidade do Projeto de Lei n o 12/99 corn as Emendas n°s 1 a 4, a
seguir redigidas.

EMENDA N O 1
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - A delegação do serviço de transporte de que trata esta lei será

feita mediante contrato de concessão ou perrnissão, após a realização do
devido processo licitatôrio, que deverá ser feito individualmente para cada
serviço.".

EMENDA N°2
D6-se ao inciso I do art. 3 0 a seguinte redação:
"Art. 30 ...........................
I - exploracão de serviço por pessoa fisica, pessoa juridica na forma de

cooperativa ou de clube de transporte;".
EMENDA N O 3

Acrescente-se onde convier:
"Art .... - 0 edital para as licitacöes a que se refere esta lei nao conterá

outras exigéncias além das previstas no art. 3 1 desta lei.".
EMENDAN°4

Suprima-se o art. 4°.
Sala das Corn issöes, 23 de marco de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Irani Barbosa, relator - Adelmo Carneiro Leão -

Paulo Piau.
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PARECER SOBRE REQUERIMENTOS DOS DEPUTADOS NEWTON DE

MORAlS E WASHINGTON RODRIGUES
Mesa da Assembléia

RelatOrio
Os Deputados Newton de Morais e Washington Rodrigues, em

requerimentos dirigidos ao Presidente desta Casa, solicitam a alteração de
seus nomes parlarnentares para Cabo Morals e Sargento Rodrigues,
respectivamente. A tItulo de fundamentaçao de seus pedidos, apresentarn
certidöes expedidas pela Justica Eleitoral nas quais constarn, como variaçöes
constantes de seus registros como candidatos nas tiltimas eleiçoes, os
nomes parlamentares que pretendern adotar.

Designado relator, passamos a emitir parecer sobre a matéria.
Fundamentaçao

O § 21 do art. 4° do Regimento Interno estabelece:
"Art. 40 - .....................................
§ 21 - 0 nome parlamentar do Deputado, salvo quando essencial a

identificação, e composto de 2 (dois) elementos: o prenome e 1 (urn) nome, 2
(dois) nomes ou 2 (dois) prenomes.".

Os terrnos "prenome" e "norne", tornados em sua acepção juridica, são
aqueles decorrentes do registro civil.

Dessa forma, a princIpio e numa análise rigorosa e literal, não haveria
possibihdade de se deferir os pedidos dos requerentes, posto que as
variaçöes que pretendem adotar por nomes parlamentares não coincidem
corn seus nomes de registro.

Contudo, a legislação que regulou as eleicoes passadas permitiu a inclusão
de variaçöes dos nomes dos candidatos, como apelido ou norne pelo qual é
mais conhecido, sem exigir que os postulantes tivessern incluldo as variaçöes
no registro pUblico de seus nornes.

Essa inovação, corn efeito, repercutiu na interpretação do § 2 0 do art. 4° do
Regimento Interno, conforrne se verifica em pareceres anteriores desta
Comissão sobre requerimentos dos Deputados Aldimar Rodrigues, Gilberto
Pereira, Antonio Zeitune e Francisco Rafael, que solicitaram a alteraçâo de
seus nomes parlamentares. As conclusães foram as seguintes:

"1 - Em principlo, os nomes ou prenomes que compon ham o nome
parlamentar devern coincidir corn aqueles constantes do registro civil da
pessoa do Deputado.

2 - Admite-se a adoção de nome parlamentar não coincidente corn o
registro civil, desde que tenha constado como variação do registro da
candidatura eleitoral, a critério da Mesa da Assernbléia.
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3 - A adoção da admissão de nome parlamentar resultante de variacáo

registrada para efeito de eleiçao, nos termos do item anterior, deve estar
condicionada a verificaçäo, pela Mesa, da manutençao da identidade ou da
esséncia do nome do registro civil do parlamentar. Para tanto, cada caso
deve ser examinado isoladamente.

4 - 0 uso de nome parlamentar resultante de variaçao deve-se restringir a
atuação parlamentar propriamente dita. Na hipotese em que o parlamentar
deva firmar documentos que vinculam terceiros, criando direitos e obrigacães
(como no exemplo da assinatura de contratos da Casa pelo ocupante do
cargo de 1°-Secret6rio), ha que ser usado o nome de registro civil."

Nesse sentido, entendemos que o nome parlamentar que o Deputado
Newton de Morais pretende adotar mantém identificação corn seu norne de
registro civil, porque, tendo escolhido o nome parlamentar cornposto de
prenome e nome, deseja o nobre parlamentar substituir o prenorne pela sua
graduaçao quando integrante da PMMG - Cabo, mantendo o nome, em sua
acepcão jurIdica, que consideramos elemento fundamental para a
identificacäo da pessoa fisica.

Situacão serneihante é a do Deputado Washington Rodrigues, que pretende
adotar o name parlamentar de Sargento Rodrigues.

Pelos rnotivos expostos, entendemos que os pleitos dos Deputados Newton
de Morais e Washington Rodrigues devem ser acoihidos por este Orgão
executivo, ressaltando-se, contudo, que o usa de patentes no nome
parlamentar não pressupãe direitos inerentes a elas, concedidos aos policiais
militares, ja que estes e os parlamentares encontram-se em situaçöes
juridicas distintas.

Conclusão
Em face do exposto e aplicando aos casos sob exarne as critérios

apontados para a solução de questoes envolvendo a adocão de nome
parlamentar, apinamos pelo deferimento dos pedidos formulados pelos
Deputados Newton de Morais e Washington Rodrigues, de modo a permitir
que adotem as names parlamentares de Cabo Morais e Sargento Rodrigues,
respectivarnente.

Sala de Reuniöes da Mesa da Assembléia, 23 de marco de 1999.
Anderson Adauto, Presidente - Durval Angelo, relator - José Braga - Dilzon

Melo - Gil Pereira.
PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO N O 9/99

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria do Deputado Washington Rodrigues, a proposição em análise
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requer sejam solicitadas ao Governador do Estado informaçoes acerca da
implernentaçao da extensão ao servidor militar do direito ao adicional de
periculosidade, garantido pela Emenda a Constituiçào n° 35/98.

Publicada em 24/2/99, vem a matéria a Mesa da Assembléia para receber
parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno.

Fu ndamentação
A iniciativa da matéria em apreço submete-se ao disposto no § 30 do art. 54

da Constituicão Estadual, transcrito a seguir:
"Art. 54- ...........................
§ 30 - A Mesa da Assembléia poderá encaminhar pedido de informação a

dirigente de entidade da administração indireta, ao Coma ndante-Geral da
Policia Militar e a outras autoridades estaduais, e a recusa, ou a não-
atendimento no prazo de trinta dias, ou a prestaçào de informação falsa
constituem infraçao administrativa, sujeita a responsabilização.".

A proposição em tela solicita inforrnaçOes sobre as providências que estão
sendo tomadas corn vistas a estender ao servidor militar a disposto no inciso
V do art. 31 da Constituiçäo do Estado, garantido pela Emenda n° 35/98, a
qual transcrevemos a seguir:

"Art. 31 - .........................................
V - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou

perigasas;".
Entendemos que as inforrnaçães salicitadas são convenientes e oportunas,

pois a natureza do servico militar exige, em determinadas circunstâncias,
açöes que calocam o servidor em grande perigo de vida. A norma
constitucional veio remediar, de certa forma, tal situação.

Entendemos, partanto, ser justa a solicitaçäo em apreco, pois, corn as
informaçoes recebidas, as representantes deste Poder poderão relatar, corn
precisào, a classe militar, as providéncias que estão sendo tornadas para a
irnplernentação do referido beneficio.

No entanto, visando a dar melhor direcionamento ao requerirnenta, optarnos
por apresentar a Emenda n o 1.

Conclusâo
Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerirnento n° 9/99 cam a

Emenda no 1, a seguir redigida.
EMENDA N o 1

Substitua-se a expressão "do Excelentissirno Senhor Governador do
Estado, Doutor Itamar Augusta Cautiero Franca" par 'ac Cornandante-Geral
da Policia Militar".

Sala de Reuniöes da Mesa da Assernbléia, 23 de marco de 1999.
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Anderson Adauto, Presidente - Dilzon Melo, Relator - José Braga - Durval

Angelo - Gil Pereira.
PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO N O 10/99

Mesa da Assembléia
RelatOrio

De autoria do Deputado Chico Rafael, o requerimento em apreço solicita
informacöes ao Presidente do Conseiho Estadual de Educaçào, concernentes
ao processo de criaçäo da Universidade do Vale do Sapucal, em tramitacão
nesse órgão.

Publicada em 24/2/99, velo a proposicão a Mesa da Assembléia para
receber parecer, nos termos dos arts. 79, VIII, "c', c/c o art. 233, XII, do
Regimento Interno.

Fundamentacão
Compete privativamente a Mesa da Assembléia emitir parecer sobre pedido

de informaçöes as autoridades estaduais, somente o admitindo quanto a fato
relacionado com matéria legislativa em tramitação ou a fato sujeito a controle
e fiscalizacao da Assembléia.

A matéria de que trata a proposicão é de competência do Conselho
Estadual de Educacão, conforme estabelecido no art. 206, III, da Constituiçào
Estadual, c/c o art. 10, IV, da Lei Federal n° 9.394, de 1996 - Lei de Diretrizes
e Bases da Educacão Nacional -, que atribui ao Estado competência para
autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente,
os cursos das instituiçöes de educação superior e os estabelecimentos do
seu sistema de ensino.

Não se trata, portanto, de matéria que esteja sujeita a controle e
fiscalizacâo da Assembléia e, de acordo corn o que dispöe o Regimento
Interno, pass ivel de receber parecer da Mesa.

Trata-se, outrossim, de matéria que cabe as comissôes perrnanentes
apreciar conclusivamente, de conformidade corn o art. 103, III, "a", do citado
Regimento.

Corn vistas a que seja dado endereçamento regimentalmente adequado a
proposicâo, sugerimos sua substituiçäo por outro requerimento, dirigido a
Cornissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, a qual compete
discutir e votar proposiçöes relacionadas a politica e ao sistema educacional,
na forma do art. 100, I, c/c o art. 102, VI, "a", do Regimento Interno.

Entendemos que essa seria, além de um procedimento regimentalmente
correto, uma valorizaçáo do trabalho das comissöes permanentes desta
Casa.

Conclusão
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Pelo exposto, somos pela rejeição do Requerimento n° 10/99.
Sala de Reuniães da Mesa da Assembléia, 23 de marco de 1999.

- Anderson Adauto, Presidente - Dilzon Melo, relator - José Braga - Durval
Angelo - Gil Pereira.

PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO N o 20/99
Mesa da Assembléla

Relatório
De autoria do Deputado Rogério Correia, a proposição em análise tern por

finalidade solicitar as Secretarias da Educaçao e de Transportes e Obras
Püblicas cópias dos termos do convênio e do contrato para execução das
obras realizadas em parceria corn a Prefeitura Municipal de Sarzedo nas
Escolas Estaduais Ernesto Carneiro Santiago e José Pereira dos Santos.

Publicada em 27/2199, vem a proposiçâo a Mesa para receber parecer, nos
termos do art. 79, VIII, "c', do Regimento Interno.

Fundamentaçao
A iniciativa da matéria em apreço submete-se ao disposto no § 2 1 do art. 54

da Carta Estadual, transcrito a seguir:
"Art. 54- ...........................................
§ 21 - A Mesa da Assembléia poderá encaminhar ao Secretário de Estado

pedido escrito de informação, e a recusa, ou o não-atendimento no prazo de
trinta dias, ou a prestação de informaçao falsa importam crime de
responsabilidade.".

As informaçaes cujo envio a esta Casa ora se requer dizem respeito ao
convênio e ao contrato firmados entre as Secretarias da Educaçào e de
Transportes e Obras Ptiblicas e a Prefeitura Municipal de Sarzedo para a
realizaçâo de obras nas Escolas Estaduais Ernesto Carneiro Santiago e José
Pereira dos Santos, naquele municIpio.

Entendemos que a proposição se coaduna corn o interesse püblico, tendo
em vista que os dados solicitados por seu intermédlo constituirao subsIdio
para o exercIcio da açào de fiscalizaçao e controle de que o Poder Legislativo
é constitucionalmente incumbido.

Entretanto, faz-se necessária a apresentaçào do Substitutivo n° 1, corn a
finalidade de aperfeiçoar a solicitaçao.

Conclusâo
Em face do exposto, opinamos pela aprovaçâo do Requerimento n° 20/99

na forma do Substitutivo n° 1, a seguir redigido.
SUBSTITUTIVO N O 1

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais:
0 Deputado que este subscreve requer a V. Exa., nos termos regimentals,
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seja solicitado aos Secretários da Educaçao e de Transportes e Obras
PbIicas o envio a esta Casa das cOpias do convênio e do contrato para
execuçâo das obras realizadas em parceria corn a Prefeitura Municipal de
Sarzedo nas Escolas Estaduais Ernesto Carneiro Santiago e José Pereira dos
Santos.

Sala de Reuniöes da Mesa da Assembléia, 23 de marco de 1999.
- Anderson Adauto, Presidente - Gil Pereira, relator - José Braga - Durval
Angelo - Dilzon Melo.

PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO N o 21/99
Mesa da Assernbléia

RelatOrio
De iniciativa do Deputado Carlos Pimenta, a proposiçào em análise requer

seja endereçado ofIcio ao Governador do Estado solicitando o envio de
relatOrio contendo o nome de todos os municipios do Node de Minas em
débito corn os órgaos da administraçâo direta, indireta, autarquias e
fundaçoes.

Publicada em 27/2/99, vem a matéria a Mesa da Assembléia para receber
parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentaçao
0 requerimento em exame submete-se ao comando do art. 54, § 2 0, da

Carta Estadual, transcrito a seguir:
"Art. 54- .............................................................................................
§ 2° - A Mesa da Assembléia poderá encaminhar ao Secretário de Estado

pedido escrito de informaçào, e a recusa, ou o não-atendimento no prazo de
trinta dias, ou a prestação de informaçao falsa importam crime de
responsabilidade.".

A regiâo mencionada no requerimento, o Node de Minas, faz parte do
chamado Pollgono da Seca, que é constantemente castigado por longos
perlodos de estiagem, o que acarreta muita pobreza e faz necessária a
aplicaçâo de investimentos vultosos nos municipios, corn seu conseqüente
endividamento.

Por tars razöes, entendemos que a solicitaçao proposta é meritôria, pois,
corn as informag6es recebidas, os parlamentares estarào em condiçoes de
ajudar a região, orientando-a sobre os endividamentos e sobre as
possibilidades de alocação de recursos para promover seu desenvolvimento.

Entretanto, sob o aspecto formal, optamos por apresentar a Emenda n° 1,
para dar melhor direcionamento a proposiço.

Conci usao
Drante do exposto, opinarnos pela aprovaçäo do Requerimento n° 21/99
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corn a Emenda n° 1, a seguir red igida.

EMENDA NO 1
Substitua-se a expresso "Exmo. Sr. Governador Itamar Franco" por

"Secretário Estadual da Fazenda".
Sala de Reuniöes da Mesa da Assembléia, 23 de marco de 1999.
Anderson Adauto, Presidente - Gil Pereira, relator - José Braga - Durval

Angelo - Dilzon MeIo.
PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO N o 36/99

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria do Deputado Hely Tarquinio, a proposiçào em análise requer
seja enviado ofIclo ao Secretário de Estado da Fazenda, solicitando
informaçoes acerca dos pagamentos efetuados pelo Governo do Estado a
Uniâo, referentes ao contrato 004!98/STN/COAFI, durante o perlodo de
fevereiro a dezembro de 1998.

Publicado em 5/3/99, vem a matéria a Mesa da Assembléia para receber
parecer, nos terrnos do art. 79, VIII, "c', do Regimento Interno.

Fundamentaçäo
A proposição em análise situa-se no domInio da competéncia privativa da

Assembléla Legislativa, por força do disposto no art. 62, XXXI, da
Constituicao do Estado.

0 art. 54, § 2°, do mesmo diploma, por sua vez, estabelece que a "Mesa da
Assembléia poderá encaminhar ao Secretário de Estado pedido escrito de
informação, e a recusa, ou o nâo-atendimento no prazo de trinta dias, ou a
prestação de informacao falsa importam crime de responsabilidade".

As informacoes cujo envio a esta Casa se requer dizem respeito ao contrato
004I98ISTNICOAFI, celebrado em 18/2/98, sobre a renegociacáo da divida
interna estadual corn a Uniâo e o empréstimo para reducao da presenca do
setor priblico estadual na atividade bancária.

E oportuno ressaltar que as informacoes solicitadas por interrnédio do
requerirnento em tela permitiräo ao Poder Legislativo ter idéia clara acerca da
real situacao da divida interna estadual. Essa matéria está sendo amplamente
veiculada pelos noticiários; contudo, pouco se sabe sobre a amortizaçâo da
divida efetuada pela gestáo anterior.

Portanto, entendemos ser conveniente e oportuno o pedido de informacão
em análise.

Conclusào
Diante do exposto, opinamos pela aprovaçào do Requerimento n° 36/99 na

forma original.
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Anderson Adauto, Presidente - Durval Angelo, Relator - José Braga - Dilzon
Melo - Gil Pereira.

PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO N o 60/99
Mesa da Assembléia

Relatc5rpo
De autoria do Deputado Dims Pinheiro, a requerimento em apreço tern par

finalidade solicitar ao DER-MG cOpia de toda a legislaçao que trata da
emissào e cornercializacao do vale-transporte.

Publicada em 13/3/99, vem a propasiçao a Mesa para receber parecer, nos
termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentacaa
A propasiçao em exame Insere-se no âmbito da competéncia privativa da

Assernbléia Legislativa, par força do disposto no art. 62, XXXI, da
Constituiçao do Estado, cabendo a esta Mesa, conforme dispöe a art. 79, VIII,
"c", do Regimento Interno, sabre ela emitir parecer.

Trata-se de matéria sujeita a apreciacaa do Plenário, conforme estatui a art.
233, XII, do mesmo Regimento.

Este parlamento, par força de dispositivo constitucional tern, além da nobre
missäo de legislar, a de exercer a controle externo sabre as atividades da
administraçao püblica. Essa missão é levada a terrno pelos parlarnentares
rnediante várias acöes, entre elas, a pedido de infarmaçâo par escrita as
autoridades estaduais integrantes da administraçao direta ou indireta.

A Constituiçâo mineira deterrnina claramente que é direito da saciedade
manter-se carreta e oportunamente informada dos atos e fatos dos Orgãos
pUblicos. Assim, este Poder, par rneio da salicitação de informaçoes, procura
se alinhar corn as reclames do povo mineiro, tarnando transparentes as atos
do adrninistradar püblico.

Canclusãa
Pelo expasto, somos pela aprovacao do Requerimento n o 60/99, na formaproposta.
Sala de Reuniöes da Mesa da Assembléia, 23 de marco de 1999.
Anderson Adauto, Presidente - Gil Pereira, Relator - José Braga - Durval

Angela - Dilzan Melo.
PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO No 61/99

Mesa da Assembléia
Relatário

Par meio do requerImeno em análise, a Deputado Dinis Pinheiro requer
seja solicitada da Promotoria de Defesa do Patrimônio PUblico cOpia do
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Sala de Reuniöes da Mesa da Assembléia, 23 de marco de 1999.
Anderson Adauto, Presidente - Durval Angelo, relator - José Braga - Dilzon

Mela - Gil Pereira.
PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO N O 43/99

Mesa da Assembléia
Relatário

De autoria do Deputado Ermano Batista, a proposicão em análise requer
sejam solicitadas a Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos
informaçöes a respeito de fazerem parte ou näo do quadro permanente de
servidores do Estado as Srs. Isnard José Gautério de Vasconcelos, Daison
Olzany Silva, Magdala Alencar Teixeira, Mauro Guimaráes Werkema, José
Cláudio Junqueira Ribeiro, Francisco Padanés Rubió, Irene de Melo Pinheiro,
João Batista Magno Filho, Joäo Batista Rezende, Evandro Xavier Games,
Flávio de Lemos Carsalade, David Márcio Santos Rodrigues, Mamede
Campanha de Souza, João Bosco Senra, Márcio Tadeu Pereira, todos
designados no dia 20/2/99, por meio do Decreto n o 40.281, pelo Governador
do Estado, para cargos de Presidência ou Diretoria de autarquias e
fundaçães, e, em caso afirmativo, sua situaçao funcional na data do ato.

Publicada em 6/3/99, vem a proposta a Mesa da Assembléia para receber
parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c', do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria em exame insere-se no âmbito da competéncia privativa deste

Poder, por forca do disposto no art. 62, XXXI, da Constituiçäo do Estado, que
transcrevernos a seguir:

"Art. 62 - Compete privativamente a Assembléia Legislativa:

X)(Xl - fiscalizar e controlar as atos do Poder Executivo, incluidos os da
administração ndireta;".

0 art. 54, § 20, do mesmo diploma, par sua vez, estabelece que a Mesa da
Assembléia poderá encaminhar ao Secretário de Estado pedido escrito de
informacao, e a recusa, ou o não-atendimento no prazo de trinta dias, ou a 	 C

prestacâo de informaçao falsa importam crime de responsabilidade. 	 0

Entendemos que a requerimento versa sobre matéria conveniente e
oportuna, tendo em vista que as informaçöes a serem obtidas por seu
intermédio visam a dotar a Poder Legislativo de conhecimento necessário ao
exercicio de sua funcao fiscalizadora.

Conclusão
Em face do exposta, opinamos pela aprovacão do Requerimento no 43/99

na forma apresentada.
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inquérito civil pUblico sobre vale-transporte.
A matéria, publicada no "Diário do Legislativo" em 13/3/99, sujeita-se a

parecer da Mesa, nos termos do art. 233, XII, do Regimento Interno.
Fundamentacâo

0 requerimento em tela tern por objetivo possibilitar que esta Casa
Legislativa tome conhecimento do inquérito civil pUblico instaurado para
apurar irregularidades na comercializacão do vale-transporte, as quais
estariam prejudicando o born funcionamento do transporte püblico urbano,
serviço essencial ao bem-estar da coletividade.

A proposiçào respalda-se no disposto no art. 54, § 3 0 , da ConstituiçàO do
Estado, que prevê o encaminhamento de pedido de informacöeS a
autoridades estaduais por intermédio da Mesa da Assembléia. Cabe a esta
Casa fiscalizar os serviços de interesse da coletividade, intervindo sempre, na
forma prescrita em lei, para a sua adequada prestacâo.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovacào do Requerimento n° 61/99 na

forma proposta.
Sala de ReuniOes da Mesa da Assembléia, 23 de marco de 1999.
Anderson Adauto, Presidente - Gil Pereira, relator - José Braga - Durval

Angelo - Dilzon Melo.

COMUNICAcOES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAcOES

- 0 Sr. Presidente despachou, em 25/3/99, as seguintes comunicacöeS:
Da Deputada Maria Olivia, dando ciência a Casa do falecimento do Sr.

Osvaldo Guimaràes Tolentino, ocorrido em 19/3/99, em Belo Horizonte. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Dimas Rodrigues, dando ciência a Casa do falecimento do Sr.
Carlos Alberto Alves, em 24/3/99, em Ribeirào das Neves. (- Ciente. Oficie-
se.)

1199
BELO HORIZONTE, TERcA-FEIRA, 30 DE MARCO DE 1999

ATAS

ATA DA 5a REUNIAO EXTRAORDINARIA, EM 25/3/99
Presidéncia do Deputado José Braga

Sumário: Comparecimento - Abertura - 11 Parte: Ata - 2' Parte (Ordem do
Dia): 11 Fase: Questào de ordem - Discussão e Votaçao de Pareceres:
Parecer da Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Indicaçao dos
Titulares das Seguintes Entidades: Fundação Hospitalar do Estado de Minas
Gerais - FHEMIG -, Fundaçao Ezequiel Dias - FUNED - e Fundaçâo Centro
de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais - HEMOMINAS -;
encerramento da discussao; votaçâo da indicaçao do titular da FHEMIG;
questöes de ordem; chamada para recomposiçáo de "quorum"; existéncia de
ntmero regimental para discussão - 2' Fase: Discussâo de Proposiçaes:
Requerimentos dos Deputados Sebastiao Costa e Elaine Matozinhos;
prejudicialidade - Prosseguimento da discussão, em turno ünico, do Veto
Total a Proposição de Lei Complementar n° 54; discurso do Deputado Hely
TarquInio; questão de ordem; chamada para recomposiçâo de "quorum";
existéncia de nümero regimental para a continuaçäo dos trabalhos; discurso
do Deputado Hely Tarquinio; questöes de ordem; chamada para
recomposiçâo de quorum"; inexistência de nUmero regimental para a
continuaçâo dos trabalhos - Encerramento.

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

- Adelmo Carneiro Leäo - Agostinho Patrüs - Agostinho Silveira - AIlton ViIela -
Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira JCinior - Alvaro
Antonio - Ambrósio Pinto - Antonio Andrade - Antonio Carlos Andrada -
Antonio JUlio - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta -
César de Mesquita - Christiano Canédo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Eduardo Daladier - Eduardo
Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Elmo Braz - Fábio Avelar -
George Hilton - Hely Tarquinio - Irani Barbosa - Ivo José - Joâo Leite - João
Paulo - Joao Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Alves Viana -
José Henrique - Luiz Fernando - Luiz Menezes - Marcelo Gonçalves - Márcio
Cunha - Márcio Kangussu - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres
- Mauro Lobo - Miguel Martini - Newton de Morais - Olinto Godinho - Paulo
Piau - Rémolo Aloise - Rogério Correia - Ronaldo Canabrava - Sebastiào
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Costa - Wanderley Avila - Washington Rodrigues.

Abertura
o Sr. Presidente (Deputado José Braga) - As 9hl4min, a lista de

comparecimento registra a existência de nCimero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2 0-Secret6rio, para proceder a leitura
da ata da reuniáo anterior. 1  Parte

Ata
- 0 Deputado Gil Pereira, 2°-Secret6rio, procede a leitura da ata da reuniäo

anterior, que é aprovada sem restriçöes.
2a Parte (Ordem do Dia)

1 1 Fase
o Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocaçao, a Presidéncia vai

passar a 2a Parte da reuniào, em sua 1' Fase, com a discussâo e a votaçao
de pareceres e requerimentos.

Questâo de Ordem
o Deputado João Leite - Sr. Presidente, qual é o nmero necessário de

Deputados presentes para que a reuniao possa ser aberta?
o Sr. Presidente - Informo ao Deputado João Leite que, tao logo assumi a

Presidência, a assessoria me informou que já havia 30 Deputados presentes,
e costumo abrir a reuniáo pela lista de presenca.

o Deputado Joào Leite - Quantos Deputados tinhamos em Plenário, Sr.
Presidente?

• Sr. Presidente - Trinta, na lista de presenca, Sr. Deputado.
• Deputado João Leite - Trinta Deputados?
• Sr. Presidente - Trinta Deputados.
• Deputado João Leite - Quantos são necessários, Sr. Presidente?
• Sr. Presidente - Vinte e seis.
• Deputado João Leite - 0 senhor contou 30.
• Sr. Presidente - Eu não contei. Na lista de presença, constavam 30

Deputados.
o Deputado João Leite - Muito obrigado.

Discussáo e Votacão de Pareceres
o Sr. Presidente - Parecer da Comissão Especial para Emitir Parecer sobre

a lndicação dos Titulares das Seguintes Entidades: Fundação Hospitalar do
Estado de Minas Gerais - FHEMIG. Superintendente-Geral: Joâo Baptista
Magro Filho. A Comissão Especial opina pela aprovacão do nome. Fundação
Ezequiel Dias - FUN ED. Superintendente-Geral: Francisco Panadés RubiO. A
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Comissão Especial opina pela aprovaçào do nome. Fundaçào Centro de
Hematologia e Hemoterapia do Estado de Minas Gerais - HEMOMINAS.
Presidente: Ana Barbara de Freitas Carneiro Proetti. A Cornissão Especial
opina pela aprovação do nome. Em discussäo, o parecer. Não ha oradores
inscntos. Encerra-se a discussäo. Em votação, a parte do parecer referente a
indicação do nome do Sr. João Baptista Filho para o cargo de
Superintendente-Geral da FHEMIG. A Presidéncia vai submeter a matéria a
votação pelo processo secreto.

Questöes de Ordem
o Deputado Alberto Pinto Coelho - Solicito recomposição de "quorum", Sr.

Presidente.
• Sr. Presidente - E regimental.
• Deputado João Leite - Gostaria de indagar da Presidência se nos ja nào

estávamos em processo de votaçâo quando o Deputado Alberto Pinto Coelho
solicitou a verificação. Já havia urn processo def]agrado?

o Sr. Presidente - A Presidéncia havia apenas anunciado e, quando se
preparava para ler a explicaçâo sobre o ato secreto, foi feito o pedido de
recomposição de "quorum".

o Deputado João Leite - Nâo estávamos ainda em processo de votação?
o Sr. Presidente - Ainda não.
o Deputado João Leite - Obrigado.
o Sr. Presidente - A Presidéncia vai determinar ao Sr. Secretário que

proceda a chamada dos Deputados para recomposição do nümero
regimental. Corn a palavra, o Sr. Secretário, para proceder a chamada dos
Deputados.

o Sr. Secretário (Deputado Gil Pereira) - (- Faz a charnada.)
o Sr. Presidente - Responderam a chamada 34 Deputados. Portanto, não

ha "quorum" para votação, mas o ha para a discussâo das matérias
constantes na pauta.

2a Fase
0 Sr. Presidente - A Presidência passa a 2a Fase da Ordem do Dia, corn a

discussão da matéria constante na pauta.
Discussâo de Proposiçoes

0 Sr. Presidente - Vêrn a Mesa requerimentos dos Deputados Sebastião
Costa, em que soficita a inversão da ordem do dia, de modo que os vetos as
Proposiçoes de Lei n os 13.988, 13.992, 13.994, 14.004, 14.006, 14.008,
14.023 e 14.029 sejarn apreciados em primeiro lugar, nessa ordem, e Elaine
Matozinhos, em que solicita a inversão da pauta, de modo que o veto a
Proposiçào de Lei n o 13.891 seja apreciado ern ültimo lugar entre as rnatérias
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em fase de votação. A Presidéncia declara prejudicados os requerimentos,
uma vez que näo ha "quorum" para votação.

Prosseguimento da discusso, em turno Onico, do Veto Total a Proposição
de Lei Complementar n o 54, que aitera o art. 80 da Lei no 869, de 5/7/52, que
dispôe sobre o Estatuto dos Servidores Püblicos Civis do Estado de Minas
Gerais. A Cornissão Especial opina pela manutençäo do veto. Corn a palavra,
para discuti-lo, o Deputado Hely Tarquinio,que dispöe de 52 minutos.

0 Deputado Hely Tarqülnio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, vamos
apreciar o Veto Total a Proposicâo de Lei Complementar no 54, ex-Projeto de
Lei Complernentar no 33/98, corn a mensagem publicada no "Diário do
Legislativo" de 14/1/99.

A Proposiçào de Lei Compiementar no 54 altera o art. 80 da Lei no 869, de
5/7/52, que dispOe sobre o Estatuto dos Servidores Püblicos Civis do Estado
de Minas Gerais: "Art 1 1 - 0 art. 80 da Lei no 869, de 5 de julho de 1952, fica
acrescido do seguinte inciso, passando o § 10 a vigorar corn a redação que se
segue:

lii - A transferência para outra localidade, independentemente de vaga, do
cônjuge ou companheiro ou dependente".

Então, o servidor do Estado fica autorizado a ser transferido para
acompanhar o cônjuge ou companheiro ou por motivo de saOde do servidor,
do cônjuge, do companheiro ou do dependente, comprovado por junta
médica.

"§ 1 1 - A remoçäo prevista nos incisos I e Ii deste artigo sO poderá ser feita
respeitada a lotação de cada repartição ou servico.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacâo.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçOes em contrário.".
Essa é a proposta do Deputado Antonio Jtlio, que se preocupou,

fundamental mente, corn a situação de pessoas que mantêm a união estável.
E o que é a união estável? E aquela que existe entre pessoas que, por urn
motivoafetivo, comprometem-se a viver juntas, e a união passa de cinco
anos. A medida em que elas convivem, adquirem a permissâo de participar
urna da vida da outra, não sá do ponto de vista afetivo, mas tam bern do ponto
de vista econOmico. Entâo, as suas vidas realmente se confundem. Ha
sintonia no piano sentimental, e suas vidas se confundem também no piano
econOmico e no piano cultural da familia. Al essa uniáo estável adquire as
caracteristicas plenas de familia.

A Constituiçào Federal de 1988 já continha dispositivo no sentido de esse
estado de fato virar estado de direito. No Brasil, em decorréncia daE
diferentes condiçöes geográficas e sociais dos Estados e das reglOes
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percebernos que, em Estados como o Pará ou o Amazonas, o casamento
legal, civil, tern, mais ou menos, a mesma proporção das uniöes estáveis. E o
legislador federal, sensivel e observador dessas dificuldades que a lei trazia
para a convivéncia dos casais, procurou dar, por meio da Constituiçào de
1988, essas condiçOes legais a todos as casais.

o legislador mineiro, nesse caso nosso ilustre Deputado Antonio JUlio,
preocupado em facilitar a convivência estávei, deu direitos ao cOnjuge,
companheiro ou dependente, de ser assistido por sua farnIlia, quando
condiçOes adversas aconteçam dificuitando a convivência. No caso do
servidor do Estado de Minas Gerais, ele caracterizou, no inciso ill, a
transferéncia para outra localidade, independentemente de vaga. Por qué?

0 Deputado Miguel Martini (em aparte) - Deputado Hely Tarquinio, estou
acompanhando a discussäo de V. Exa., que estO ate muito enriquecedora.
Mas gostaria de aproveitar este momento para chamar a atençáo de todos as
Deputados que estäo no Plenário ou nas ComissOes, para a fato de que
estamos prestes a reaiizar a eleiçao para a Instituto de Previdéncia da
Assembléia Legisiativa. Quero, primeiro, fazer urn alerta. 0 Instituto é nosso,
é dos Deputados. Precisamos concorrer também corn uma chapa para
trocarmos de lugar corn os que estão ha tantos anos no poder. Quero,
principaimente, fazer uma denUncia. Estava sendo marcada, não fosse a
interferéncia do Presidente e do Corregedor desta Casa, uma eieição para o
Instituto no sábado, na calada da noite.

Entâo, estamos aqui, prirneiro, para elogiar a Presidente desta Casa, assim
corno a Corregedor AntOnio JUlio, que tomaram providências e irnpedirarn que
a eieiçâo fosse feita na calada da noite. Todos nOs, Deputados, ternos
interesse nesse Instituto e ern rever muitas questOes que estâo all colocadas.
Ternos pedido informaçoes e queremos convocar todos as Deputados, para
que estejarn atentos. Essa eleiçäo deverá ocorrer na prOxima terça-feira. 0
Corregedor deverá nos informar, ainda hoje, e todos as Deputados devem
estar atentos, ate mesmo para se candidatar, se for o caso, a cargos do
Conselho Deliberativo ou escoiher outro candidato a Presidéncia. Não pode
ser urn Deputado da ativa, mas pode ser algurn que esteja na inatividade.

Entäo, estou chamando a atencão dos senhores. Quero alertá-los, porque o
Instituto e nosso, e ternos que zeiar por ele. Muito obrigado.

0 Deputado Hely TarqUlnio - Agradeco o aparte do ilustre Deputado Miguel
Martini, que faz urn alerta corn relaçao as eleiçOes do IPLEMG, que poderiarn
acontecer na calada da noite. NOs, Deputados, estamos de acordo corn esse
alerta. Ele contribui para que tomemas uma posicâo na terça-feira, a partir do
esciarecirnento do nosso Corregedor e para que, assim, possamos realizar a
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que for melhor para a Assembléia Legislativa, corn relação ao IPLEMG.

Voltando ao assunto anterior, do art. 80, que faculta a transferéncia do
servidor ptiblico por interesse da convivéncia da união estável, para não ferir
nem dificultar essa convivência, temos ate urn ditado popular configurado
nessa lei federal: Quern ama corn fé casado é. Mas o nosso Governador,
ainda preso as convicçöes da tradicional familia mineira, não quis entender
que as pessoas são livres e devem ser tratadas igualmente. 0 legislador
arranjou urna brecha e entendeu que precisamos ter uma forma diferente
para tratar de maneira desigual e, assim, fazer a corn pensacão sccial.

A lei estabelece que todos são iguais e que tern que ter o mesrno
tratamento, rnas a pessoa não tern o direito de ser polIgamo do ponto de vista
legal no Brasil. Seja ou não dessa forma, ele buscou na equidade, e, diante
da freqUéncia dos casos, ou seja, uma união de mais de dois, trés, quatro,
cinco anos, é preciso urn dispositivo para amparar a situação. E, nessa
rnodificacao da Lei de n° 869, busca-se o amparo legal. Esta Casa discutiu a
lei no 10 e 2° turnos, na Cornissão de Justica e nas de rnérito. Ela foi
aprovada por este Plenário, mas, como sempre, as leis elaboradas pelo
Poder Legislativo encontram muita dificuldade na sançào. As vezes, ate as
sancionam, rnas 80% delas não são oficializadas pelo Governo, não são
regulamentadas pelo Executivo. Nesse caso aqui, não será sancionada nem
regulamentada. Ela chegou para a sancão e recebeu o veto do Sr.
Governador, que, infelizrnente, não quer dar amparo legal a urn grande
nürnero de casais que necessitam disso. E, de certa forma, nâo reconheceu o
trabalho do funcionário, que, muitas vezes, tern uma união estável e, por
motivo de saüde, de convivéncia numa outra cidade, tern que ser transferido.
Isso não sensibilizou o Governador, que não a sancionou. Foi muito bern
colocada esta alteracão do art. 80 pelo ilustre Deputado Antonio Jtlio.

Questão de Ordem
o Deputado AntOnio Carlos Andrada - Sr. Presidente, solicito-Ihe o

encerramento da reunião por falta de "quorum".
o Sr. Presidente - A Presidéncia, tendo em vista a irnportância da matéria

constante na pauta, vai determinar ao Sr. Secretário que faca a chamada
para a recomposição do nOmero regimental. Corn a palavra, o Sr. Secretário
para proceder a chamada dos Deputados.

• Sr. Secretário (Deputado Gil Pereira) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam a chamada 31 Deputados. H, portanto,

"quorum" para o prosseguirnento dos trabaihos. Continua corn a palavra o
Deputado Hely TarquInio, para discutir o veto.

o Deputado Hely TarqUinio - Como eu estava dizendo...
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o Deputado João Paulo (em aparte)* - Queria curnprirnentá-lo pela

oportunidade do assunto que V. Exa. traz para debate nesta manhã. Queria
aproveitar o ensejo para aduzir algurnas razOes a mais na tese que ontem
defendia da tribuna desta Casa, no enfrentamento que faco âquela fidelidade
partidária que estão querendo propor a todos nOs.

o primeiro questionamento que fiz fol precisamente corn relação a
constitucionalidade da fidelidade partidária. A Constituição diz, em letras
garrafais, que todo a poder ernana do povo e em seu nome será exercido. A
Constituição não diz que todo o poder ernana do partido politico e em seu
nome será exercido. Não ha que se falar que a rnandato pertence ao partido,
porque a eleitor, cada dia menos, vota no partido.

Fiz uma citação respeitosa, ate carinhosa sobre a PT, ontem, pois é uma
referéncia que tenho de organização partidária. Disse que ate a PT, que para
mim e referéncia de austeridade, referéncia de organizaçao, de rigor
partidário, permitiu-se, no Rio de Janeiro, recusar urna candidatura prOpria, ja
sedirnentada, do Vladimir Pairneira, para apoiar o Garotinho.

Então, percebo que a fidelidade partidária está na contramão daquilo que a
povo pensa. 0 pova realmente não exige, não quer a fidelidade partidária. 0
povo quer é voto facultativo, a povo quer é a final do Segundo turno, o povo
não agüenta votar a cada dois anos, duas eleiçaes, a que dá, em media, urna
eleição por ano.

Estou entre aqueles que lutaram pelo restabelecimento da liberdade neSte
Pals, pelo restabelecimento da democracia, inclusive da eleição.
Sinceramente entendo que, se quisermos que a eleição seja considerada
como processo eleitoral, como processo democrático, a voto não pode
continuar sendo obrigatOrio. lsso, sim, é a que o pava quer.

Mas a que pensam 16, em Brasilia, a que vejo muito Senador colocando é
que se tern de introduzir a voto distrital misto. Urn filósofo, urn pensador, urn
cientista politico quer introduzir o voto distrital misto. 0 eleitor não quer isso,
ele nâo quer mais chateação, ele quer a voto facultativo.

Estão pensando, inclusive falando a céu aberto, que desejam introduzir a
financiamento pOblico de campanha.

Será urn escândalo nacional. 0 povo vai sair as ruas, de cara pintada, e
pedir para acabar corn a financiamento pCiblico de campanha. Ouvimos
rnuitos parlamentares defendendo, sern nenhum canstrangirnento, a
financiamento pUblico de campanha. 0 eleitor val jogar pedra em quem
defender essa tese. E forçoso admitir isso, que a poder ecanOmico age no
processo eleitoral. Sempre foi assirn, e nunca deixara de se-b. Ainda que a
financamento pOblico de campanha seja introduzido, sabemos que alguns
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candidatos jamais deixarão de utilizar recursos prOprios na campanha, o que
sempre produzirá desigualdade na competicão. Ainda não dispomos de
instrumento para coibir isso de uma maneira muito eficaz.

Corn relaçao a fidelidade partidária, entendo que essa proposta é
inconstitucional. Mais uma vez, repito, para deixar bern claro, que a
Constituição não concede ao partido politico a propriedade do mandato do
parlamentar. 0 mandato pertence ao povo, e, a cada dia, o povo vota menos
no partido e rnais no parlamentar. 0 voto de legenda, que ainda é uma
realidade, atualmente existe de uma maneira muito timida, normamente
direcionada pelos partidos históricos. Por causa da pressa, o eleitor as vezes
não quer escolher nomes. 0 eleitor tern uma dialética prOpria. Quando vota
no partido, e movido por razöes históricas. Meu partido, o PSD, tern auferido
muitos votos de legenda, porque e uma legenda simpâtica, é bonita. Os
monstros sagrados da polItica brasileira estiveram no PSD. E forçoso admitir
que menos por nossa razão, rnenos por nossa presenca no partido, temos
merecido esses votos de legenda. São as mais diversas razöes que
conduzem o eleitor a votar no partido. Esse exercIcio é muito timido. Mas, do
ponto de vista fático, o eleitor não autoriza que o mandato deixe de pertencer
ao parlamentar e passe a pertencer ao partido.

Registro, corn muita precisão, minha posicão de absoluto inconformismo
corn a proposta de fidelidade partidária. Como posso defender fidelidade
partidária se adrnito urna coligacão, quer seja para chapa proporcional, quer
seja para eleicão majoritária? São valores incompativeis. 0 povo não está
preocupado corn isso. Defendo que, no que concerne ao Poder Executivo, o
fortalecimento dos partidos e ruim para a sociedade. Não raro, ternos
percebido que alguns partidos tern promovido urn patrulhamento muito grande
do Chefe do Executivo, obrigando-o a exercitar uma administraçâo sectéria,
quando a populacão, de maneira geral, é a destinatária das acöes politicas do
Chefe do Executivo, que se torna refém de urn determinado partido, porque
se elegeu por ele. Defendo a necessidade de o Chefe do Executivo se
desligar da legenda pela qual se elegeu, a fim de que possa desenvolver urn
trabaiho rnais eficaz em favor de toda a sociedade. Sei que estou propondo
algo novo, e gostaria de convidar os colegas a me ajudarem a refletir sobre
esse tema. Urn verdadeiro desastre tern ocorrido ern todos os quadrantes da
administraçao, na area das Prefeituras, dos Governos dos Estados e ate da
Presidéncia da Repüblica, o mal que o sectarismo partidário tern feito a
Nação, tern feito ao nosso povo. Eu quero agradecer a oportunidade do
aparte e, mais urna vez, cumprimentar V. Exa. pelo tema que nos traz, para
debate, nesta manhã. Muito obrigado.
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0 Deputado Hely Tarquinio - Eu gostaria de trocar uma idéia corn o nobre

Deputado João Paulo e dizer a ele que, no Brasil, pelo menos na eleição em
Minas Gerais, realmente, o candidato foi mais forte do que o partido, haja
vista a maioria dos Deputados eleitos. Eles se elegeram, principalmente, pelo
resultado do trabalho que realizaram em suas bases, em suas regiöes, muito
mais pela expressào da sua atuação do que pela legenda partidãria.

Nesse aspecto, concordamos corn V. Exa. e estamos nurn rnomento,
realmente, de discussão. Parece que a reforrna politica será tema imediato de
d!scussão. Nessa reforma politica, ha essas duas correntes: a que é a favor
da fidelidade partidária, que é a favor do voto distrital misto ou do voto distrital
simples, que é a favor da linha programática do partido. No caso do voto
distrital misto, temos a certeza de que realmente vai acontecer uma
oligarquizaçao do partido, a partir da hora em que se colocarem Os nomes
para serem votados. Quando se faz o voto de legenda, ele cassa realmente o
voto do Deputado que, as vezes, tern uma atuaçao não na linha prograrnética
do partido, mas uma atuaçâo individual que para o seu eleitorado, representa
muito. Então, cabe realrnente muita discussão, e é urn momento oportuno. V.
Exa., abordou e corn muita sabedoria, o tema. Isso serve para nos alertar,
para discutirmos meihor, para tornarmos urna posição frente a reforma politica
que está se desenhando irnediatamente depois dessa reforma tributária, que,
parece, val acontecer no Congresso Nacional. Acreditarnos que o Brasil
precisa de alguma reforrna politica que seja compativel corn a nossa atuação
parlamentar.

A Deputada Elbe Brandáo (em aparte)* - Tarnbém concordo corn V. Exa.
quanto a necessidade de prornoverrnos urna ampla rnudança da discussäo da
reforma politica do Brasil.

Mas neste rnornento, rneu LIder, Deputado Hely TarquInio; Sr. Presidente
em exercicio, rneu companheiro do sertão Deputado José Braga, quero dizer
o seguinte: o poeta portugues Fernando Pessoa disse em urn de seus
poemas: "Deus quer, o hornem sonha, a obra nasce". Estamos nos
aproximando da virada do milénio e vivendo urna época de incerteza e
angiistia, natural do nosso tempo, urn momento de reflexão em que Minas
Gerais faz ecoar pelo Pals o seu brado histOrico de urn povo que, desde a
colonização, luta por urn Brasil livre. Minas, que, em suas tradiçoes, conserva
o ideal de liberdade cravado em suas pedras e em suas rnontanhas lavadas
pelo sangue de seus mártires. Minas: urna flâmula que tremula em nOs,
embalada por poernas e cançöes de urn povo que, privado da vastidão do
mar, viu-se obrigado a merguihar na imensidão da prOpria alma. Minas: uma
estrela de primeira magnitude no céu do Brasil, urn territOrio dernarcado por

I
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uma linha imaginária, uninda urn povo ordeiro e simples, que exporta de suas
entranhas ferra, diarnante e mineiroS. E em name de alguns desses mineiras,
em especial, daquetes que campãem a Clube da Esquina, que haje tenha a
hanra de salicitar aa Sr. Presidente que esse requerimenta, que vai par mim e
par tadas as Deputadas da Casa, de forma unânime, seja deferida, em
apravacãO a hamenagem especial para as mUsicas e paetas integranteS
desse impartante mavimenta cultural mineira, que, a partir de uma esquina do
Bairra de Santa Tereza, encheu de müsica, paesia e esperanca a Brasil e a

munda.
Aqueles javens rebeldes, que, na década de 70, divdam a lua e ate a

salidáa, armadas de guitarras e viaiöes, cravaram poesia no peita da ditadura
e numa década de pura terror.

Minas precisa reviver as seus hamens; Minas precisa mastrar aa Brasil que
as sanhas nàa enveihecem; Minas necessita auvir Milton Nascimenta e Beta
Guedes, pals, se a fé é cega, a faca e amalada; Minas precisa de Lô Barges e
de seu "Trem Azul", de Flávia Venturini e de nassas criaturas da naite; do 14
Bis e do Terça de Tavinha Maura e de Murila Antunes; de Marcia Barges, de
Fernando Brant, de Nelson Angela, de Taninha Harta, de Wagner Tisa, de
Ranaida Bastas, de Rabertinha Silva, de Neném e de tantos autras
integrantes desse Clube e - par que não dizer? - também de Sá e Guarabira.
Eles cantam que passam pela mundo, que a yenta as leva, mas, cam certeza,

nâo se esquecem do berça de ande vieram.
Minas, Sr. Presidente, precisa cantar Minas, precisa mastrar aa Brasil que

seu maiar patrimônia é sua história, sua cuitura e seu pava.
Cam certeza, Deus quer, sanhei no passada, estava so, haje sanha cam as

meus pares nesta Casa, que também säa signatáriaS desta hamenagem,
sanha cam a meu amigo Jasé Francisco, sanha cam Minas e cam as

ernacöes gera5.
Sr. Presidente, cam a discOrdia e a turbuléncia ainda pairanda no ar, é

precisa aplainar as ânimas. E a müsica e a paesia, cam certeza, sãa a mais
dura versãa dos fatas.

Agradeca a atencãa dos campanheiraS desta Casa que também respeitarn
a paesia e a mOsica - esta, cam certeza, é uma das farmas de nos
apraximarmas de Deus. Tenha certeza de que a sabedaria divina dará a cada
urn de nos transparência, lucidez, tranquilidade e calma para trabalhar par
nassa gente, a que não significa que não seremas fades para lutar par
pahiticas pUblicas e par justica social. Que nos lembremas da célebre frase de
Che Guevara: "Ha que endurecer, sern perder a ternura jamais".

E assim que a PSDB e tambérn a base de apaia aa Gaverna nesta Casa
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estaráa firmes, discutinda e fazenda ecoar tadas as demandas do pava de
Minas Gerais frente aa Gaverna e a prOpria Assembléia. Trabaiharemas cada
vez mais dernacraticamente, levando a tadas, na virada do miiênio, no
minima, a esperança de urn Pals e de urn Estada meihar.

Obrigada pela aparte, campanheira e Lider Deputada Hely Tarqülnia. Ao
Presidente, manifesto minha esperança de que esse requerimento seja
deferida a mais rápida possIvel.

o Deputada Hely Tarquinia - Agradeça a aparte do Deputada Jaão Paula e,
a seguir, a aparte da Deputada Elbe Brandàa, que, de forma paética,
cansegue ditar a politica em Minas Gerais. Figura feminina, sempre
ramântica, amalgamanda paesia cam politica, a Deputada Elbe Brandãa tern
atuaçãa efetiva nesta Casa e luta pelas interesses de Minas Gerais.

Questöes de Ordem
o Deputado Carlos Pimenta - Coma estamos em pracessa de obstruçâo já

acertada e coma pademos observar, de piano, que nàa ha "quorum" para a
cantinuaçãa dos trabalhas, dirija aa Presidente questão de ordem no sentido
de que encerre a reuniào.

o Deputado Alberta Pinto Coelho - Sr. Presidente, salicito seja feita
chamada para recamposiçao de "quorum".

o Sr. Presidente - E regimental. Corn a palavra, a Sr. Secretário, para
proceder a chamada dos Deputados para recamposição do nUmera
regimental.

• Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam a chamada 19 Deputados. Náo ha,

partanto, "quorum" para a cantinuaçãa dos trabaihas.
Encerramento

o Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convacanda as
Deputadas para a ardinária de logo mais, as 14 haras, cam a ardem do dia já
publicada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisào do aradar.

ATA DA i a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE POLITICA
AGROPECUARIA E AGRO1NDU5TRIAL

As dez haras do dia trés de marco de mil novecentas e noventa e nave,
comparecem na Sala das ComissOes as Deputados João Batista de Oliveira,
Dimas Rodrigues e Jaào Paulo (substituindo este ao Deputado Luiz
Fernando, par indicaçao da Liderança da Maioria), mernbros da supracitada
Camissão. Havendo nümera regimental, a Presidente, Deputado Joâo Batista
de Oliveira, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovaçãa de
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requerimento do Deputado Joäo Paulo, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual e dada por aprovada e é subscrita pelos membros presentes.
Em seguida, informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante
na pauta e procede a leitura da seguinte correspond éncia: ofIcio do
Presidente da RURALMINAS, publicado no "Diário do Legislativo" de 29/1/99,
e jornal da EMATER-MG. Passando a 2a Fase da Ordem do Dia, o Presidente
procede a leitura do Requerimento no 13/99, do Deputado Dimas Rodrigues.
Submetido a votaçao, é aprovado o requerimento. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reuniào ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissöes, 10 de marco de 1999.
João Batista de Oliveira, Presidente - Márcio Kangussu - Paulo Piau -

Dimas Rodrigues.
ATA DA 2a REUNIAO ESPECIAL DA COMISSAO DE POLITICA

AGROPECUARIA E AGROINDUSTRIAL
As nove horas e quarenta e cinco minutos do dia dezessete de marco de mil

novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissöes os
Deputados Joäo Batista de Oliveira, Paulo Piau, Luiz Fernando, Dimas
Rodrigues e Márcio Kangussu, membros da supracitada Comissâo. Havendo
nümero regimental, o Presidente, Deputado Joâo Batista de Oliveira, declara
aber-ta a reuniäo e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Dimas Rodrigues, dispensa a leitura da ata da reuniào anterior, a qual é dada
por aprovada e e subscrita pelos membros presentes. A Presidência informa
que a reuniáo se destina a eleger o Vice-Presidente, a distribuicao das
cédulas de votacão aos Deputados e convida o Deputado Dimas Rodrigues
para atuar como escrutinador. Apurada a votaçáo, a Presidência proclama
eleito para Vice-Presidente o Deputado Paulo Piau, corn cinco votos. Em
seguida, o Presidente empossa o Deputado Paulo Piau na Vice-Presidência,
O qual agradece a confiança nele depositada. Faz-se presente nesta reunião
também o Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Cumprida a finalidade da reuniäo, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros
da Comissão para a prOxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissöes, 17 de marco de 1999.
Joào Batista de Oliveira, Presidente - Paulo Piau - Dimas Rodrigues - Luiz

Fernando - Márcio Kangussu.
ATA DA 2a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE POLITICA

AGROPECUARIA F AGROINDUSTRIAL.
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As dez horas do dia dezessete de marco de mil novecentos e noventa e

nove, comparecem na Sala das Comissães os Deputados João Batista de
Oliveira, Paulo Piau, Dimas Rodrigues, Luiz Fernando e Márcio Kangussu,
membros da supracitada Cornissão. Havendo nUmero regimental e estando
presente também o Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o Presidente, Deputado
João Batista de Oliveira, declara aberta a reuniâo e, em virtude da aprovacão
de requerimento do Deputado Dimas Rodrigues, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual e dada por aprovada e é subscrita pelos membros
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
matérias constantes na pauta. Encerrada a 1a Parte dos trabalhos, a
Presidência passa a 11 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votaçâo
de parecer sobre proposição sujeita a apreciação do Plenário da Assembléia.
o Deputado Paulo Piau emite parecer mediante o qual conclul pela
aprovação, no 10 turno, do Projeto de Lei no 14/99, da Deputada Maria José
Haueisen, corn a Emenda n o 1. Submetido a discussão e votaçâo, é aprovado
O parecer. A seguir, o Presidente procede a leitura do Requerimento n o 29/99,
do Deputado Márcio Kangussu. Colocada em votação, é aprovada a
proposição. Passa-se a fase de discussão e votaçâo de proposiçöes da
Comissão. 0 Deputado Márcio Kangussu apresenta requerirnentos nos quals
solicita aos Ministros da Agricultura e do Abastecimento, da Fazenda e do
Desenvolvimento, lndtistria e Comércio e manutenção da atual alIquota de
importaçâo de leite e seus derivados; e que sejam convidados os Presidentes
do BDMG e da EMATER para esclarecerem, na Comissão, a paralisacao do
Programa FUNDERUR e de projetos da EMATER que dependem de recursos
deste Fundo. Submetidos a votacao, cada urn por sua vez, são aprovados os
requerimentos. 0 Deputado Paulo Piau requer seja realizada audiëncia
pUblica da Comissâo corn a finalidade de se discutir o Programa Cédula da
Terra em Minas Gerais - PARATERRA - e o Banco da Terra; requer, ainda,
sejam convidados o Sr. Francisco Lopes Cançado Junior, funcionário da
EPAMIG, e o Prof. AluIzio Borém, da UFV, para apresentarem resultados de
teses sobre os temas Retorno a Investimentos em Pesquisa Agropecuária em
Minas Gerais e Impactos do Melhoramento Genético no Aumento da
Producao e Produtividade Agropecuária, respectivarnente. Colocados em
votacao, cada urn por sua vez, são aprovados os requerirnentos. 0 Deputado
Dimas Rodrigues requer reunião conjunta corn a Comissào Especial da Seca
no Norte de Minas, destinada a audiência publica, a ser realizada no dia
19/3/99, na cidade de Janauba, para se discutirem os efeitos da seca e suas
conseqüéncias para região; requer também seja convidado o Superintendente
Regional da SUDENOR para participar da visita destas Comissöes ao Projeto
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Jaiba e das reuniöes conjuntas que as mesmas realizarão no dia 18, no
Projeto Jaiba, e no dia 19/3/99, em JanaUba; por ültimo, esse parlamentar
requer audiëncia pUblica da Comissão na cidade de Pirapora, incluindo visita
ao Projeto Irrigado desse municipio. Submetidos a votação, cada urn por sua
vez, são aprovados os requerimentos. A Deputada Maria José Haueisen
requer seja realizada reunião conjunta desta Comissão corn as Cornissães do
Trabaiho, da Previdência e da Ação Social; de Direitos Humanos; e de Meio
Ambiente e Recursos Naturais para discutir a criaçao do Instituto de Terras de
Minas Gerais, que se responsabilizara pela Politica Agraria do Estado.
Colocado em votação, é aprovado o requerimento. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra Os trabalhos.

Sala das Corn issöes, 24 de marco de 1999.
João Batista de Oliveira, Presidente - Paulo Piau - Dimas Rodrigues -

Márcio Kangussu.
ATA DA ia REUNIAO CONJUNTA DAS COMISSOES DE POLITICA
AGROPECUARIA E AGROINDUSTRIAL, E ESPECIAL DA SECA NO

NORTE DE MINAS
As quatorze horas do dia dezoito de marco de mil novecentos e noventa e

nove, comparecem no Centro Comunitário de Mocambinho, no MunicIpio de
Jaiba, os Deputados Joâo Batista de Oliveira, Dimas Rodrigues e Carlos
Pimenta, mernbros da Comissão de Politica Agropecuária e Agroindustrial;
João Batista de Oliveira, Dimas Rodrigues, Carlos Pimenta e Dalmo Ribeiro
Silva, membros da Comissão Especial da Seca no Norte de Minas. Havendo
nümero regimental e estando presente, também, a Deputada Maria José
Haueisen, o Presidente, Deputado João Batista de Oliveira, declara aberta a
reunião e informa não haver ata a ser lida por se tratar da primeira reunião
conjunta destas Comissöes. A Presidência informa que a reunião, destinada a
audiéncia pUblica, tern por objetivo avaliar o Projeto Jalba. A Presidéncia
convida a tomar assento a mesa os Srs. Lanfroi Fernandes da Cruz, Prefeito
Municipal de Jaiba; João Aniba Soares de Souza, Presidente da Cãmara
Municipal de Jaiba; Sérgio Amaral, Superintendente da SUDENOR em Minas
Gerais; Ciriaco Serpa de Menezes, Superintendente Regional da CODEVASF
em Montes Claros; Ronaldo Mota Dias, Prefeito Municipal de São João da
Lagoa e Presidente da AMAMS; Juraci Moreira de Souza, Diretor de PolItica
Agricola da FETAEMG; Carlos Antonio Landi Pereira, Gerente Executivo do
Projeto Jaiba; Caio Brandäo e Aloisio Guedes Barra, Presidente e Diretor
Financeiro da RURALMINAS, respectivamente. A Presidéncia registra, ainda,
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a presença de Prefeitos, Vereadores e outras autoridades da região. A seguir,
informa que antes da reunião as referidas Comissães visitaram, neste projeto,
as residências dos Srs. Valdir Alves Botelho, Augusta Antonio de Brito,
Adauto Lira, José Geraldo, Nelson de Deus Correia, Joel José Rodrigues e
Rosely Ferreira da Silva. Logo apOs, passa a palavra ao Deputado Dimas
Rodrigues, autor do requerirnento que motivou a reunião, o qual tece
cornentários iniciais sobre o objetivo da visita destas ComissOes ao projeto.
Os convidados discorrem sobre o assunto em questão, o que é seguido de
amplo debate corn a participação dos produtores rurais. Encerrada esta fase,
o Deputado Dimas Rodrigues apresenta requerimentos em que se solicita se
oficie aos Presidentes do Banco do Brasil e do Banco do Nordeste
reivindicando-se-Ihes a elevação do teto de empréstimo para investimento do
produtor rural do Projeto Jaiba, de R$15.000,00 para R$30.000,00; que seja
realizada visita pelos membros destas ComissOes ao Ministro da Agricultura e
do Abastecimento, em Brasilia, corn o objetivo de buscar soluçaes para os
problemas detectados no Projeto JaIba; e que seja solicitado ao Presidente
da CEMIG a eliminaçâo da cobrança de ICMS nas contas de luz dos
irrigantes do Projeto Jaiba, bern como a equiparaçào das tarifas diurnas as
noturnas. Submetidos a votação, cada urn por sua vez, são aprovados os
requerimentos. A Presidéncia informa que os assuntos ventilados na reunião
se encontram registrados nas notas taquigraficas. Cumprida a finalidade da
reunião, o Presidente agradece a presença dos parlarnentares, de convidados
e demais participantes, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Janaüba, 19 de marco de 1999.
Dimas Rodrigues, Presidente - Joâo Batista de Oliveira - Carlos Pimenta -

Dalmo Ribeiro Silva.
ATA DA ia REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL PARA

EMITIR PARECER SOBRE A INDICAçA0 DO TITULAR DA IMPRENSA
OFICIAL

As dez horas do dia vinte e cinco de marco de mil novecentos e noventa e
nove, comparecern na Sala das Comissöes os Deputados Bené Guedes,
AntOnio Carlos Andrada, Agostinho Silveira e Jorge Eduardo de Oliveira
(substituindo este ao Deputado AntOnio Jtilio, por indicação da Liderança do
PMDB), membros da supracitada Comissão. Havendo nümero regimental, o
Presidente, Deputado Bené Guedes, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado Agostinho Silveira, dispensa a
leitura da ata da reuniâo anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros presentes. A seguir, o Presidente informa que a reunião se
destina a proceder a arguição pUblica do Sr. José Maria do Couto Moreira,
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indicado para o cargo de Diretor-Geral da Imprensa Oficial do Estado de
Minas Gerais, e, se possvel, a apreciar o parecer do relator, Deputado
AntOnio Carlos Andrada. 0 Presidente convida o Sr. José Maria do Couto
Moreira para tomar assento a mesa e lembra aos presentes que a argüiçâo
püblica se faz necessária, conforme disposto no art. 61, XXIII, "d", da
Constituicäo do Estado, de acordo corn a redaçao dada pela Ernenda a
Constituicão n o 26. A seguir, a Presidéncia passa a palavra ao convidado, Sr.
José Maria do Couto Moreira, que tece consideraçoes gerais sobre suas
atividades profissionais. Depois, o Deputado AntOnio Carlos Andrada dá inIcio
a argüiçâo. Ato continuo, fazem uso da palavra os Deputados presentes,
cada urn por sua vez. A Presidência agradece a presença do convidado e
suspende a reuniâo por 3 rninutos para os cumprimentos formais. Reabertos
os trabalhos, o Presidente indaga ao relator, Deputado AntOnio Carlos
Andrada, se está em condicOes de ernitir o seu parecer. Este responde
afirmativamente e, no parecer, conclul pela aprovaçâo da indicaçao do Sr.
José Maria do Couto Moreira para ocupar o cargo de Diretor-Geral da
Irnprensa Oficial do Estado de Minas Gerais. Colocado em discussão e
votaçâo, é o parecer aprovado. 0 Presidente suspende os trabalhos por 5
rninutos para a Iavratura da ata da reunião. Reabertos os trabalhos, a
Presidéncia solicita ao Deputado Agostinho Silveira que proceda a leitura da
ata, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos mernbros presentes.
Cumprida a finalidade desta Cornissâo Especial, a Presidéncia agradece a
presença dos parlamentares e encerra os trabalhos.

Sala das ComissOes, 25 de marco de 1999.
Bené Guedes, Presidente - Antonio Carlos Andrada - Agostinho Silveira -

Jorge Eduardo de Oliveira.
ATA DA 2 a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA CPI DA CARTEIRA DE

HAB IL ITAçA0
As nove horas e quinze minutos do dia vinte e quatro de marco de mil

novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das ComissOes os
Deputados João Leite, Alberto Bejani, Christiano Canédo, José Alves Viana,
Miguel Martini e Márcio Cunha, membros da supracitada Cornissão. Registra-
Se, ainda, a presença do Deputado Washington Rodrigues. Havendo nUmero
regimental, o Presidente, Deputado Joáo Leite, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Miguel Martini, dispensa a
leitura da ata da reuniâo anterior, a qua] é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros presentes. Em seguida, o Presidente informa que a reunião
se destina a discutir e votar proposiçOes da Comissão. Corn a palavra, o
Deputado Alberto Bejani apresenta requerimento em que pede seja solicitado
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ao Tribunal de Contas do Estado que informe se pode ser constatada pela
perIcia a autenticaçâo fraudulenta de guias de recolhirnento de taxas relativas
a emissOo de carteiras de habilitaçOo; Se, em caso afirmativo, pode-se apurar
o rnontante da evasOo de divisas, nos Oltimos três anos, em decorréncia das
fraudes; quals foram os beneficiários destas; onde eram praticadas as
fraudes; se pode a perIcia sugerir mecanismos de contençâo da evasâo de
recursos arrecadados pelo Estado corn a ernissOo de carteiras de habilitaçOo;
se e possIvel apurar o nOmero exato de pautas emitidas em 25/3/97, data em
que, segundo denOncia, mais de 2 mil pautas fraudulentas teriam sido
ernitidas; em que cidades se pOde constatar a emissão de pautas
fraudulentas; quantas pautas foram emitidas em Santa Luzia em 25/3/97; se
esse nOmero encontra-se dentro da media de pautas dos meses anteriores;
se as assinaturas do medico e do psicólogo, constantes nessas pautas,
conferem corn a assinatura desses profissionais em outros documentos; se
pode a pericia fornecer relatOrio contendo, pormenorizadarnente, as dernais
falhas apontadas no sistema de emissOo de carteiras, desde a confecção do
prontuário ate a entrega do documento a seu titular; se se pode constatar
irregularidades na quitacão ou isençOo de multas aplicadas por violaçâo ao
Codigo de TrOnsito Brasileiro; se se pode confirmar pericialmente a liberaçäo
de velculos apreendidos pelas autoridades de trânsito sem a quitacOo dos
débitos correspondentes (multas e taxas); e Se, em caso positivo, pode-se
apurar o montante que o Estado deixou de arrecadar, nos Oltimos trés anos,
em decorréncia dessas práticas. Submetido a votação, é aprovado o
requerimento. Em seguida, o Deputado Márcio Cunha apresenta
requerimentos em que pede seja solicitado ao Corregedor da Policia Civil que
informe o nome e a qualificação dos servidores dessa corporaçâo,
especialmente do DETRAN-MG, que estOo sendo investigados em
decorréncia de fraudes na emissOo de carteiras de habilitação; seja agendada
visita de urn membro da Comissão e de Consultor ao DETRAN-RS, para

0 proceder a estudos sobre o funcionamento desse órgão, e seja convidado
técnico do mesmo OrgOo para proferir palestra em reunio da ComissOo.
Submetidos a votacao, cada urn por sua vez, são aprovados os
requerimentos. Curnprida a finalidade da reuniOo, a Presidéncia agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da CornissOo para a
prOxima reunião ordinária, determina a Iavratura da ata e encerra Os

-0 trabalhos.



7XI

zi

0
C

0

1216
Sala das Comissöes, 25 de marco de 1999.
João Leite, Presidente - José Alves Viana - Márcio Cunha - Alberto Bejani -

Ivo José.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 31 DE MARCO DE 1999

AlAS

ATA DA 7a REUNIAO DE DEBATES, EM 29/3/99
Presidência do Deputado Djalma Diniz

Sumário: Comparecirnento - Abertura - 1a Parte: 1a Fase (Expediente): Atas
- 21 Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposiçoes: Projetos de Lei
n

o
s 183 a 186/99 - Requerirnentos n os 118 a 120/99 - Oradores Inscritos:

Discurso do Deputado Alencar da Silveira JUnior - 2a Parte: Abertura de
lnscriçöes - Questão de ordem - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Corn parecem os Deputados:
Dilzon Melo - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Auiton Vilela -

Alencar da Silveira JUnior - Alvaro AntOnio - AmbrOsio Pinto - Amilcar Martins -
Antonio Carlos Andrada - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Daladier - Eduardo Hermeto -
Elaine Matozinhos - Elmo Braz - Fábio Avelar - Irani Barbosa - João Batista
de Oliveira - João Paulo - João Pinto Ribeiro - José Henrique - Marcelo
Gonçalves - Marco Regis - Rêmolo Aloise - Wanderley Avila.

Abertura
o Sr. Presidente (Deputado Djalma Diniz) - As 20h7min, a lista de

comparecimento registra a existência de nUmero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabalhos. Corn a palavra, o Sr. 2 1-Secret6rio, para proceder a leitura
das atas das duas reuniOes anteriores.

1  Parte
1  Fase (Expediente)

Atas
-0 Deputado João Paulo, 20-Secret6rjo "ad hoc", procede a leitura das atas

das duas reuniOes anteriores, que são aprovadas sem restriçOes.
21 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de ProposiçOes

o Sr. Presidente - Não havendo correspondéncia a ser lida, a Mesa passa a
receber proposiçOes e a conceder a palavra aos oradores inscritos para 0
Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas a Mesa as seguintes proposiçOes:
PROJETO DE LEI N O 183/99

Acrescenta parágrafo ao art. 2 0 da Lei no 12.502, de 30 de maio de 1997.
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Art. 20 - A notificaco de que trata o artigo anterior será feita pessoalmente

ao proprietário do veiculo, mediante contra-assiriatura aposta no documento,
no qual estarão especificados o dia, a hora, o local e a regra de trânsito que
foi violada, sob pena de nulidade.

§ 1 1 - Para cumprimento da diligência da notificaçâo, podem ser utilizados
quaisquer meios, desde que cumpridas as formalidades previstas no "caput"
deste artigo.
§ 20- Esgotadas 3 (trés) tentativas de notificaçäo sem que,

comprovadamente, o proprietário do velculo tenha sido encontrado, deveráo
ser publicados, no diário oficiai do Estado ou em outro jornal de grande
circuiacào em dias diferentes 2 (dois) editais sucintos, contendo os dados da
notificacäo, para fim de avaiiaçào da cobranca da multa.

§ 30 - 0 comparecimento espontâneo do proprietário supre as formalidades
da notificação prévia.
" 41 - Na infraçao por excesso de velocidade e avanco de sinai a

notificacáo deverá ser feita ao infrator no ato da infração.".
Sala das Reuniöes, 24 de marco de 1999.
Irani Barbosa
Justificaçao: Visa este projeto a acrescentar o § 4° ao art. 2 1 da Lei n°

12.502, de 30/5/97.
A citada lei dispöe sobre a cobrança de muita por infração as normas de

trânsito. Corn a entrada em vigor do novo Cãdigo Brasileiro de Trânsito, que
introduziu o registro das penalidades no prontuário do infrator, torna-se
urgente a adequacão dessa lei estadual, para que, nas faitas gravissimas,
seja apenado o verdadeiro autor da infração cometida, evitando-se a recente
onda de "infrator fantasma", que é o motorista que, por uma determinada
quantia, assume a responsabilidade de outro.

Aguardo tramitaçäo regular do projeto, corn o apoio dos nobres Deputados
a sua aprovaçào.

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

PROJETO DE LEI N o 184/99
Dispae sobre o fim da exclusividade na exploraçao do serviço coletivo

rodoviArio intermunicipal
A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Cabe ao Estado explorar, diretamente ou mediante concessão,

permissão ou autorizacâo, Os serviços de transporte coietivo rodoviário
intermunicipal.

Art. 20 - A organizacâo, a coordenacao, o controle, a outorga e a
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fiscalizaçâo dos servicos de que trata esta lei caberão ao Departamento
Estadual de Estradas de Rodagem - DER-MG.

Art. 30 - A outorga para a exploração dos serviços previstos nesta lei
pressupöe a observância do princIpio da prestaçao de serviço adequado ao
pleno atendimento dos usuários.

Parágrafo Unico - Serviço adequado é o que satisfaz as condiçoes de
regularidade, continuidade, segurança, eflciência, generalidade, cortesia na
sua prestaçao e modicidade das tarifas.

Art. 40 - As outorgas para a exploraçâo de serviços de transporte rodoviário
intermunicipal de passageiros não terâo caráter de exciusividade e serão
formalizadas mediante contrato de adesào que observará o disposto nas leis
e normas regulamentares pertinentes.

Parágrafo ünico - So haverá exciusividade na exploraçao de determinada
linha quando ocorrer a existéncia de apenas urn interessado na prestaçâo do
serviço.

Art. 5° - A pessoa fisica ou jurIdica interessada na exploração do servico de
transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, ate mesmo o semi-
urbano, poderá requerer ao DER-MG a abertura da respectiva licitaçào
também para linhas operadas corn caráter de exciusividade.

Art. 6° - 0 DER-MG providenciará, conforme dispuser o reguiamento e no
prazo de cento e oltenta dias a contar da publicaçäo desta lei, Iicitação para
as lirihas já existentes e operadas corn caráter de exciusividade, garantindo o
direito do atual concessionário.

Parágrafo Onico - Nos casos de outorga, mediante licitação, de novas
permissOes para expioraçao de linhas existentes, fica assegurada as
transportadoras em operaçâo a faculdade de reduzir as respectivas frotas,
freqüências mInimas e tarifas contratuais, ate os ilmites estipulados nos
contratos celebrados corn as novas permissionárias das linhas.

Art. 70 - Sern prejuIzo do disposto na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de
1990, säo direitos e obrigaçoes do usuário:

I - receber servico adequado;
ii - receber do DER-MG e da transportadora informaçoes para a defesa de

interesses individuals ou coletivos;
iii - obter e utilizar o serviço corn liberdade de escolha;
IV - levar ao conhecirnento do Orgao de fiscaiizaçäo as irregularidades de

que tenha conhecimento, referentes ac, serviço delegado;
V - zelar pela conservaçào dos bens e equipamentos por rneio dos quais

Ihes são prestados os serviços;
VI - ser transportado corn pontualidade, segurança, higiene e conforto, do
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inicio ao término da viagem;

VII - ter garantida sua poltrona no Onibus, nas condicöes especificadas no
bilhete de passagem;

VIII - ser atendido corn urbanidade pelos prepostos da transportadora e
pelos agentes do órgo de fiscalizaçäo;

IX - ser auxiliado no embarque e desembarque, especialmente em se
tratando de crianças, mulheres, pessoas idosas ou corn dificuldade de
locomoçao;

X - receber da transportadora informaçoes acerca das caracterIsticas dos
serviços, tais corno horários, tempo de viagem, Iocalidades atendidas, preço
de passagem e outras relacionadas corn os servicos;

XI - transportar, gratuitarnente, volumes no bagageiro e no porta-embrulhos;
XII - receber os comprovantes dos volumes transportados no bagageiro;
XIII - ser indenizado por extravio ou dano dos volumes transportados no

bagageiro;
XIV - receber a diferença do preço da passagem quando a viagem se faca,

total ou parcialmente, em velculos de caracteristicas inferiores as daquele
contratado;

XV - receber, a expensas da transportadora, enquanto perdurar a situação,
alimentacâo e pousada, nos casos de venda de mais de um bilhete de
passagem para a mesma poltrona, ou interrupcâo ou retardamento da
viagem, quando tais fatos forem imputados a transportadora;

XVI - receber da transportadora, em caso de acidente, imediata e adequada
assisténcia;

XVII - transportar, sem pagamento, crianças ate cinco anos, desde que nâo
ocupem poltronas, observadas as disposicoes legais e regulamentares
aplicáveis ao transporte de menor;

XVII- receber a importância paga ou revalidar a passagem, no caso de
desistência da viagem.

Art. 80 - Fica proibido o transporte de passageiros em pé no transporte
coletivo rodoviário intermunicipal, restringindo-se o nirnero de passageiros a
capacidade normal do velculo.

Art. 90 - Será admitido o transporte de passageiros em pé, ate o limite de
dez por cento da Iotação normal do veiculo, nos seguintes casos:

I - nas linhas classificadas pelo DER-MG como semi-urbanas, em que 0
itinerário seja praticamente urbanizado, corn intensa variacào de demanda de
passageiros ao longo do dia;

II - nos casos de prestaçao de socorro.
Art. 10 - E isento do pagamento da tarifa de utilizacào do terminal rodoviário
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de Belo Horizonte o passageiro que se dirigir a qualquer dos municipios
integrantes da Regiâo Metropolitana, conforme definido no art. 70 da LeiComplementar n o 26, de 15/1/93.

Art. 11 - As infraçöes a disposiçoes desta lei, bern como a normas legais ou
regulamentares e a cláusulas dos respectivos contratos, sujeitarao o infrator
as seguintes penalidades, além de outras previstas em regularnento ou no
contrato:

I - multa;
II - retençâo do velculo;
III - declaraçao de inidoneidade.
Art. 12 - A autuaçäo nào desobriga o infrator de corrigir a falta que the deu

origem.
Art. 13 - A multa será calculada em UFIR e terá a seguinte gradaçäo:
1 - 500 (quinhentas) U FIRs;
II - 1.000 (mil) UFIRs;
III - 2.000 (duas mil) UFIRs;
IV - 3.000 (trés mil) UFIRs.
§ 1°- A multa de 500 (quinhentas) UFIRs sera aplicada quando ocorrer uma

das seguintes infracoes:
I - conduta inconveniente do pessoal em serviço;
If - falta de auxIlio ao passageiro na acomodação de sua bagagern, nas

operaçöes de embarque e desembarque;
III - transporte de bagagem ou encomenda fora do Iugar prOprio;
IV - manutenção em serviço, para atendimento ao usuário, de pessoal näo

uniformizado ou sem identificação pessoal e do delegatário;
V - recusa do transporte de bagagem nos limites estabelecidos em

regulamento.
§ 20 - A multa de 1.000 (mil) UFIRs será aplicada quando ocorrer:
I - inexisténcia ou ma condição de funcionamento e conservaçao do velculo,

de equipamento obrigatOrio e do exigido para cada linha;
II - apresentaçao do velculo para inIcio de viagem em más condiçoes de

funcionamento, conservaçao e higiene;
III - alteraçao da capacidade do veiculo, em desacordo corn o certificado de

registro;
IV - cobrança, a qualquer titulo, de importância não prevista ou permitida

nas normas legais ou regulamentares aplicáveis.
§ 30 - A multa de 2.000 (duas mil) UFIRs será aplicada quando ocorrer:
I - emissâo ou preenchimento de bilhete de passagem em desacordo corn

os padröes e valores estabelecidos;
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- recusa de devolucão de valor da passagem, em caso de desisténcia ou

de não-prestaçáo do serviço;
III - transporte de substância, objeto ou animal perigoso que comprometa o

conforto ou a seguranca do passageiro;
IV - venda de mais de urn blihete de passagem para uma poltrona na

mesma viagem;
V - atraso no pagamento da indenização por dano ou extravio da bagagem,

por més de atraso.
§ 4° - A multa de 3.000 (trés mu) UFIRs será aplicada quando ocorrer:
I - transporte de passageiro além do limite estabelecido;
II - falta de assisténcia ao passageiro em caso de acidente ou interrupção

de viagem;
Ill - conduçäo do velculo por pessoa sem habilitaçäo;
IV - colocaçâo ou manutencâo em servico de veiculo sem condiçães de

seguranca;
V - conduçâo do velculo em condiçOes que comprornetam a seguranca do

passageiro ou do usuário da rodovia;
VI - manutencão de motorista em serviço além da jornada legalmente

permitida;
VII - ngestão de bebida alcoôlica ou substância tóxica pelo motorista em

servico.
Art. 14 - A penalidade de retencão do velculo será aplicada, sem prejuizo

da multa cabIvel, toda vez que da prática de infraçào resulte ameaça a
seguranca dos passageiros e, ainda, quando:

- náo estiverem sendo observados os procedimentos de controle do
regime de trabaiho e de descanso dos motoristas, assim como de
corn provacâo de sua saide fisica e mental;

I! - o motorista apresentar, em servico, evidentes sinais de embriaguez ou
de estar sob efeito de substância tóxica;

Ill - as caracteristicas do velculo não corresponderem a tarifa cobrada.
Art. 15 - A penalidade de declaração de inidoneidade da transportadora

aplicar-se-á nos casos de:
I - permanéncia, em cargo de sua direcão ou geréncia, de diretor ou sócio-

gerente condenado pela prática de crime de peculato, concussão, corrupcâo,
prevaricacào, contrabando e descaminho, bern como contra a economia
popular e a fé püblica;

II - apresentacâo de informaçöes e dados falsos em proveito próprio ou
alheio ou em prejuizo de terceiros;

III - cobrança de tarifa superior a estabelecida no contrato;
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IV - prática de abuso do poder econômico ou infraçao a norma para defesa

da concorréncia;
V - qualquer paralisaçâo do serviço;
VI - abandono parcial ou total do serviço;
VII - reincidência nas infraçöes de que tratam os incisos III, IV, V, VI e VII, §

4° do art. 13.
Parágrafo inico - A declaraçao de inidoneidade importará a cassaçào da

outorga da linha em que se verificou o abuso do poder econômuco ou a
infraçao a norma para defesa da concorréncia ou, ainda, a reincidênc,a de
que trata o inciso VII deste artigo.

Art. 16 - 0 regutamento determinará a forma de autuaçao, julgamento e
estabelecerá os procedimentos para o recolhimento das multas e a aplicaçäo
de outras penalidades previstas.

Art. 17 - 0 Poder Executivo regulamentara esta lei no prazo de noventa
dias, contado de sua publicaçâo.

Art. 18 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 19 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniöes, 19 de marco de 1999.
Ronaldo Canabrava
Justificação: Este projeto de lei pretende provocar mudanças objetivando a

prestação de urn serviço de melhor qualidade em vários aspectos, quais
sejam, conforto, regularidade, preço, cortesia, continuidade e, principalmente,
no que diz respeito a possibiludade de o próprio interessado, o usuário,
escoiher, entre dois ou mais transportadores, o que he presta o meihor
servico.

Entendemos que a melhor fiscalizaçao quanto a qualidade de determinado
serviço é a efetuada pelo prôprio usuário. Podendo optar e tendo a disposiçáo
diferentes alternativas, o interessado, evidentemente, escolherá aquela que
atende melhor a seus interesses quanto a segurança, conforto, tempo, preço,
etc.

o transportador que não prestar o melhor servico ou náo atender
anseios do consumidor será punido de imediato e de forma contundente, corn
a preferência transferida ao concorrente.

o sistema monopolista, hoje vigorante no transporte coletivo intermunicipal
do Estado, atende primordialmente os interesses financeiros dos
concessionários que, livres de concorréncia, podem ampliar seus lucros em
prejuizo da qualidade.

Assim, em urn veiculo corn capacidade normal para, por exemplo, 50
passageiros, viajam 80 ou 90, corn sacrificio do conforto e da segurança, mas
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corn substancial aumento de rendirnento financeiro para a empresa
transportadora. 0 custo, no caso, e o mesmo, uma vez que tanto faz
transportar 50 ou 80 passageiros, e, portanto, o lucro é muito major, p015 o
preco da tarifa também não é alterado, apesar do desconforto e da
inseguranca.

Aumentar a frequência, as opçôes de horârios ou o nUmero de velculos
para malor conforto do usuário? Claro que não, p015 aurnentará custos e,
consequentemeflte, provocará reduçâo nos lucros. 0 usuário não tern mesmo
opção.

Por outro lado, a exclusividade sequer garante preco môdico ou justo ao
usuário, senão vejarnos:

1) A cidade de Varginha, no Sul de Minas, é conhecida por ser equidistante
de Belo Horizonte e São Paulo. Portanto, o preço de urna passagem
rodoviária dali para as duas Capitals, pela mesma estrada, em ônibus corn
servicos equivalentes, devia ser, se nào idéntico, pelo menos aproximado.
Entretanto, as tarifas são as seguintes: Varginha-Belo Horizonte, pela
empresa Gardenia, R$20,02; Varginha-São Paulo, pela ernpresa Braganca,
R$13,80; Varginha-São Paulo, pela empresa Santa Terezinha, R$14,20.

2) A empresa Gardenia, monopolista no transporte de passageiros para o
Sul de Minas, faz a linha Belo F-lorizonte-CamPinaS, via Pouso Alegre, e cobra
as seguintes tarifas: Belo Horizonte-CamPinaS, cerca de 600km, R$ 22,08;
Belo Horizonte-Pouso Alegre, cerca de 400km, R$ 23,31.

Como entender que, para fazer uma viagem a Pouso Alegre, flca mais
barato comprar a passagem para Campinas, nurn ônthus da mesma
empresa?

Qual a justificativa para a diferença de preco de tarifas, 50% nas linhas
intermunicipais e interestaduals? Observe-se, ainda, que no transporte
interestadual é vedado o transporte de passageiros em pé.

Em razão do exposto, e pela certeza de que a livre concorréncla é a forma
que meihor atende o consumidor, estamos propondo pequena abertura no
monopotistico transporte coletivo intermunicipal, permitindo a mais de uma
empresa explorar determinada linha. Embora distante do que julgamos ideal
para esse serviço piblico, essa medida é o que entendemos possIvel neste
momento, por se tratar, simplesmente, da aplicacão no Estado da sistemática
adotada em nIvel federal.

A par da eliminação da exclusividade, entendemos necessária a definição
em lei, de forma clara e simples, de alguns direitos do usuário que, julgamos,
possam trazer major equillbrio nas relaçöes entre transportador e passageiro.

Dessa forma, a parte mais fraca da relação, o passageiro, poderá então,
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por exemplo, exigir o reembolso da importância paga ou a revalidação da
passagem, caso não viaje. Não entendemos a razão de o usuário, caso não
possa embarcar, ainda ser punido corn a perda da passagem ou da
mportãncia paga. 0 transportador não presta o serviço, mas recebe como se
o tivesse feito. Poderá o passageiro também receber, a expensas da
transportadora, enquanto perdurar a situação, alimentaçao e pousada, nos
casos de venda de mais de urn bilhete de passagem para a mesma poltrona,
ou de interrupção ou retardamento da viagem, quando tais fatos forem
imputados a transportadora. Finalmente, poderá exigir a proibição do
transporte de passageiro em pé, etc.

Definidos esses direitos básicos dos usuários, bern como a previsão de
pesadas penalidades pelo descumprimento de qualquer norma legal,
regulamentar ou contratual, estaremos propiciando meihores condicoes de
protecão ao passageiro.

Finalmente, julgamos perfeitamente legal e constitucional este projeto de lei,
haja vista que:

1 - 0 transporte coletivo interestadual e internacional de passageiros,
regulado por legislação federal, não é exclusivista, havendo, sempre que
possivel, mais de uma empresa permissionária em uma mesma linha. 0
princIpio da livre-concorrência é veementemente defendido, tendo 0 Decreto
Federal n° 952, de 7/10/93, estabelecido:

"Art. 35 - Incumbe ao Departamento de Transportes Rodoviãrios:

VIII - assegurar o principio da opcão do usuário mediante o estImulo a livre-
concorrência ea variedade de combinaçöes de preço, qualidade e quantidade
dos servicos".

2 - 0 proposto está perfeitarnente de acordo corn o que dispöe o art. 40, §
20 , da Constituição Estadual:

"Art. 40- ...........................
§ 2° - A lei disporá sobre:
I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços

püblicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogacão e as
condiçoes de exclusividade do serviço, caducidade, fiscalização e rescisão da
concessão ou da permissão;

II - a polltica tarifária;
Ill - a obrigação de 0 concessionário e o permissionário manterem serviço

adequado'.
3 - 0 Poder Legislativo, nos termos do art. 61 da Carta mineira, é

competente para dispor sobre a matéria enfocada.

C
C

C

C
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sto posto, acreditamos que, aprovado este projeto de lei, terá sido dado urn
grande passo para a meihoria do transporte coletivo intermunicipal no Estado.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justica, de Transporte e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos terrnos do art. 188, c/o o art. 102,
do Regimento Interno.

PROJ ETO DE LEI N O 185/99
Reduz a alIquota do ICMS em operacöes internas destinadas ao comércio.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Na circulacão interna, no Estado de Minas Gerais, de mercadorias

industrial izadas, semi-acabadas e semi-elaboradas, destinadas ao cornércio e
a indUstria, a alIquota do Imposto sobre Operaçoes Relativas a Circulacäo de
Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - será reduzida a dois tercos
daquela aplicada as mercadorias destinadas ao consumo.

Parágrafo 6nico - A atiquota a que se refere o "caput" sera arredondada, se
houver fração, para mais, se esta for major que cinco décimos, para menos,
se for igual ou inferior a cinco décimos.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposicöes em contrário.

Sala das Reuniöes, 26 de marco de 1999.
Ermano Batista
Justificacão: 0 projeto visa, principalmente, a inverter o fluxo de comércio

em favor de nosso Estado, ja que outras unidades da Federacao tern
alIquotas convidativas, aquém daquelas aplicadas em Minas, fazendo corn
que a balanca de comércio nos seja desfavorável.

Por ser atraente Ia fora o custo de mercadorias similares as produzidas em
nosso Estado, obviamente o consumidor vai procurá-las onde meihor the
convier, fato que tern provocado urn esvaziamento de nossa economia e que
pode, em médio prazo, trazer sérias consequências.

O que se procura corn este projeto é eliminar a desvantagem de Minas na
competição corn outros Estados.

No momento em que houver urn aceno favorável, concreto, corn alIquotas
convincentes e reatrnente cornpetitivas, evidentemente o comerciante, a partir
das vantagens decorrentes da proximidade, deixará de verter recursos para
economias externas. Ganharão corn isso o Estado, o consurnidor, o
cornerciante, o fabricante, a sociedade.

Os valores de aliquota que estão sendo propostos são viáveis, dentro de
nossa reatidade econômica, e de forma alguma prejudicam o interesse de
Minas. Pelo contrário, favorecem, e muito, o Estado. Trata-se, pois, de uma

proposta oportuna, eivada de pragrnatismo econôrnico.
- Publicado, vai o projeto as Comissães de Justiça,

Fiscatização Financeira para parecer, nos termos do art.
do Regimento Interno.

PROJETO DE LE! N o 186/99
Destina aos arsenais das PolIcias Militar e Civil as armas apreendidas no

Estado de Minas Gerais.
A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - As armas apreendidas pelas Poticias Civil e Militar do Estado, apOs

todos os trãrnites legais, deverão ser destinadas aos arsenais e ao uso das
respectivas corporaçoes.

Art. 20 - A cada corporacao competirá verificar que tipos de armas poderão
ser utibizadas.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 41 - Revogarn-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniöes, 26 de marco de 1999.
Arnilcar Martins
Justificaçao: Nossas PolIcias Civil e Mititar constantemente apreendem

armas, apreensoes feitas por meios diversos: de bandidos, de pessoas sem
porte de armas, de contrabando, etc.

Tendo em vista a escassez de recursos de nossas corporaçoes,
acreditamos que a medida, que visa a destinar tais armas para suprir os
policlais, em muito contribuirá para amenizar as dificuldades, principalmente
porque se sabe que Os bandidos estão rnelhor armados do que os prOprios
policiais.

Por isso, apresentamos esta proposição, que esperamos receber acothida
dos nossos pares.

- Publjcado vai o projeto as Cornissöes de Justiça e de Direitos Hurnanos
para parecer, nos termos do art. 188, c/o o art. 102, do Regirnento Interno.

REQUERIMENTOS
NO 118/99, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja transcrito nos

anais da Casa a rnatéria pubticada no jornal "Estado de Minas" de 24/3/99,
sob o titubo "Compromisso corn Minas". (- A Mesa da Assembléia.)

NO 119/99, do Deputado Amitcar Martins, em que soticita seja enviado oficio
ao Secretário da Casa Civil, pedindo esclarecimentos sobre a legalidade da
Resoluçao n° 1/99, publicada no "Minas Gerais". (- A Mesa da Assembtéia.)

NO 120/99, do Deputado Márcio Kangussu, sobicitando seja formulada
manifestacao de congratubaçoes corn o MunicIpio de Santa Maria do Salto,
pebo transcurso do aniversário de sua emancipacao politico-administrativa (-

E

0
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A Comissão de Assuntos Municipais.)
Oradores Inscritos

o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Alencar da Silveira JCinior.
o Deputado Alencar da Silveira Jjnior - Sr. Presidente desta sessão,

Deputado Djalma Diniz, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, cornpanheiros que
hoje nos visitam nesta galeria, imprensa, telespectadores da TV do
Legislativo, TV essa que tive a oportunidade de criar, anos atrás, e agora
participar da comisso que vai rever os trabaihos dessa comissão...
Aproveitando o ensejo, Sr. Presidente, e colocando a disposicão dos
telespectadores para sugestöes e opiniöes o telefone do meu gabinete para
que possamos, juntos corn a populaçâo mineira, fazer uma reformulaçào
desse veiculo importantissimo, nosso melo de comunicação que já vern
marcando pontos no IBOPE e em todos os institutos de pesquisa.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, em matéria publicada recentemente no
"Estado de Minas", tivemos noticia do ataque de rnorcegos na região do Alto
Paranaiba, assustando criadores de gado e mesmo a população de várias
cidades, corno Patrocinio.

A região já recebeu a visita de técnicos do Instituto Mineiro de Agropecuária
- IMA - que constataram a gravidade do caso, pois o morcego é transmissor
da raiva, e o seu ataque deixa urn rastro de modes entre o gado bovino e
muitos prejuizos aos criadores.

Pois aqui bern perto de Belo Horizonte, a pouco rnais de 50km da Capital,
na minha cidade de Itabirito, a praga também ja é uma realidade na area rural
da cidade, como no Distrito de Córrego do Bacao e Sáo Goncalo, os
morcegos já fizeram muitos estragos, contaminando bois corn a raiva e
dizirnando alguns. Como se trata de urna regiào de pequenos criadores, sem
urn rebanho muito expressivo, a epidemia de Itabirito não está tendo a devida
atencão.

Tenho conhecirnento da mode notificada de trés cabecas e de outras
contaminaçöes. Os próprios produtores se encarregaram de mandar fazer Os
exames, e ficou comprovado que as modes foram rnesrno por raiva. Também
foram capturados rnorcegos e exarninados, constatando-se que foram os
responsáveis pela transmissão da doenca.

Srs. Deputados, o caso se reveste de uma importãncia ainda rnaior por se
tratar exatamente de urna região de pequenos criadores, aqueles que tern
gado quase que para consurno próprio; quando muito, para abastecimento
local.

Corn a falta de inspeção das carnes e corn os abatedouros não oficiais,
comuns em cidades pequenas, a populaçao corre o risco de estar
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consumindo came contaminada pela raiva.

E preciso alertar as autoridades para os perigos da presença dos morcegos
e seu ataque ao gado bovino, corno meio de se proteger a população.

Tarnbém ha 0 risco de ataques a humanos, como ocorreu no Alto
Parana Iba.

Estamos, nesta oportunidade, encaminhando ao IMA urn pedido de
inspeção em Itabirito, para que a epidemia nâo se alastre e nâo se aumentem
Os riscos para a população e Os prejuIzos para quem já luta corn inümeras
dificuldades para manter urn rebanho, ainda que de subsisténcia.

Não sO de noticias tristes vive a minha cidade.
Na Ultima sexta-feira, minha querida Itabirito viveu urn momento de muita

alegria, corn a homenagem a diversas personalidades prestada pela Loja
Maçônica 0 Caminho dos Inconfidentes. Naquela oportunidade, representava
a mirn meu sogro, Wilton Franca, tambérn morador daquela cidade.

Foi urn rico encontro, recheado de excelentes conversas, de muita
descontraçâo. A homenagem é urn acontecimento anual e, este ano, marcou
Os cinco anos de fundacâo da Loja, uma federada do Grande Oriente do
Brasil.

A escolha dos homenageados obedece sirnplesmente o critério do destaque
nos trabalhos sociais desenvolvidos pela Loja. Dessa forma, foram
agraciados corn placas todos aqueles que no ano passado se sobressaIram
nas campanhas de arrecadaçäo de alimentos, roupas, material de limpeza.

Falo isso corn muita tranqUilidade porque Itabirito nunca deu a urn Deputado
uma votação tao expressiva como a que obtive. Por isso, ocupo sempre esta
tribuna para mostrar o trabaiho feito naquela cidade.

A Loja 0 Caminho dos Inconfidentes mantém urna assisténcia permanente
a Casa de Repouso Santa LuIza de ManIac, que abriga idosos carentes, a
Casa Nossa Senhora do Siléncio, que assiste a viciados em drogas, e ainda a
APAE ea creche local.

Foram homenageados, entre outros, Bruno Melillo e Cristina Melillo, José
Geraldo Rosendo, pelos esforcos na implantaçao da Faculdade de
Administraçao de Itabirito; Célio Marques, pelo trabalho na ordem; OtacIlio
Miranda Lins, pelas atividades junto a Casa Nossa Senhora do Silêncio; Tiago
José de Assis, Ayla Catarina de Assis, Pe. Miguel Angelo Fiorillo, todos por
trabalhos comuniténios; os ex-Prefeitos Gastâo Melillo, Flávio Alves Bastos e
Celso Matos Silva e, ainda, José Fanid Rahme, pelo impulso a economia local.

Atualmente, a Loja Maçonica 0 Carninho dos Inconfidentes está finalizando
uma campanha que durou 40 dias, em que aos domingos eram recolhidos
alimentos. Corn o término dessa campanha, os integrantes e simpatizantes do
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escrutinador o Deputado Luiz Menezes. Recolhidas as cédulas e apurados os
votos, é eleito para Vice-Presidente, corn trés votos, o Deputado Arniicar
Martins, o qual é empossado pelo Deputado Ivo José. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidéncia agradece a presença dos parlamentares, convoca
os membros da Comisseo para a próxima reuniâo, determjna a Iavratura da
ata e encerra os trabaihos.

Sala das ComissOes, 30 de marco de 1999.
Ivo José, Presidente - Ambrosia Pinto - Ailton Vilela.
ATA DA 3a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE FISCALlz,cAo

FINANCEIRA E ORcAMENTARIA
As dez horas e dez minutos do dia vinte e trés de marco de mil novecentos

e noventa e nove, cornparecem na Sala das ComissOes os Deputados Márcio
Cunha, Eduardo Hermeto, Mauro Lobo, Miguel Martini, Rogeria Correia,
Olinto Godinho e Rérnolo Aloise, membros da Comissáo supracitada. Estào
presentes também as Deputados AntOnio JUlio e Ailton Vilela. Havendo
nUrnero regimental, o Presidente, Deputado Márcio Cunha, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovaçâo de requerimento do Deputado Eduardo
l-lermeto, dispensa a leitura da ata da reuniâo anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros presentes. Em seguida, informa que a
reuniâo se destina a apreciar a matéria da pauta e comunica o recebimento
da seguinte correspondénc ia oficios dos Srs. MaurIcio Brandi Aleixo,
Conseiheiro do Tribunal de Contas do Estado; Manoel Geraldo Dayrell, Chefe
de Gabinete da CODEVASF, e Alexandre de Paula Dupeyrat Martins,
Secretário da Fazenda. Acusa, ainda, o recebimento das seguintes
proposiçOes, distribuldas aos relatores a seguir citados: Projetos de Lei nos
11/99 (Deputado Rogerlo Correia) e 14/99 (Deputado Olinto Godinho). Passa-
se 2' Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussäo e votaçâo de
proposiçoes que dispensam a apreciacâo do Plenário da Assembléja. Corn a
palavra, a relator do Requerimento n o 7/99, Deputado Eduardo Hermeto,
solicita a prazo regimental para emitir seu parecer, o qual he é deferido pelo
Presidente. Passa-se a 3a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e votaçao de proposlçOes da Comissao. Corn a palavra, a
Deputado Miguel Martini apreserita requerimento em que pede sejam
solicitadas informaçoes ao IPLEMG. Na fase de votaçâo, fazem usa da
paiavra, para encaminhá ..Ia os Deputados Eduardo Hermeto, AntOnio JUlio e
Rogerio Correia. 0 Deputado Rémolo Aloise, encarnjnhando a votacâo,
apresenta emenda mediante a qual adiciona ao requerirnento pedido de
informacao sobre o cálculo atuarial do Instituto e a parecer jurIdico sobre sua
adequacao a refarma administrativa. 0 Deputado se manifesta
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trabaiho voitam a visitar os bairros uma vez por més, recoihendo donativos e
prestando assisténcia. Atualmente, a Loja ajuda 40 famIHas carentes, corn
cestas básicas e outros donativos.

Em tempo de penüria, é born ver a sociedade se mobiiizando, fazendo a
sua parte para dirninuir urn pouco do sofrimento que assola o nosso Pals.

E corn alegria que estamos fazendo este pronunciamento para
curnprirneritar os agraciados de Itabirito, corn a certeza de que foram justas
as homenagens. Tambérn para aplaudir a iniciativa da Loja Maçônica 0
Caminho dos Inconfidentes, que desta forma cria urn iaco de cornpromisso
entre aqueles que foram meihor aquinhoados pela sorte e aqueles que nada
tern a nâo ser a solidariedade dos irrnãos. Muito obrigado.

2a Parte
Abertura de Inscriçöes

o Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a Presidência
passa 21 Parte da reunião, cornpreendendo comunicacöes da Presidéncia e
de Deputados e pronunciarnentos de oradores inscritos. Estào abertas as
inscricöes para o Grande Expediente da próxima reunião.

Questáo de Ordern
o Deputado Antonio Carlos Andrada - Sr. Presidente, solicito o

encerrarnento da reuniäo por faita de nUmero regimental.
Encerramento

o Sr. Presidente - A Presidência verifica, de piano, a inexistência de
"quorum" para a continuação dos trabaihos e encerra a reuniào, convocando
os Deputados para a extraordinária de arnanhã, dia 30, as 20 horas, nos
terrnos do edital de convocação, e para a ordinária da mesma data, as 14
horas, corn a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a
pubhcada na edicão anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 2a REUNIAO ESPECIAL DA COMISSAO DO TR.ABALHO, DA
PREVIDENCIA E DA AçAO SOCIAL

As dez horas do dia vinte e trés de marco de mil novecentos e noventa e
nove, comparecem na Sala das CornissOes os Deputados Ivo José, Amlicar
Martins e Luiz Menezes, membros da supracitada Cornissào. Havendo
nUmero regimental, o Presidente, Deputado Ivo José, deciara aberta a
reunião e, em virtude da aprovaçào de requerimento do Deputado Luiz
Menezes, dispensa a leitura da ata da reunio anterior, a qual é dada por
aprovada e subscrita pelos membros presentes. 0 Presidente inforrna que a
reunião se destina a eleger o Vice-Presidente. A seguir, o Presidente
determina a distribuiço das cédulas de votaçâo e designa para atuar como



^W
1233

Eduardo Brandão, declara abertos os trabalhos e, em virtude da aprovacao
de requerimento do Deputado José Henrique, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros
presentes. Em seguida, o Presidente passa 2a Fase da Ordem do Dia, corn
a discussão e a vutação de proposicaes sujeitas a deliberacao conclusiva da
Comissão, e submete a votação o Requerimento n o 57/99, do Deputado BenéGuedes, o qual é aprovado. A Presidêncja passa 3a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposicoes da Comissão. Sobre
a mesa, requerimento do Deputado Gil Pereira, que solicita seja convidado o
Sr. Milton Seligman, Secretário Executivo do Programa Comunidade
Solidária, de Brasilia, para comparecer a reunião da Comissão para discorrer
sobre Os projetos em andamer,to e a serem implantados em Minas Gerais,
notadamente os voltados para as regiöes Norte e Nordeste do Estado.
Submetido a votação, é aprovado o requerimento. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidéncia agradece a presença dos parlamentares convoca os
membros da Comissão para a prOxima reunião ordinária, determjna a
Iavratura da ata e encerra os trabajhos.

Sala das Comissöes, 30 de marco de 1999.
AmbrOsjo Pinto, Presidente - José Henrique - Eduardo Brandão - AiltonVilela.
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favoravelmente ao requerimento do Deputado Miguel Martini e ressalta a
importância de se debaterem as questöes que envolvem esse ôrgão. Corn a
palavra, também para encaminhar a votação, o Deputado Mauro Lobo
apresenta emenda mediante a qual acrescenta ao requerimento pedido de
informaçöes sobre a data das eleiçoes para a diretoria da entidade e a
possibilidade de seu adiamento; o processo de escoiha da diretoria, os
balanços patrimonials dos Ultirnos cinco anos e relatórios de consultorias ou
auditorias realizadas no Instituto. Colocado em votação, salvo emendas, é o
requerirnento aprovado. Colocadas em votacão, cada uma por sua vez, são
as emendas aprovadas. Vern a Mesa requerirnento dos Deputados Rogério
Correia e Maria Tereza Lara, mediante o qual solicitam seja convidado o
Presidente da Loteria do Estado de Minas Gerais para debater a criação de
urn conseiho consultivo e fiscal nesse órgäo. Na fase de votação, faz uso da
palavra, para encaminhá-Ia, o Deputado Mauro Lobo, que apresenta emenda
ao requerimento a fim de que o convidado seja convidado a falar também
sobre as fontes de recursos do Orgão e como eles são aplicados. 0 Deputado
Rogério Correia também faz uso da palavra para encaminhar a votacão.
Colocados em votacão, cada urn por sua vez, são o requerimento e a emenda
aprovados. A seguir, o Deputado Márcio Cunha passa a direcão dos trabaihos
ao Deputado Mauro Lobo para que possa apresentar dois requerimentos, em
que pede seja solicitada a realizacão de seminário legislativo para debater a
questão das leis de planejamento do Estado, bern como a prestação de
contas do Governo e o orçarnento participativo; e seja convidado o Diretor-
Geral do DER-MG para prestar esclarecimentos acerca de contratos e
convênios celebrados entre esse órgão e a BR Distribuidora, referentes a
aquisicão de lama asfáltica. Colocados em votacão, cada urn por sua vez, são
os requerimentos aprovados. 0 Deputado Mauro Lobo retorna a direcão dos
trabaihos ao Deputado Márcio Cunha. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidéncia agradece a presença dos parlamentares, convoca Os membros
da Comissão para a prôxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabaihos.

Sala das Comissöes, 30 de marco de 1999.
Mauro Lobo, Presidente - Rémolo Aloise - Rogério Correia - Miguel Martini.

ATA DA 2a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAcAO

As dez horas e quinze minutos do dia vinte e trés de marco de mu
novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissöes os
Deputados Eduardo Brandão, Aliton Vilela e José Henrique, membros da
supracitada Comissão. Havendo nümero regimental, o Presidente, Deputado
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